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Kirkon tehtävä 
tässä ajassa?
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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Täysi salillinen Oulun hiippakuntapäivien osallis-

tujia kuuntelee kaupunginteatterilla, kun pit-

kän tutkijanuran Tampereen yliopistossa teh-

nyt Matti Rimpelä maalaa karua kuvaa perheiden ar-

jen muutoksesta: siitä, kuinka sukupolvet etäänty-

vät, työ kulkee kotiin, lapsen ajasta kilpaillaan, me-

dia ja viihde tunkevat päälle, elinympäristö laajenee 

globaaliksi…

Rimpelä saa salin hörähtelemään muistelemalla 

omaa lapsuuttaan 1950-luvulla: viihteeksi riitti Mar-

kus-sedän radio-ohjelma tunnin viikossa ja Fantom-

sarjakuva sanomalehdessä, mieleenpainuvaksi elämyk-

seksi junamatka Kankaanpäästä Keravalle. Nykylapsi 

saattaa tulla kotiin vääntäen itkua: ”Kun me ei olla 

käyty edes Kiinassa!”

Nopea yhteiskunnallinen muutos näkyy perheiden 

arjessa. Vanhemmuus ei Rimpelän mukaan ole hukas-

sa, mutta maailma on muuttunut vaikeammaksi ja kas-

vattaminen siksi myös.

Rimpelä muistutti, kuinka tärkeää lapsesta aikuisek-

si kasvamisen taipaleella on jatkuvuus. Jatkuvuus on 

erityisen tärkeää muutamissa kasvuun liittyvissä kriitti-

sissä ikävaiheissa. Rimpelä äimisteli, miksi 13–14-vuoti-

aat yläkouluikäiset pistetään kouluissa kiertämään luo-

kasta toiseen kun lapset siinä iässä tarvitsisivat oman 

paikan – sen oman tutun luokan.

Rimpelä arvostelee myös kasvatuksen suunnanmuu-

tosta, jossa läheisyys on alettu korvata ammattiaut-

tajilla. Hän väittää, että suurin osa lasten ja nuorten 

ongelmista tulisi autetuksi, jos lähellä olisi kuuntele-

va aikuinen.

Kasvatus pitää ymmärtää osaamisen alueeksi, joka 

kuuluu kaikille lasten kanssa vuorovaikutuksessa ole-

ville. Päivähoidon ja koulun aikuiset tai harrastusten 

ohjaajat eivät ehkä aina suoranaisesti rakasta jokais-

ta kohtaamaansa lasta, mutta osaamista, jaksamista 

ja sitoutumista heiltä voi Rimpelän mukaan silti edel-

lyttää.

Maailma monimutkaistuu, kasvattaminen myös

ValitettaVaSti oSa kristityistä suh-
tautuu ennakkoluuloisen torjuvasti maa-
ilman uskontoihin. Usein heillä ei ole ko-
kemusta tai tietoa niistä valonsäteistä, joi-
ta uskontojen (joskus synkässäkin) maail-
massa näyttäisi loistavan.

Torjuva asenne ei tee oikeutta maail-
man uskontojen parhaille puolille, aina-
kaan jos näitä arvioidaan Jeesuksen tarjo-
amalla kriteerillä ”hedelmistään puu tun-
netaan”. 

Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen 
Suomen Kuvalehden blogissaan 16. syyskuuta 2013.

Jo Se, että ylipäänsä esittää kielteisen 
arvoarvostelman jostain, on nykyään jo-
tenkin kiihkoilevaa tai ahdasmielistä. On-
ko jokin elämäntapa sinusta arvokkaam-
pi kuin jokin toinen? Olet elitisti. Pidät-
kö tiettyä käyttäytymismallia epäviisaa-
na? Tiukkapipo, kukkahattutäti, ilonpi-
laaja. Onko jokin ajattelutapa sinusta pe-
räti moraalisesti väärin? Fasisti!

Mutta ellet sanokaan tuomitsemistasi 
asioista, että tuomitset ne, vaan ettet ym-
märrä niitä, se on täysin hyväksyttävää. 
Tämä vieläpä säästää kuulemasta toisten 

tuomioita omista arvostuksistasi.
Tietokirjailija ja esseisti Tommi Uschanov 
Helsingin Sanomissa 22. syyskuuta 2013.

YKSiKään MerKittäVä intellektuelli, 
joka kannatti fasismia, ei ollut ateisti, pi-
kemminkin he olivat ”pakanallisia” us-
kovaisia.  Heillä oli uskonnollista tunnet-
ta, jopa mystiikkaa, vaikka he eivät olleet-
kaan kristittyjä sanan ankarassa merki-
tyksessä.

Fasistisilla kirjailijoilla oli haave ”mie-
lekkäästä” ristiretkien, suurten katedraa-
lien kristinuskosta, joka on taisteleva.

Kirjallisuuden emeritusprofessori Tarmo Kunnas 
Sana-lehdessä 19. syyskuuta 2013.

KuKa MeiStä on mikään arvioimaan 
toistemme uskon ja kunnollisuuden mit-
taa, määrää tai laatua? Kenelläkään meis-
tä ei ole niin vahvaa uskoa eikä kukaan 
meistä ole elänyt niin kunnollista elämää, 
että niillä olisi varaa rehennellä sen enem-
pää ihmisten kuin Jumalankaan edessä. 
Tarvitsemme kaikki armoa. Tämä on pe-
rusluterilaisuutta.

Päätoimittaja Seppo Simola Kirkko & kaupunki 
-lehdessä 23. syyskuuta 2013.

 
aatoksia

turvaa ikäihmisille 
Juuri-hankkeella

Heinäkuussa astui voimaan uu-
si vanhuspalvelulaki, joka vel-
voittaa terveydenhuollon am-
mattilaiset, kunnan sosiaalitoi-

men, pelastustoimen, hätäkeskuksen ja 
poliisin ilmoittamaan havaitsemastaan 
iäkkään henkilön palveluntarpeesta vi-
ranomaiselle. 

Muutkin henkilöt voivat tehdä il-
moituksen salassapitovelvoitteiden es-
tämättä. Ilmoitusvelvollisuuden on 
tarkoitus varmistaa, että iäkäs henkilö 
saa tarvitsemansa palvelun.

Uutinen Ilta-Sanomissa 16.8. kertoi 
Roihuvuoren palvelukeskuk-
sen ikkunasta roikkuvasta 
pakoköydestä. Näkymä lok-
sauttaa ohikulkijoiden suut 
ammolleen. Ensijärkytyksen 
jälkeen selviää, että pakoköy-
si on Timo Tähkäsen taide-
teos ”Odotan sinua”. Teos il-
maisee vahvaa symboliikkaa 
vanhuksien kokemista tun-
teista, suruista, peloista, yk-
sinäisyydestä, koti-ikävästä, 
surusta puolison menettä-
misen jälkeen. Teoksesta löytää myös 
huumoria ja romanttisiakin tunteita ja 
toiveita, toimiihan pakoköysi myös toi-
seen suuntaan. 

Juuri-hanke käynnistyi toukokuus-
sa 2013. Hankkeen koordinoinnista 
vastaa Turvallisen vanhuuden puoles-
ta – Suvanto ry. Paikallisina toimijoi-
na uudessa Oulussa ovat Oulun Seu-
dun Mäntykoti ry ja Oulun ensi- ja tur-
vakoti ry. 

Hankkeen tavoitteena on yhdis-
tää kaksi asiantuntijuutta – vanhustyö 
ja väkivallan vastainen  työ – uudek-
si osaamiseksi, auttamaan lähisuhde-
väkivaltaa tai kaltoinkohtelua kohdan-
neita yli 65-vuotiaita. 

Tavoite on tehdä näkyväksi van-
husten kaltoinkohtelu ilmiönä.

Vanhuksen alkoholisoitunut lapsi 
vierailee kerran kuukaudessa pyytä-
mässä rahaa. Rahan hän ottaa hyväl-
lä tai pahalla. Vanhus ei kiellä käyn-

tejä eikä hae lähesty-
miskieltoa siinä pelos-
sa, ettei oma lapsi enää 
vierailekaan yksinäisen 
vanhuksen luona.  

Jos vanhus ryöstet-
täisiin kadulla, rikosil-
moituksen tekeminen 
olisi itsestäänselvyys. 
Mitä läheisempi tekijä 
on, sitä korkeampi on 
kynnys ottaa asia pu-
heeksi tai saada lupaa 

puuttua siihen.
Ammattilaisten haaste on huoma-

ta, tunnistaa ja ottaa puheeksi kal-
toinkohtelu. Sulkemalla silmämme 
saatamme syyllistyä itsekin lain rik-
komiseen. 

Vanhuksen kaltoinkohtelun tai pal-
velutarpeiden  huomaaminen ei ole 
helppoa, muttei mahdotontakaan.

Willian Featherin ajatuksin: Maa-
ilmassa ei ole rakennettu vielä mitään 
pilviä hipovaa ennen kuin joku on 
uneksinut, että sen pitäisi hipoa, jo-
ku uskonut, että se voisi hipoa ja joku 
päättänyt, että sen täytyy hipoa.

Riitta VeSala
Juuri-hanketyöntekijä

Jos vanhus 
ryöstettäisiin 
kadulla, 
rikosilmoituksen 
tekeminen olisi 
itsestään-
selvyys. 
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Vanhemmuus ei ole 
hukassa, vanhemmuus 
voi paremmin kuin 
koskaan. Mutta 
koska maailma on 
vaikeampi, kasvatuskin 
on muuttunut 
vaikeammaksi.

Matti Rimpelä

Kirkko takaisin kasvattajaksi
Perheiltä puuttuu malli 2010-luvun perhe-elämästä

lea alila
nuorisotyönohjaaja, Haapavesi
Tarjota ihmisille pysyvyyttä. Tämä tulee koko ajan tär-
keämmäksi, sillä monet asiat ja käsitykset muuttuvat ajan 
myötä. Mutta Jumala, Sana ja Jeesus pysyvät. 

Jouni SirViö
kirkkoherra, Kokkola
Ihmisillä on niin paljon vaatimuksia, joista he koettavat 
selviytyä kelvatakseen. Kirkon pitää viedä ihmisille viestiä 
siitä, että meitä kantavat armo ja rakkaus. Kirkon tehtävä 
on vapauttaa ja luoda luottamusta olemiseen. 

Kirkon tulee tukea ihmisten sisäistä elämää, ei vaatia 
eikä moralisoida. Voimme myös tarjota keskustelufooru-
min hyvinkin eri tavalla ajatteleville.

taina laMMinen
palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja, diakoni, Kokkola
Kirkon tehtävä on auttaa siellä, missä hätä on suurin eikä 
mikään muu taho auta.

Ihmisille pitää tarjota ankkuripaikka eli toivoa, mihin 
ankkuri symbolinakin viittaa.

Kirkon pitää madaltaa rimaa niin, että jokaiselle löy-
tyy paikka kirkossa.

SiSKo SundbäcK
lähetyssihteeri, Kokkola
Kirkon pitää viedä viestiään ihmisten kotioville ja maan 
ääriin. Sanoma pitää tarjota helposti tartuttavassa muo-
dossa.

Meidän täytyy viedä eteenpäin hyvää niin, että ihmi-
set vaikeissakin oloissa saisivat elämäänsä toivon pilkah-
duksen. Kirkon pitää olla taho, johon ihminen voi ottaa 
yhteyttä niin iloissa kuin surussa.

Mauri Miettunen
kanttori, Rovaniemi
Se, että ihmiset voivat tuntea olevansa siunattuja ja kuulu-
vansa johonkin. Että ihmiset voivat uskoa ja tulla kohdatuik-
si. Näistä puhuttiin myös hiippakuntapäivillä keskiviikkona.

Mikä on kirkon tehtävä tässä ajassa?

Kirkon tehtävä 
tässä ajassa oli 
yksi viime viikolla 
järjestettyjen   
oulun hiippakunta-
päivien teemoista. 
rauhan tervehdys 
kysyi aiheesta 
näkemyksiä 
hiippakuntapäivien 
osallistujilta.

Mikä onkaan hukassa: 
vanhemmuus vaiko 
sittenkin kotikasvatuksen 
tukeminen?

Hyvinvointiin liittyviä tee-
moja 40 vuotta tutkinut 
dosentti Matti Rimpelä 
kyseli tätä Oulun hiippa-

kuntapäivillä.
Kasvatusosaamisesta ja kasva-

tuskumppanuudesta puhuneen 
Rimpelän mukaan tällä hetkellä 
ei riittävästi tajuta, mitä yhteis-
kunnassa on tapahtunut 2–3 vii-
me sukupolven aikana. 

Rimpelä listasi joitakin yh-
teiskunnallisen muutoksen 
merkkejä. 

Sukupolvet esimerkiksi ovat 
etääntyneet toisistaan: kun 
1950-luvulla oli tavallista, että 
taata veisteli tuvassa, saattaa su-
kupolvien välillä nykyisin olla 
satoja tai tuhansia kilometrejä. 

Rimpelä itsekin seuraa Lontoos-
sa asuvan lapsenlapsensa kävele-
mään oppimista tietotekniikan 
välityksellä.

Lapset saadaan vanhempina, 
lapsia on perheessä vähemmän 
kuin aiemmin. 

Perheen yhteistä aikaa on enää 
silloin, kun lasta kuljetetaan har-
rastuksiin. Vanhempien työ tu-
lee kotiin. 

– Meillä ei ole vakiintunut-
ta mallia siihen, mitä on perhe-
elämä 2010-luvulla. Osittain täs-
tä syystä lapsiperheet elävät arke-
aan kaaoksessa, Rimpelä sanoo.

Pitkän tutkijanuran tehnyt 
Rimpelä hämmästelee, kuinka 
vähän meillä on yhteistä ymmär-
rystä siitä, miten kasvetaan lap-
sesta aikuiseksi.

13-vuotiasta tyttöä on vaikea 
erottaa 35-vuotiaasta äidistään, 
mutta eivät lapset kypsy nopeam-
min kuin aiemminkaan. Tämä 
on haastavaa etenkin 16–19-vuo-

tiaiden kanssa. 
Lapsi voi näyttää aikuismaisel-

ta, mutta sosiaalinen osaaminen 
ei riitä selviämään aikuisen sosi-
aalisessa ympäristössä. 

Varsinkin hitaasti kehittyvät 
pojat joutuvat 18-vuotiaina koh-
taamaan maailman, johon eivät 
ole valmiita.

– Me heitämme heidät maail-

malle – ja teemme sitten etsivää 
nuorisotyötä pelastaaksemme 
heidät takaisin. Jos olisin Kekko-
nen, vaatisin oppivelvollisuusiän 
nostamista 20 ikävuoteen, Rim-
pelä paukauttaa.

Aina 1980-luvulle saakka las-
ten ja nuorten hyvinvointi lisään-
tyi jatkuvasti. 1990-luvulle tulta-
essa alettiin puhua työnjaosta: 
koti kasvattaa, koulu opettaa, so-
siaali- ja terveyspuoli hoitaa.

Rimpelä kaipailikin 1970-lu-
kua, jolloin vielä puhuttiin koti-
kasvatuksen tuen merkityksestä.

Esimerkiksi Lapsen vuoden 
1979 komitea kehotti raportis-
saan organisoimaan kotikasva-
tuksen tukemiseksi monenkes-
keistä yhteistyötä päivähoidon, 
koulun, neuvoloiden, kirkkojen 
ja järjestöjen kesken.

– Aina kun 1970–1980-luvuilla 
puhuttiin kasvatuksesta, puhut-
tiin paljon kirkon ja järjestöjen 
yhteistyöstä. 

– Jossakin vaiheessa kirkko ti-
pahti pois kasvatuskeskustelusta. 
Kirkon nostaminen takaisin kas-
vatuskeskusteluun olisi välttämä-
töntä, Rimpelä totesi.

Hän ajoittaa 1990-luvulle 
myös sen kasvatuksen käänne-
kohdan, kun perheen ja lapsen 
tukeminen muuttui ongelmien ja 
häiriöiden metsästykseksi. 

– Normaaliuden rajat alkoivat 
kaventua. Meille tuli poislähettä-
misen kulttuuri: ongelmat siirret-
tiin ammattihenkilöiden hoidet-
taviksi. Läheisyys alettiin korva-
ta ammattiauttajilla.

Samalla alettiin syyllistää van-
hempia ja hokea, kuinka vanhem-
muus on hukassa. Tästä Rimpelä 
ei löydä mitään näyttöä:

– Vanhemmuus voi paremmin 
kuin koskaan. Mutta koska maa-
ilma on vaikeampi, kasvatuskin 
on muuttunut vaikeammaksi.

MiNNa KOliStaJa

Mikä 
Sinun mielestäsi 

on kirkon tehtävä 
tässä ajassa? 

Kommentoi sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi), 

postitse (Rauhan 
Tervehdyksen toimitus, 
PL 102, 90101 Oulu) tai 

Facebookin kautta.

teKSti Ja KuVat:
MiNNa KOliStaJa

KatJa KiiSKiNeN
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• Miksi Oulujoen Vaalipaneeli 
ei tullutkaan radiosta?

Vastaus: Myllyojan seurakun-
tatalon äänentoistosta poimi-
tun äänen laatu ei riittänyt ra-
diolähetykseen. Siksi päädyt-
tiin siihen, että tallennetta ei 
lähetetä ollenkaan. Vaalipanee-
li on kuitenkin nähtävissä ku-
van ja äänen kanssa Virtuaali-
kirkko.fi -sivustolla Virtuaali-
salin videoarkistossa. 

Mediatoimittaja Mervi Päivärinta/
Oulun ev.lut. seurakuntien 

Rauhan Asema

• Oli oikein yllättävää lukea että 
on vielä vakaumuksellisia pap-
peja Suomessa, kuten Vetelis-

säkin V. Parpala. Jatkuvasti on 
lehdissä ja TV:ssä esillä mitä te-
kee ns. leipäpapit / piispat, piis-
patkin eksyksissä pahasti teh-
tävistä mihin heidät on valittu. 
Sen huomaa hyvin nurinku-
risuuden paimenet hukassa ja 
lampaat karkaa seurakunnis-
ta, ei auta sekään että lähettää 
lähetystyöhön vihittyjä homo-
seksuaaleja tehtävään. 

Kirkkoherralle voimia kes-
tää niitä, joiden ei pitäisi pääs-
tä saarnaamaan seurakunnalle 
ja jotka eivät muutenkaan sovi 
kirkollisiin virkoihin.

• On aivan käsittämätöntä, että 
agnostikkoiltoja jatketaan ke-
väällä 2014.

Eikö tätä kaiken maailman 

harhaoppia ole riittämiin tar-
jolla, ettei sitä enää ev.lut. kir-
kon pappien tarvitsisi levit-
tää. Henkilökohtaisesti olen si-
tä mieltä, että en tule osallistu-
maan mihinkään muihinkaan 
seurakuntien tilaisuuksiin, 
joissa tiedän kyseisten pappien 
olevan puhumassa.

• Helluntaiuskonto perus-
tuu nimenomaan suggestioon 
ja hypnoosiin. Siansaksapu-
he ja kaatuilu ovat siitä malli-
esimerkkejä. Raamatun mu-
kaan meillä ei Jumalan kanssa 
ole välittäjiä, vaan Kristukses-
sa meillä on suora yhteys Isään. 
Siansaksan puhuminen ja kaa-
taminen ja ennustelu on peräi-
sin shamanismista! 

Postia

Professori Jouko Talonen totesi palauttees-
saan 19.9., että Uusheräyksen "lakioppiin" 
liittyvässä kirjoituksessani hänen nimiin-
sä laittamaani sitaattia ei kirjallisuusviit-

teessäni mainitussa paikassa ole. 
Sitaatti on Googlen Uusheräys -sivustolta Wi-

kipediasta, jossa on artikkelisarja "Herätysliik-
keet". Siinä on siteeraamassani Uusheräykseen 
liittyvässä tekstikohdassa viite Talosen kirjoituk-
seen. Jostakin syystä viite ei kuitenkaan osoita oi-
keaan paikkaan. Pahoittelen Talosen nimen liit-
tymistä näin kirjoitteluuni.

Konkreettiset tapahtumat olivat kirjoitukseni 
pääasia. Laitoin sitaatin vain taustoittamaan nii-

tä. Talonen arvioi sitaatin olevan kuitenkin kirk-
kohistoriallisesti kohtuullisen hyvä joskin varsin 
suoraviivainen luonnehdinta. Näin ollen lieven-
nettynä tämä tuntemattoman kirjoittajan teks-
ti jää voimaan.

Mainitsemani Wikipedian artikkelisarja on 
erinomaisen laaja ja seikkaperäinen esitys suo-
malaisista herätysliikkeistä. Esitys perustuu laa-
jaan lähdeaineistoon. Vaikka lähdekritiikille täs-
sä esille tulleen perusteella löytyykin sijaa, en us-
ko sen kuvaavan tätä artikkelisarjaa yleisemmin.

HeiKKi laNttO
Professori, Haukipudas

Pelkureiden sodan sankareita

Syyriassa on kaikesta päättäen käytetty her-
mokaasuja, mikä on vastoin kansainvälisiä 
sopimuksia. Vielä ei ole selvitetty, käyttivät-
kö niitä hallituksen joukot, kapinalliset vai 

ehkä molemmat. USA on tehnyt ihan omia tut-
kimuksiaan ja aikoo rangaista Syyrian hallitusta. 

Täysmittaista sotaa USA ei kai suunnittele, vaan 
pelkkää rangaistustoimenpidettä täsmäasein. 

Raukkamaista, kun ei taistella mies miestä 
vastaan, vaan maapallon toiselta puolen ohjail-
tu lennokki kamppailee naisia ja lapsia vastaan. 

Jos ihminen surmaa epämiellyttävän naapu-

rinsa tai puolisonsa, tekijä vedetään heti oikeu-
teen. Jos valtio raakalaismaisesti murhaa ja kidut-
taa toisen maan epämiellyttäviä tai epäilyttäviä 
kansalaisia, siitä ei seuraa mitään rangaistusta.

Pelkurien sodassakin on sankareita, esimer-
kiksi henkensä uhalla työskentelevät avustus- 
ja sairaalatyöntekijät. Kunnioitusta herättävät 
myös naapurimaat, jotka yrittävät sijoittaa ja 
hoitaa pakolaisia.

RitVa-liiSa HaRJuMaa
Rovaniemi

Heikki Lantto toi julki ra-
kentavan ajatuksen vii-
me Rauhan Tervehdyk-
sessä esittäessään, että 

SRK:n, Uusheräyksen ja Rau-
ha Sanan tilaisuuksissa ensin 
opetettaisiin, kuinka Kristus 
on lain loppu ja sitten kehotet-
taisiin valvomaan ja kilvoitte-
lemaan uskossa, ettei perkele, 
maailma ja oma liha saisi val-
taansa.  Sain hyvän raamattu-
tuntiaiheen!

Hyvänä pohjustuksena täl-
laiselle opetukselle voisi olla tu-
tustuminen Lutherin vastauk-
seen, jonka hän antoi ensim-
mäisen antinomistiväittelyn 
seitsemännes-
sä todistelussa  
(24. teesiä vas-
taan):  ”Mi-
kään, mikä on 
kumottu, ei ole 
vaikuttava. La-
ki on kumottu. 
Siis sitä ei ole 
saarnattava.” 

Vastaukses-
saan Luther to-
teaa, että Van-
han liiton seremonialaki uhrei-
neen on kumottu Kristuksen 
tullessa. Hän jatkaa: ”Kymme-
nen käskyä ovat sen sijaan vie-
lä tänään omissatunnoissa. Sil-
lä vaikka Jumala ei olisi kos-
kaan säätänyt lakia Mooseksen 
välityksellä, olisi ihmiskunnal-
la kuitenkin luonnostaan tie-
to, että Jumalaa on palvotta-
va ja lähimmäistä rakastetta-
va. Myös kymmenellä käskyl-
lä on edeltämäärätty aikansa. 
Tämän ajan päättyessä Kris-
tus tuli lihaksi ja alistui laille. 
Hän otti lailta oikeuden ja vai-

ensi sen tuomion, ettei se voisi 
viedä meitä epätoivoon ja tuo-
mita…Tässä maailmassa usko-
vat tarvitsevat, että heitä keho-
tetaan lailla… lakia ei ole otet-
tava pois seurakunnasta. Päin-
vastoin se on säilytettävä ja sitä 
on uskollisesti terotettava”.

Lutherin mukaan Kristus 
on lain loppu siinä mielessä, 
että Kristukseen uskova on va-
paa lain tuomioista. Jeesus täyt-
ti lain puolestamme, mutta hän 
ei kumonnut sitä.  Herramme 
mukaan taivas ja maa katoavat 
ennen kuin laista katoaa pie-
ninkään piirto (Mt.5: 17-18).

Evankeliumi Kristuksesta 
on jokaisen kris-
tityn luovuttama-
ton aarre, myös jo-
kaisen lestadiolais-
uskovan  lukeutui-
pa hän mihin ryh-
mään hyvänsä.  

Käsittääkse-
ni erot lestadio-
laisryhmien välil-
lä lain ja evanke-
liumin ymmärtä-
misessä eivät ole 

niin suuria kuin Pohjolan he-
rätyksen suuren jakaantumi-
sen aikana yli 100 vuotta sitten 
ajateltiin. Kannatan lämpimäs-
ti kristittyjen kesken rakenta-
vaa vuoropuhelua ja yhteyttä. 

Kirjoitusteni tarkoitus on 
valaista Uusheräyksen näkö-
kulmasta esille otettua asiaa, 
ei mollata ketään. Voisiko ne-
kin nähdä rehellisyytenä histo-
rialle?

PeKKa SilJaNdeR

Heinäkuun alussa aloitin kesälomani suu-
rin toivein. Rästissä oli tuhat ja sata eri-
laista työtä. Lomasuunnitelmani koki-
vat äkillisen muutoksen kun vaimoni sai 

Ruotsista puhelun: vaimoni veljen edunvalvoja 
ilmoitti, että lankoni on saanut asunnon palve-
lutalosta ja haluaa muuttaa Suomeen. 

Vastakaiku muiden sukulaisten taholta oli ol-
lut ynseä; kukaan ei halunnut auttaa tuota sairas-
ta, elämänsä ehtoopuolta viettävää veljeään pää-
semään yli 40 Ruotsissa vietetyn vuoden jälkeen 
kotimaahansa. 

Minä ja perheeni otimme empimättä asian 
hoitaaksemme. Kalustimme lankoni tulevan 
asunnon huonekalu kerrallaan siihen kuntoon, 
että hänen kelpaisi siihen muuttaa. Jos meitä ei 
olisi ollut, miesparka olisi saanut jäädä Ruotsiin 
loppuiäkseen. 

Ja miksi kukaan ei välitä? Koska siinä menee 

omaa kallista aikaa eikä mieheltä ole odotettavis-
sa suurta perintöä tai muuta sellaista.

Vaikka tämä melko rankka projekti vei mi-
nulta käytännössä neljä viikkoa parasta kesää, en  
voisi kuvitella itselleni toista näin antoisaa kesä-
lomaa. Rahallisesti ja aineellisesti en rikastunut, 
muuta arvokasta henkistä pääomaa sain tilalle. 

Tällainen tilaisuus on todellinen ihmisyyden 
näytön paikka. Ihmisyyden mittana ei todella-
kaan ole raha, vaan paremmuutemme osoittaa 
ainoastaan se, miten suhtaudumme vähäosaisiin 
lähimmäisiimme. 

Jeesus sanoi: “Kaikki, minkä tahdotte ihmis-
ten tekevän teille, tehkää te heille” (vuorisaarna, 
Mt. 5-7). “Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle 
näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette teh-
neet minulle” (Mt. 25:40). 

VeiKKO tiittO
Oulunsalo

Välittäkää sukulaisistanne!

uusheräykseen viittaava sitaatti

Hieman laista ja evankeliumista

evankeliumi 
Kristuksesta on 
jokaisen kristityn 
luovuttamaton 
aarre, myös jokaisen 
lestadiolaisuskovan  
lukeutuipa hän mihin 
ryhmään hyvänsä. 

Keskustelu Uusherätyksen lakiopista päättyy tällä erää tähän.
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twaarnasta
tuli ilmiö
Mäntsäläläinen rehtori ja us-
konnonopettaja Saija Hell-
ström lanseerasi viime viikol-
la pienimuotoiseksi ilmiöksi 
kasvaneen twaarnan. Kyse on 
mikroblogipalvelu Twitterin 
yhden viestin eli twiitin mak-
simissaan 140 merkin mittai-
sesta saarnasta kirkkovuoden 
viikon evankeliumin pohjalta.

Hellströmin mukaan idean 
isä oli Mäntsälän kirkkoherra 
Mikko Seppälä, joka lyhyiden 
niin sanottujen twitternovelli-
en perusteella kysyi, miksei ole 
twitter-saarnoja.

Ideasta kiinnostunut Hell-
ström kirjoitti mikroblogipal-
veluun viestin, jossa kysyi, ku-
ka lähtisi kokeilemaan twitter-
saarnan tekemistä.

Idea sai innostuneen vas-
taanoton ja halukkaita kokei-
lijoita ilmaantui yllättävän 
monta.

Arkkipiispa Kari Mäkisen 
twitter-saarna: Jeesus vapaut-
ti vesipöhöön sairastuneen se-
kä vahvuuteen, varmuuteen ja 
kaikkitietävyyteen sairastu-
neet. 

Kirkkohallituksen kanslia-
päällikkö Jukka Keskitalon 
twitter-saarna: Ei tarvitse olla 
hyvä ihminen tietääkseen mi-
tä pitää tehdä. Katso lähimäistä 
silmiin, aseta itsesi hänen pai-
kalleen – ja tiedät. 

Keittokirjalla
tukea naisille
Vapaaehtoisverkosto Naisten 
Pankin jäsenet Reetta Meri-
läinen ja Johanna Pentikäi-
nen ovat julkaisseet reseptejä 
ja kaunokirjallisuutta yhdistä-
vän keittokirjan.

Lautasellinen iloa -kirjas-
sa yhdistyvät Naisten Pankin 
kohdemaiden etniset reseptit 
suomalaisnaisten lempiruo-
kiin. Reseptejä on Guatema-
lasta, Liberiasta, Palestiinalais-
alueilta ja Kambodzasta.

Suurin osa resepteistä on 
koottu Naisten Pankin tuke-
missa hankkeissa työskentele-
viltä.

Naisten Pankin keittokirjas-
sa ruokaa tarkastellaan myös 
kaunokirjallisesti. Tekstejä 
ovat kirjoittaneet muun mu-
assa Irja Askola, Jari Tervo ja 
Leena Lehtolainen.

Lautasellinen iloa -kirja tu-
kee Naisten Pankkia, joka edis-
tää kehitysmaiden naisten yrit-
täjyyttä ja toimeentuloa.

Maata kiertelemässä

Raamatullinen Dalmanutan 
kaupunki on kenties löy-
detty Genesaretinjärven 
luoteisrannikolta Ginosa-

rin laaksosta. Löytö sijaitsee Is-
raelissa.

Kaupunki mainitaan Markuk-
sen evankeliumissa kohdassa, jos-
sa kerrotaan kuinka Jeesus ruok-
ki neljä tuhatta ihmistä.

Jeesus käski väen asettua istu-
maan. Sitten hän otti ne seitsemän 
leipää, lausui kiitoksen ja mursi 
leivät ja antoi palat opetuslapsil-
le. Opetuslapset jakoivat ne sitten 
kansalle. Heillä oli myös muutama 
pieni kala. Jeesus siunasi kalat ja 
käski tarjota nekin. Ihmiset söivät 
kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä pa-
loja kerättiin seitsemän korillista. 

Kun Jeesus oli lähettänyt heidät 
pois, hän kohta nousi opetuslasten 
kanssa veneeseen ja meni Dalma-
nutan seudulle. 

Kaupungin löysi  tohtori Ken 
Darkin johtama tutkitusryhmä 
brittiläisestä Readingin yliopis-
tosta. Dark ei ole varma, onko 
kaupunki Dalmanuta.

Dalmanuta mainitaan vain 
Markuksen evankeliumissa. Mat-
teuksen evankeliumin 15:sta lu-
vun 39:ssä jakeessa mainitaan 
kuitenkin seuraavasti: Sitten Jee-
sus lähetti väkijoukon pois, astui 
veneeseen ja tuli Magadanin seu-
dulle.

Joissakin kirjoituksissa kau-
pungin kerrotaan olevan Magda-
la. Sen arvellaan olevan nykyinen 

Migdal, joka sijaitsee sisämaas-
sa Ginosarin laaksossa. Löyde-
tyn kaupungin eteläreuna sijait-
see vain 150 metrin päästä Mig-
dalista. 

Alueet Migdalin ja Genesare-
tinjärven välissä ovat täynnä ar-
keologisia löytöjä. 

Lasiastiat ja ruukut kertovat 
löydetyn kaupungin vauraudes-
ta. Painot, kiviankkurit ja ran-
nat, joista veneet voi helposti las-
kea järveen viittaavat kalastuk-
seen, Dark sanoo.

Oletettu Dalmanutan kaupun-
ki oli ilmeisesti varakas ja oli ole-
massa vuosisatoja.  Kaupungin 
keramiikkaesineitä on ajoitettu 
jo ensimmäiseltä esikristillisel-
tä vuosisadalta. Myöhäisimmät 

ovat viidenneltä vuosisadalta jäl-
keen Kristuksen, Bysantin ajoilta.

Kaupungin juutalaisväestö eli 
ilmeisesti rinta rinnan moniin ju-
maliin uskoneen ryhmän kanssa.

Nimi Dalmanuta on yksi niis-
tä harvoista tunnetuista kaupun-
kien nimistä, jota ei ole vielä yh-
distetty mihinkään arkeologiseen 
löytöpaikkaan. Darkin mukaan 
tämä viittaa siihen, että nyt löy-
detty kaupunki saattaa olla Dal-
manuta.

PeKKa HeliN

Lähde: Huffington Post

Dalmanuta on kenties löydetty

Kirkko tarvitsee rohkeutta

Viimeviikkoisilla hiippa-
kuntapäivillä Oulussa et-
sittiin kirkon tarvitsemaa 
rohkeutta. 

Näkökulmia asiaan esittivät 
kirkkohallituksen Jumalanpalve-
lus ja yhteiskunta -yksikön johtaja 
Pekka Rehumäki, mediayrittäjä 
ja tiedottaja Heli Karhumäki se-
kä pastori, diakonissa Eija Seppä. 

Valkokankaalle heijastettiin 
lehtiotsikoita, joissa kirkko oli ta-
valla tai toisella kohuroolissa.  

Rehumäki ei tunnistanut kirk-
koa kaikista otsikoista. Yksi ot-
sikko kuitenkin hätkähdytti hän-
tä: se, jossa väitettiin, että kirkko 
on hengellisesti hajonnut.

– Jos näin on, meidän on syy-
tä huolestua.

Heli Karhumäen mukaan tört-
töilyotsikot kertovat, että kirkko 
kiinnostaa edelleen ihmisiä. Sep-
pä lisäsi, että ihmiset odottavat 
kirkolta jotain, sillä muuten ko-
huotsikkoja ei olisi.

Älä kerro 
kirkkoherralle
Seppä esitteli mielenmaisemiaan, 
joista yksi liittyi yli 90-vuotiaseen 
naiseen. Leskeen, joka halusi vii-
meisen kerran käydä vanhassa 
kotitalossaan. Seppä lähti van-
huksen kanssa etsimään vanhaa 
pohjalaistaloa. 

Vanhuksen vieminen reissulle 
kenties rikkoi lakia, mutta Seppä 
otti riskin. Talo löydettiin. Pirtis-
sä vanhus katseli elämänsä merk-
kejä, silitti pöytää ja kosketti esi-
neitä.

Vanha nainen halusi vielä vint-
tiin. Sinne veivät niin jyrkät por-
taat, että Seppää hirvitti. Mahdo-
ton muuttui kuitenkin mahdolli-
seksi. Vintillä oli paljon rakkai-
ta esineitä, muun muassa miehen 
vanha metsästysreppu. 

Paluu vintiltä oli vaikeampi 

kuin sinne kapuaminen. Juma-
lan avulla siitäkin selvittiin.

Jotakin tällaista kirkko tar-
vitsee rohkeudekseen. Heittäyty-
mistä, uskaltamista.

– Kirkkoherroille ei kaikkia 
vinttireissuja kannata kertoa, sil-
lä he kieltäisivät sellaiset, Seppä 
nauratti yleisöä.

Kirkolla on 
natsat auttaa
Heli Karhumäen mukaan rohke-
uteen tarvitaan intoa, motiivi ja 
unelmia. Kun on vaikeaa, on pa-
lattava perusasioihin.

– Jeesus sanoi: ruoki minun 
lampaitani. Meillä on siihen natsat.

Ihmiselle ei tule antaa kristin-
uskosta reseptiä vaan ruokaa.  Si-
tä on kuitenkin vaikea antaa, sil-
lä antamiseen liittyy aina torjun-
nan riski.

– Älä kuvaile vaan tee, Karhu-
mäki kehotti.

Ruokaa voi olla vaikkapa se, 
että julistaa synninpäästön. Kar-
humäen mukaan aina ei kanna-
ta kehottaa lukemaan Raamattua 
vaan antaa siitä heti makupala. 
Voi vaikkapa sanoa, että minul-
le tulee mieleen yksi kohta Raa-
matusta.

– Älä esitelmöi siunauksesta 
vaan kysy: saisinko siunata sinut.

Rohkeus on lapsen 
silmin katsomista
Rehumäki esitteli valkokankaalta 
Albert Edelfeltin maalausta  ”Ju-
malanpalvelus Uudenmaan saa-
ristossa”. 

Teoksessa vanha rovasti katse-
lee saarnatessaan seurakuntaan-
sa. Mitä hän näkee? Hän näkee 
nuoren epätoivoissaan rukoile-
van naisen, joka kantaa raskasta 

henkistä taakkaa. 
Nainen ei ole mustiin pukeu-

tunut vaan maailmallisessa asus-
sa. Häntä katselee kaksi tyttöä, 
joista nuorempi näyttää häm-
mästelevältä ja vanhempi pahek-
suvalta.

Maalauksessa esiintyy muun 
muassa mies, joka ei ole harras, 
vaan kopea. Hän viis veisaa juma-
lanpalveluksesta.

– Seurakunta on eripurainen, 
Rehumäki päättelee.

Rehumäki osoittaa vielä yhden 
hahmon. Pojan, joka on niin pie-
ni, että hän on vielä naisten jou-
kossa. Poika kuuntelee etukenos-
sa istuen ja imee jokaisen sanan. 
Poika edustaa Rehumäen mu-
kaan toivoa.

– Tämä on toivon ja rohkeuden 
kuva kirkossa. Sen sanoma on se, 
että meidän tulee katsoa maail-
maa ja kirkkoa lapsen silmin. Tä-
mä tie vie tulevaisuuteen, Rehu-
mäki uskoo.

PeKKa HeliN

M inna Ko l i s t a ja

Hiippakuntapäivät kokosi 18.–19.9. Ouluun 450 kirkon työntekijää eri aloilta pohtimaan kutsumustaan ja tehtäväänsä 
nykymaailmassa. Päivien yläotsikkona oli "Toivon lähteellä".  

Meidän tulee 
katsoa maailmaa 
ja kirkkoa lapsen 
silmin. tämä tie 
vie tulevaisuuteen.

Pekka Rehumäki



6    Nro 31    26.9.–3.10.2013

Kempeleen seurakunta juh-
lii 6. lokakuuta 20-vuoti-
asta Pyhän Kolminaisuu-
den kirkkoa ja 10-vuoti-

asta Kokkokankaan seurakunta-
keskusta.

Juhlapäivä alkaa piispanmes-
sulla Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa kello 10. Liturgina toimii 
piispa Samuel Salmi, vs. kirkko-
herra Vesa Äärelä saarnaa. Mu-
siikkipuolella avustavat kirkko-
kuoro ja Askeleet-lauluryhmä.

Kirkon ja seurakuntakeskuk-
sen juhlaa jatketaan Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa Kis-
saojantiellä lähetyslounaalla. 

Lounas alkaa noin kello 12 
messun jälkeen. Vapaehtoiset 
ruokamaksut ohjataan lähetyk-
sen hyväksi.

Juhlaohjelma alkaa lounaan 
jälkeen noin kello 13.

Tervehdyksen juhlaväelle tuo 
virkavapaalla oleva kirkkoherra 

Kempele juhlii kirkkoa
ja seurakuntakeskusta

Yhdistykset

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 26.9. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, 
su 29.9. klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu, ma 30.9 klo 18.00 
Kirsti Vuorella, Aleksanterinkatu 55 B 27, Oulu, ti 1.10. klo 19.00 Leena ja 
Leo Väyrysellä, Romppaisentie 32, Muhos
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: Oulun körttiopiskelijoiden kuoro har-
joittelee Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, torstaisin klo 17.30. Johtajana 
Sanna Pitkänen, 044-344 2972
Tervetuloa!

Su 29.9. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ke 2.10. klo 14 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

Su 29.09. klo 14. Raamattutunti, 
Niilo Räsänen.
Ma 30.9. klo 14. Raamattupiiri
Ma 30.9. klo 18.30 3K, Niilo Räsänen. 
Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

pirjo.teva@kotimaa.fi

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

pirjo.teva@kotimaa.fi

Su 29.9. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ma 30.9. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 2.10. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Muut seurakunnat

Heimo Enbuskan Konsertit

Kosketa Jumalan käsi
Pe 27.9. klo 18.30 

Iin kirjaston auditoria, Puistotie 1
La 28.9. klo 18.00 Pateniemen 
Honkapirtti, Pateniementie 86 

(kahvi + pulla 2€)
Su 29.9. klo 15.00 Helluntaisrk

Pöllönperäntie 2 Kello
Vapaa pääsy

• Ti 1.10. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 6.10. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Ojala Raino
• Ti 8.10. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

29.9. klo. 18. Sanan ja Rukouksen 
ilta. Juha Pätsi. 
6.9. klo. 18. Sanan ja Rukouksen 
ilta. Ehtoollinen. Risto Wotschke.
Tervetuloa mukaan!
www.kempele.svk.fi

ALFA-kurssi
Tiistaisin 1.10.-10.12. klo 18-21

Ilmoittaudu: oulu@svk.fi tai puh. 050-412 7414/Risto

TERVETULOA! 

To 26.9. klo 19 Rukousilta, Katariina & Hannu Neuvonen.
Pe 27.9. klo 18-20 Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. Su 29.9. 
klo 11 Perhekirkko, tarjoilu, Outi Huczkowski, Risto 
Wotschke, aihe: Sinä olet Jumalan prinssi / prinsessa. 
Ke 2.10. klo 18 Nuortenilta. To 3.10. klo 19 Lähde-ilta.

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 27.9. klo 19.30 Lift Up-ilta. Su 29.9. klo 11 
Jumalanpalvelus, Hannu Orava, Matti Muhos, 
Makarios. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. 
Ke 2.10. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Hannu Orava, Pasi Markkanen, Jouko Annala. 
To 3.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to 

klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 29.9. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.  
Kannatusryhmä klo 13.00.

Ma 30.9. Koti- ja veljeskokous klo 13.00.
TERVETULOA JEESUKSEN NIMESSÄ !!!

tapahtumat

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

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

Lapsiperheen elämä voi olla 
vaativa ja vanhempien voi-
mavarat voivat käydä välil-
lä vähiin.

Tukiperhetoiminta ja tukihen-
kilötoiminta ovat keinoja auttaa 
lapsiperhettä silloin, kun perheel-

tä puuttuvat sukulaisten ja ystävi-
en muodostamat luonnolliset tu-
kiverkot.

Pelastakaa lapset ry järjestää 
infotilaisuuden tukiperhe- ja tu-
kihenkilötoiminnasta Ylikiimin-
gissä 1. lokakuuta. Tilaisuus pi-

detään seurakuntatalolla kello 
18–20.

Kahvi- ja pullatarjoilun jäl-
keen kuullaan tukiperheen ja tu-
kihenkilön omia kokemuksia toi-
minnasta.

-Muutot ja kuljetukset 
-Pakkaustarvikkeet 
-Muuttolaatikot 
-Varastointi 

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi 

Perinteisissä Oulun NNKY:n 
Mikkelinpäivän seurois-
sa 29.9. lauletaan tällä ker-
taa oululaisten tunteman 

muusikon, musiikkiterapeutti  
Matti Partasen johdolla. 

Seurat pidetään NNKY:n ti-

loissa, Isokatu 15:ssä kello 17. 
Sunnuntain ohjelmassa ovat mu-
siikilliset seurat – virsiklassikko-
ja ja ihastuttavia kansanlauluja – 
mutta tuntiin mahtuu myös hi-
venen Sanaa. Kohtalaisen hyvää 
seuraakin on tarjolla ja kahvit.

Tule, vaikka et olisi koskaan 
aiemmin NNKY:llä käväissyt-
kään. Mattikin uskaltautui nais-
ten joukkoon. Muutkin miehet 
ovat tervetulleita.

Pekka Rehumäki. Entinen kirk-
koherra Veikko Kärnä pitää juh-
lapuheen.

Toimittaja Timo Paakki esit-
telee Pyhän Kolminaisuuden 
kirkon historiikkia. Luvassa on 
myös musiikki- ja runoesityksiä.

Kokkokankaalle on kulje-
tus Pyhän Kolminaisuuden kir-
kosta. Kyyti lähtee kirkon pihal-
ta messun päätyttyä. Kokkokan-
kaan juhlan jälkeen on paluukyy-
ti kirkolle.

tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnasta tietoa Ylikiimingissä

nnKY:n seuroissa lauletaan Matti Partasen johdolla

A r k i s t o
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Jumalan 
lapsena

Lasten kanssa työskenteleviltä saa aina uudel-
leen kuulla, miten he ovat oppineet lapsilta 
paljon. Olen ymmärtänyt heidän kokemus-
taan kunnolla vasta ihan viime aikoina kuun-

nellessani omaa 2-vuotiasta lastani.
Taaperon kokemusmaailmasta katsottuna on 

paljon itsestään selviä asioita, jotka me aikuiset ym-
märrämme vääriksi tulkinnoiksi. Kuten, että sata-
massa varmastikin sataa. Tai jos äiti laittaa jotakin 
voidetta hiuksiinsa, hiuksiin on täytynyt tulla pi-
pi, koska voidettahan laitetaan parantamaan pipi.

Samalla tavalla me aikuiset oletamme monia asi-
oita omien tietojemme ja kokemustemme pohjal-
ta. Esimerkiksi lääketieteen historia on täynnä esi-
merkkejä siitä. Jos kaikille on itsestään selvää, että 
taudit johtuvat kehon nesteiden epätasapainosta, on 
aika vaikea keksiä silmälle näkymättömien baktee-
rien olemassaoloa ja käsienpesun merkitystä.

Jokaisen omassakin elä-
mässä tulee vastaan tilanteita, 
joissa joutuu miettimään aja-
tusmaailmaansa uudelleen. 
Kun ennakko-oletuksemme 
uhkaavat tulla kyseenalaiste-
tuksi, voimme lähteä puolus-
tuskannalle. Voimme yrittää 
löytää keinoja runnoa uusi 
tieto vanhoihin käsityksiim-
me, tai kieltää uuden tiedon 
oikeellisuus kokonaan.

Tai sitten voimme lähteä 
kuuntelemaan nöyrällä asen-
teella ja ottaa uuden näkökulman vastaan mielen-
kiinnolla.

Raamatussa kerrotaan Jeesuksen sanoneen, että 
Jumalan valtakunta kuuluu lasten kaltaisille. Mi-
nulle on opetettu, että tällä vertauksella Jeesus ke-
hottaa meitä luottamaan täysin Jumalaan, kuten 
lapsi luottaa vanhempiinsa. Luulen, että vertauk-
sesta voi saada irti enemmänkin.

Lapset tekevät paljon oletuksia, mutta eivät pel-
kää myöskään väärässä olemista. He tutkivat innol-
la ja suorastaan janoavat tietoa. He haluavat ym-
märtää, löytää uusia näkökulmia, avartaa maail-
maansa.

Samalla on selvää, että lapset eivät voi ymmärtää 
kaikkea. Silloin he voivat luottaa siihen, että van-
hemmat tietävät paremmin.

Meille kaikille tekisi hyvää istahtaa välillä kuun-
telemaan taaperoikäisiä ja ottaa heistä mallia. Ai-
kuisenakin meidän kannattaa ihastella, tutkia, 
miettiä ja oppia. Sitten, kun törmäämme asiaan, 
jota emme voi ymmärtää, voimme luottaa Jumalan 
ymmärtävän paremmin.

KaiSa aNttila

Sinappia

lapset 
tekevät 
paljon 
oletuksia, 
mutta eivät 
pelkää 
myöskään 
väärässä 
olemista.

• 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

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluja

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 

laitto, pihatyöt, kuljetus ja  
muutot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu.fi

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Palveluja tarjotaan

Yli sata kuorolaulajaa 
kokoontuu Liminkaan

Mikkelinpäivän iltana 
Limingan kirkkoon 
kokoontuu yli sata 
kuorolaulajaa tarjoa-

maan musiikkielämyksiä. Limin-
gan rovastikunnan kuorojen ilta-
musiikkitilaisuuteen tulee laula-
jia kahdeksasta kirkkokuorosta 
alueen eri seurakunnista. Lisäk-
si tilaisuudessa esiintyy Limingan 
seurakunnan lapsikuoro Tähdet 
ja nuorisokuoro Celeste.

Kanttori Mika Kotkaranta 
kertoo iltamusiikkitilaisuuden 
olevan uusi perinne.

– Tämä on nyt kolmas kerta, 
kun rovastikunnassamme järjes-
tetään tällainen kuorojen yhtei-
nen tilaisuus. Olemme nyt en-
simmäistä kertaa täällä Limin-
gassa.

Tilaisuudessa kuullaan kuoro-
laulun lisäksi myös selloa ja ur-
kuja. Illan aikana esiintyy pieniä 
viulisteja ja huilisteja, jotka ovat 

löytyneet lapsikuoron riveistä. 
Yleisö pääsee mukaan laulamaan 
parin virren verran.

Iltamusiikkitilaisuus toimii 
samalla Limingan kirkkolaulaji-
en 90-vuotisjuhlana.

Kirkkolaulajien juhlallisuudet 
alkavat jo aamulla juhlajumalan-
palveluksessa. Kuoro tarjoaa ju-
malanpalveluksen jälkeen kirk-
kokahvit. Illan tilaisuudessa esi-
tellään kuoron historiikki.

Limingan rovastikunnassa 
musiikkityön työntekijät pitävät 
tiiviisti yhteyttä.

– Teemme paljon yhteistyö-
tä naapuriseurakuntien kanssa. 
Kanttorit pitävät yhteyttä kes-
kenään ja järjestämme toisinaan 
yhteisiä tilaisuuksia, Kotkaranta 
kertoo.

Kuorot eivät ole tällä kertaa 
päässeet harjoittelemaan konser-
tissa esitettäviä teoksia yhdessä. 
Ensimmäiset kaikkien yhteiset 

harjoitukset pidetään vain muu-
tamaa tuntia ennen tilaisuutta. 
Kotkaranta kuitenkin uskoo kuo-
rojen laulavan hyvin yhdessä.

– Olemme valinneet tuttuja 
kuorolauluja, jotka kaikki kuo-
rolaiset osaavat. Osa kappaleista 
on sellaisia, joita olemme esittä-
neet ennenkin yhdessä.

Kotkaranta arvelee iltamusiik-
kitilaisuuden olevan erilainen ko-
kemus kirkkokuorojen laulajille.

– Kirkkokuorot harjoittele-
vat usein aika pienissä ryhmissä. 
Tässä tilaisuudessa he pääsevät 
laulamaan isommassa joukossa, 
Kotkaranta iloitsee.

KaiSa aNttila

Limingan rovastikunnan kuorojen 
iltamusiikkitilaisuus Limingan 
kirkossa sunnuntaina 29.9. klo 18. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

A r k i s t o /  S a nna Tu r u n e n
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Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Su 29.9. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa Karjasillan seurakunnan 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi 
puhuu mikkelinpäivästä ja enke-
leistä. Valtakunnallinen lähetys.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Messun toimittaa eläkkeelle jäävä 
Harri Fagerholm, ja häntä avus-
tavat Hannu Ojalehto, Pasi Ku-
rikka, Raija Yrjölä ja Heli Matti-
la. Musiikista vastaavat kanttorit 
Pirjo Mäntyvaara ja Heikki Jämsä
sekä viulisti Ossi Vuorre.
Klo 11.15 Armonpulla. "Minun 
oli hyvin vaikeaa tulla toimeen 
yhden työkaverini kanssa, kunnes 
ymmärsin anteeksiannon merki-
tyksen", muistelee Oulunsalon 
seurakunnan nuorisotyönohjaa-
ja Kirsi Järvelin.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on vieraana eläkkeel-
le jäävä Tuiran kirkkoherra Han-

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

oulujoen kirkkoherraehdokkaat 
esittäytyvät videoilla

Tulevana sunnuntaina selviää, kuka on Oulujoen seurakunnan 
uusi kirkkoherra. Jos oma ehdokas on vielä mietinnän alla, li-
sävalaistusta saa ehdokkaiden videohaastatteluista.

Kaikki kolme kirkkoherraehdokasta, Risto Kormilainen, 
Juho Kopperoinen ja Satu Saarinen kertovat kolmella lyhyellä vide-
olla itsestään ja ajatuksistaan.

Ehdokkailta on kysytty, miksi he haluavat kirkkoherran paikalle, 
mikä on heidän mieleenpainuvin kokemuksensa papin uralla ja mitä 
he haluaisivat sanoa äänestäjille.

Videot löytyvät You Tubesta Oulun seurakuntien Rauhan Aseman 
omalta sivulta: www.youtube.com/user/RauhanAsema.

Viime sunnuntain vaalipaneelista tehty videotallenne on nähtävis-
sä osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi Virtuaalikirkkosalin videoarkis-
tossa. Radiossa sitä ei lähetetty, koska tilaisuuden äänitallenne ei ollut 
riittävän laadukas radiolähetykseen.

nu Ojalehto. MP
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin kello 16.20.
Pe 27.9. klo 14.40 Päivän valin-
nassa pastori Riikka Honkavaa-
ra Tuiran seurakunnasta kertoo 
Pyhästä Tanssista, johon voi osal-
listua torstaisin Pateniemen kir-
kolla. MP
Ke 25.9. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Medialähetysjärjestö
Sanansaattajat irtaantui Kansan-
lähetyksestä 70-luvulla, ja se pe-
rustettiin omaksi järjestökseen 
vuonna 1973. Kirkon virallisen 
lähetysjärjestön statuksen Sanan-
saattajat sai vuonna 1994. Sanan-
saattajat tekee medialähetystyötä 
Euroopassa, Afrikassa, Lähi-Idäs-
sä, Pohjois-Afrikassa ja Aasiassa. 
Intia on radiolähetystyössä suu-
rin kohde. Radion, satelliittitele-
vision ja internetin avulla Jeesuk-
sesta voidaan kertoa myös siellä 
missä evankeliumin julistami-
nen olisi muuten vaikeaa tai jopa 
mahdotonta. Sanansaattajien Me-
dialähetyspäivät järjestetään ensi 

kesänä Oulussa. MP

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 29.9. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Karjasillan seurakunnan 
lapsityönohjaaja Marjaana Las-
si puhuu mikkelinpäivästä ja en-
keleistä.
Klo 10 jumalanpalvelus Ylivies-
kan kirkosta.

Suora nettilähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 29.9. Oulun tuomiokirkosta
Klo 10 sanajumalanpalvelus, jon-
ka toimittaa Jyrki Vaaramo, ja 
häntä avustaa Ari-Pekka Metso. 
Kanttorina on Henna-Mari Sivu-
la ja urkurina Péter Marosvári.
Klo 11 Musiikkimatinea, jossa 
esiintyvät Aarre Tikkanen (bari-
toni), ja Péter Marosvári urut. Va-
paa pääsy!

Radio Yle 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 29.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Tainionkosken kirkosta Imatralta
Virret: 137, 134, 182, 136, 498, 
342.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
la klo 18.

Yle tV 1
Su 29.9. klo 10 mikkelinpäivän 
Nojatuolikirkossa puhutaan enke-
leistä. Mukana Kari Kanala, Pekka 
Y. Hiltunen ja Päivi Sutinen. Artis-
tivieraana on Ville Pusa.

Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherranvaali

su 29.9.2013

ENNAKKOÄÄNESTYS
23.—27.9.2013 kello 9—18

Myllyojan seurakuntakodissa (Koivumaantie 2), 
Yli-Iin seurakuntakodissa (Kirkkokuja 4) ja 
Ylikiimingin seurakuntakodissa (Harjutie 5)

Lisäksi pe 27.9.2013 kello 14—18 Ruskon 
Citymarketissa.

Ennakkoon voi äänestää myös Oulujoen 
seurakunnan alueella kiertävässä vaaliautossa:
to 26.9.
klo 13.30–14.30  Metsolanhovi (Mäkituvantie 1)
klo 15–16  Heikkilänkankaan päiväkoti 
 (Kyytipojantie 2)
klo 16.30–17.30  Talvikankaan Sale (Tuiskutie 1)

VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ 
SU 29.9.2013 kello 10–20
Äänestys alkaa messun jälkeen noin kello 11.30.
Varsinaisena vaalipäivänä äänestävän 
äänestyspaikka määräytyy asuinpaikan mukaan:
yli-iiläiset äänestävät Yli-iin kirkossa,
ylikiiminkiläiset äänestävät Ylikiimingin kirkossa ja
kaikki muut Oulujoen seurakunnan jäsenet 
äänestävät Oulujoen kirkossa.
Tutustu ehdokkaisiin, tarkista äänestyspaikkasi 
ja vaaliauton aikataulu verkkosivuillamme: 
www.oulunseurakunnat. /vaali.
Vaalissa äänioikeutettuja ovat Oulujoen seurakunnan 
täysi-ikäiset jäsenet, jotka ovat kuuluneet seurakunnan 
läsnä olevaan väestöön 21.7.2013.

TERVETULOA ÄÄNESTÄMÄÄN!

Mikkelinpäivä on Mikaelin 
eli Mikon nimipäivä. Ul-
komaalaiset tuntevat itä-
suomalaisen kaupungin 

nimellä St. Michel, pyhän Mikaelin 
kaupunki.

Mikael oli Raamatussa arkkienke-
li eli ylienkeli, ”suuri enkeliruhtinas”. 
Arvonimi kuului hänelle sen vuok-
si, että ”vanha lohikäärme” eli Perke-
le oli kärsinyt murskatappion häntä 
vastaan, ”eikä sille ja sen joukolle ol-
lut enää sijaa taivaassa”.

Meidän ajatuksissamme enke-
lit ovat turvallisia suojelushahmoja, 
lempeitä kuin rakas äiti tai hyvä iso-
sisko. Eikä tästä mielikuvasta ole tar-
vis päästäkään eroon. Sama tehtävä, 
ihmislapsen puolustaminen oli myös 
Mikaelin kutsumus. Kovilta kohta-
loilta varjelee suojelusenkeli, mutta 
oikein tiukoissa taisteluissa Saatanaa 
vastaan Mikaelin miekka, Jumala sa-
na, on hyödyksi.

Mikkelinpäivää pidetään myös las-
ten pyhänä, eikä syyttä. Evankeliu-
missa Jeesus asettaa seuraajilleen lu-
jat ehdot: "Ellette käänny ja tule las-
ten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten 
valtakuntaan."

Aikuisten maailma on pärjäämi-
sen maailma. Ainakin tavoitteena 
on, että selvitään omin voimin. Las-
ten maailma on toisenlainen. Van-
hempia, tukihenkilöitä ja puolusta-
jia tarvitaan.

Mikkelinpäivänä kohtaamme en-
keleitä, jotka pitävät huolta kaikista 

enkelit, Jumalan 
lasten puolustajat

lapsista ja lapsenmielisistä. Ei aikui-
sillekaan ole pahaksi pysyä enkelien 
huolenpidon turvissa. Joskus voi ol-
la kova paikka nöyrtyä ja ottaa vain 
vastaan se, mitä muut ja Jumala an-
tavat. Ylpeydelle se voi käydä.

Lapsia ja lapsenmielisiä ei pidä vä-
heksyä. Jeesuskin lupasi, että heillä 
on taivaassa omat suojelusenkelit:

"Katsokaa, ettette halveksi yhtä-
kään näistä vähäisistä. Sillä minä sa-

non teille: heidän enkelinsä saavat 
taivaissa joka hetki katsella minun 
taivaallisen Isäni kasvoja.”

Taivasten valtakunta eli elämä Ju-
malan yhteydessä on Jumalan lapsen 
elämää, turvallista elämää, enkelien 
suojassa.
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Ilm. 12: 7-12
Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä 
kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. 
Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta 
kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut 
enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, 
tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan 
Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko 
ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja 
samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, 
kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä:
      - Nyt on pelastus tullut,
      meidän Jumalallamme on kuninkuus ja 
mahti
      ja hänen Voidellullaan valta.
      Nyt on Syyttäjä syösty alas,
      tuo, joka meidän Jumalamme edessä
      syytti veljiämme päivin ja öin.
      He voittivat hänet,
      Karitsan veri ja heidän todistuksensa
      toivat heille voiton.
      He eivät säästäneet henkeään
      vaan olivat valmiit kuolemaankin.
      Iloitkaa siis, taivaat
      ja te taivaiden asukkaat!
      Mutta voi maata ja merta - 
      Saatana on laskeutunut teidän luoksenne!
      Se on raivon vallassa, sillä se tietää,
      että sen aika on lyhyt.

Matt. 18: 1-6 (7-9) 10
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: 
”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?”
    Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti 
hänet heidän keskelleen ja sanoi:
    ”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten 
kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. 
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on 
suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun 
nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen 
lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos 
joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä 
vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle 
olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin 
myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren 
syvyyteen.
    (Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä! 
Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä 
ihmistä, jonka kautta ne tulevat! Jos kätesi 
tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja 
heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai 
jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että 
sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään 
ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, 
repäise se irti ja heitä menemään. Onhan 
parempi, että silmäpuolena pääset sisälle 
elämään, kuin että sinut molemmat silmät 
tallella heitetään helvetin tuleen.)
    Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä 
vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän 
enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella 
minun taivaallisen Isäni kasvoja.”

Enkeli Bulgariassa
Muistan tarkasti tilanteen, vaikka siitä on aikaa yli 15 vuotta. Olin siskon kanssa pime-
ässä bulgarialaisessa puistossa, raahasimme käsissämme painavia matkalaukkuja. 
Pelotti. Pelotti vietävästi.

Olimme vaihtamassa hotellia yllättäen. Yhtäkkiä huomasimme takanamme kaksi 
hahmoa, jotka lähtivät seuraamaan meitä. 

Pyrähdimme juoksuun. Vasemmalta puolen näytti joku kaartavan hänkin meitä kohti. 
Uhka oli todellinen. Meitä seurattiin. Juokse, juokse!

Puuskutimme eteenpäin melkein hysteerisinä. Edessämme oli rähjäinen hostelli, ei 
suinkaan se hieno hotelli, johon olimme menossa. Juoksimme ovelle epätoivoisina. 

Vaikka oli pimeää ja hiljaista, ovi yhtäkkiä avautui meille.
Näimme naisen – vaalean ja kauniin – joka katsoi meitä lempeästi. Sopotin hengästy-

neenä asiaamme englanniksi. Meitä seurataan, pelkään, että olemme vaarassa.
– Nyt te olette hyvissä käsissä, nainen vastasi rauhallisesti.
Hän pyysi meidät sisälle, toisti moneen kertaan "nyt te olette hyvissä käsissä", ja pyysi 

meitä odottamaan. 
Nainen soitti jonnekin ja kohta hostellin eteiseen tuli mies, jolla kauhistukseksemme 

oli ase.
Nainen kertoi, että tämä mies saattaa meidät turvallisesti siihen hotelliin, minne 

olimme menossa. Mies lähti saattamaan meitä ja oikea hotelli löytyi muutaman kortte-
lin päästä. Itkimme helpotuksesta.

Kun tulin matkalta kotiin, 6-vuotias poikani oli juuri tuona iltana – ja tuona kellon-
aikana – sanonut isälleen, että heidän pitää rukoilla matkalaisten puolesta. 

Tapahtumaketjulle löytää helposti järjellisen selityksen ja nainen oli ennen kaikkea 
ystävällinen bulgaari, mutta silti olen sydämessäni varma:

Tuona iltana kohtasimme enkelin.

Satu KReiVi-PalOSaaRi
vs. seurakuntapastori, Karjasillan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 29.9.2013 Mikkelinpäivä, Enkelien sunnuntai
Psalmi: Ps. 103: 19-22 
1. lukukappale: 1. Moos. 28:10-17 
2. lukukappale: Ilm. 12:7-12 
Evankeliumi: Matt. 18:1-6 (7-9) 10 

Satu K
reivi-P

alo
saari
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Oulun ev.lut. seu-
rakunnat kutsu-
vat mikkelinpäi-
vänä lapsiperheitä 

kirkkoon.
Esimerkiksi Oulun tuo-

miokirkossa järjestetään 
mikkelinpäivän perhe-
kirkko sunnuntaina 29.9. 
kello 15–18. Heti jumalan-
palveluksen jälkeen pääsee 
tutustumaan tuomiokir-
kon kryptassa enkelinäyt-
telyyn.

– Mikkelinpäivänä 
saam me kaikki pysähtyä 
näkymättömän, hyvän ja 
suojelevan enkelin vierelle, 
mikä on erityisesti lapsille 
luonnollista. Enkeliteema 

Menot Oulun seurakunnissa 26.9.–3.10.2013

Gospelmusiikki    soi 
jälleen Oulussa   
tuttuun tapaan 
Oulugospeltapah-

tu mas sa pyhäinpäivän vii-
konvaihteessa 1.–3.11. Tun-
nelmaan pääsee jo torstai-
na 31.10. Teatteri Riossa pi-
dettävillä Etkoilla, jolloin 
on luvassa gospelhittejä 
Voice of Finland -tähtien 
tulkitsemina.

Oulugospelin lipun-
myynti on käynnistynyt. 
Lippuja voi ostaa ennak-
koon yksittäisiin konsert-
teihin tai lippupakettina. 
Osa tapahtumista on mak-
suttomia. Lisätietoja, katta-

vat ohjelma- ja hintatiedot 
sekä ohjeet lippujen han-
kitaan löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
oulugospel.

Reggaeta 
ja klassikkoja
Oulugospelin esiintyjä-
kaartissa on paikallista, 
kotimaista ja kansainvälis-
tä väriä. Perjantain kirkko-
konsertissa esiintyvät uu-
siseelantilainen David Lyle 
Morris & band sekä oulu-
lainen muusikko Iina Pa-
lokangas. Lauantaina kau-
punginteatterin lauteille 
nousevat muun muassa ko-

timainen pitkän linjan gos-
pelbändi Pro Fide sekä gos-
pelreggaeta irrotteleva Ka-
tajainen kansa. 

Sunnuntain päiväkon-
sertissa kaupunginteatte-
rilla kuullaan ja lauletaan 
yhdessä körttigospelhittejä 
neljältä vuosikymmeneltä 
muun muassa Pekka Ruus-
kan ja Jouko Mäki-Lohi-
luoman tuotannosta. Sun-
nuntai-iltapäivän kirkko-
konsertissa Kaj Chydeni-
us ja Taru Nyman esittävät 
Kaj Chydeniuksen hengel-
lisiä lauluja.

Pyhäinpäivänä voi kau-
punginteatterilla osallis-

tua myös Majakoihin, jot-
ka ovat toiminnallisia ja 
elämyksellisiä kohtaamis-
paikkoja.

www.oulunseurakunnat.fi/
oulugospel

oulugospelin 
lipunmyynti on käynnissä

Enkeleitä ihastellaan 
Mikkelinpäivänä kryptassa

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

S a nna K r o o k

Pro Fide esiintyy Oulugospelissa lauantaina 2.11. 

V- P K a n g as

näkyykin monella taval-
la paitsi kirkossa myös kir-
kon jälkeen järjestettävässä 
näyttelyssä, Oulun tuomio-

kirkkoseurakunnan lasten-
ohjaaja Outi Metsikkö sa-
noo.

Enkelinäyttely koostuu 

Myllytullin koulun 6A-luo-
kan tekemistä kuvaamatai-
dontöistä ja 9A-luokan val-
mistamista enkelinsiivistä. 
Lisäksi näyttelyssä on Ou-
lun tuomiokirkkoseura-
kunnan vapaaehtoistyön-
tekijän Erja Ollikaisen en-
kelikeräilyn ja yksittäisten 
kotien enkeliantia.

Mikkelinpäivää vie-
tetään tänä vuonna 29.9. 
Mikkelinpäivä viittaa ark-
kienkeli Mikaelin ja kaik-
kien enkelten päivään, ja 
sitä pidetään erityisesti 
lapsiperheiden kirkkopy-
hänä.
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KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 26.9. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmil-
le, joilla on kehitysvammainen lapsi.
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. 
Varttuneiden porinapiiri ti 1.10. klo 13.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammais-
ten kerho.
Keskustelukerho ti 1.10. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 26.9. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Luemme Raamat-
tua yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystä-
vä on vastassa Caritas-kodin pihalla klo 12.30 alkaen.
Näköpiiri ti 1.10. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sa-
li. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Vie-
raana runoilija Hilja Alasuvanto. Opasystävä on vas-
tassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven 
lähellä.
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 yhdistys@ppnry.net. Erillistä retkikirjettä ei lä-
hetetä.

PÄIHDETYÖ
Aamukahvihetki pe 27.9. klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoreme-
hua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, 
p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 27.9. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Tavoiteryhmä ma 30.9. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kans-
sa kipuileville miehille ja naisille.

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 29th of September at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 29.9. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Lähetys
Cafe Krypta avoinna 28.11. saakka torstaisin klo 11–16 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. Tarjolla itsevalmistettuja 
makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita käsi-
töitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulutukseen 
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 kä-
sitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Ter-
vetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! Nokelantie 
48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 044 3161 720.
Raamattua ristiin rastiin pe 27.9. klo 12, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Jaakobin uni, Minna Salmi.
Puttaan Tuvassa avoimet ovet torstaisin ja perjantaisin 
klo 12–14, osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, 
nauttimaan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai luke-
maan lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä.
Puttaan Tuvan keittopäivä to 26.9. klo 11–14, kesäkeit-
tolounas 5 €.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

OPISKElIjAjÄrjESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 28.9. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Osaatko ottaa vastaan? Vanhurskauttaminen, Pau-
lus Pikkarainen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 30.9. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Homoseksuaalisuus 
Raamatun valossa: Niilo Räsänen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 2.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Viimeisenä päivänä, 
Heikki Holma.

Taideryhmä pe 27.9. ja 4.10. klo 16.30–18, Heinätorin 
seurakuntatalo. Taideryhmässä osallistutaan jouluevan-
keliumi valokuvaprojektiin, lavastaen ja näytellen. Tu-
le rohkeasti mukaan! Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.
Nuorten aikuisten neuletapaaminen ti 1.10. klo 18–
20, Oulun tuomiokirkon Krypta. Lisätietoja: tiina.silo-
aho@gmail.com. 
Lenkkiryhmä ke 2.10. klo 18–20, Heinätorin seurakunta-
talo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan; ulkoilua, 
hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan kruunaa 
hartaus. Lämpimästi tervetuloa!

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. w

w
w

.sxc.h
u

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

Mikkelin markkinat 
lauantaina 28.9. klo 10–13 Kaukovainion kappelilla.

Mikkelin markkinat ovat perinteinen myyjäistapahtu-
ma, jotka järjestetään jälleen Kaukovainion kappelis-
sa. Tapahtuma avataan alkuhartaudella, jonka jälkeen 
myyjäiset alkavat. Myyjäisissä on tarjolla muun muas-
sa syksyn satoa, leivonnaisia ja arpoja. Kappelilla voit 
myös ostaa lohikeittoa ja kasvissosekeittoa lounaaksi 
tai mukaan, kahvia ja kahvileipää sekä istahtaa ystävi-
en kanssa nauttimaan myyjäistunnelmasta.
Voit myös lahjoittaa myyjäisiin myytävää tavaraa, lei-
vonnaisia, kuivakakkuja, syksyn satoa tai muuta vastaa-
vaa. Lahjoituksia otetaan vastaan 28.9. lauantaina klo 9 
alkaen. Lahjoitettavissa leivonnaisissa tulee olla valmis-
tuspäiväys ja luettelo käytetyistä raaka-aineista. Terve-
tuloa myös tekemään markkinoita kanssamme, talkoo-
laisia ei ole koskaan liikaa.
Osallistumalla olet mukana tasaamassa Suomen Lähe-
tysseuran kautta. Tasaus 2013 tukee naisia Mekongin 
alueella. Lisätietoja: www.tasaus.fi. Mikkelin markki-
noiden järjestelyistä vastaavat Kaukovainion alueen lä-
hetys- ja diakoniapiirien vapaaehtoiset yhdessä työn-
tekijöiden kanssa.
Lisätietoja Mikkelin markkinoista, lahjoituksista ja tal-
koista: Karjasillan seurakunnan lähetyssihteeri Paula 
Rosbacka, p. 040 5752 714, paula.rosbacka@evl.fi.Vanhustenviikon juhla 

perjantaina 11.10. klo 13
Oulun yliopiston Saalastinsalissa, Pentti Kaiteran katu 1

Juhlaan järjestetään ilmainen linja-autokuljetus. 
Tarkemmat ohjeet ja linja-autoaikataulut ilmoitetaan 3.10. 

ilmestyvässä Rauhan Tervehdyksessä.

Tervetulotoivotus
Yle Oulun toimittaja Kati 
Jurkko
Yhteislaulu
Hartaus
Pastori Anna-Mari Heikkinen
Lasten lauluesitys
Villin Veturin kuoro,  
Kaijonharjun päiväkoti
Juhlapuhe
Ikäihmisten hyvinvointi,  
palvelujohtaja Rauni  
Väänänen-Sainio

Musiikkiesitys
Cassiopeia kuoro
Näytelmä Elävästä elämästä
Vihtorit ja Klaarat
Oulun kaupungin  
vanhusneuvoston tervehdys
Puheenjohtaja Antero Juntunen
Yhteislaulu
Loppusanat ja kiitokset
Juhlakahvit
Lämpimästi tervetuloa !       

OHJELMA

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu netissä  
27.9. klo 16 – 7.10. klo 7 osoitteessa  
www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu. 

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua netin kaut-
ta, voit ottaa yhteyttä seurakuntasi nuorisotyönohjaajaan 
tai pappiin ja käydä ilmoittautumassa seurakunnassa 
ilmoittautumisaikana.  

Myös eri järjestöjen rippikouluihin osallistuvien tulee 
ilmoittautua, koska kaikille rippikoulun käyville on 
yhteinen seurakuntajakso kevään aikana.

Ilmoittautuminen koskee Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, 
Oulunsalon ja Tuiran seurakuntien sekä Tuomiokirkkoseura-
kunnan jäseniä. Haukiputaan seurakunnan rippikouluihin on 
jo ilmoittauduttu.

RIPPIKOULUUN
ilmoittautuminen

Vuonna 1999 tai  aikaisemmin syntyneet!

"Levitän sormeni 
kuvieni kirjaan" 
-runoilta uudesta lyriikasta 

sunnuntaina 6.10. klo 18–19.30 Kastellin kirkolla. 

Tämä on sukellus nykyrunouteen. 
Siinä on kauneutta, ihmettelyä, kokemuksia ja unelmia. 
Tämä on kutsu ihmettelemään Runottaren lumovoimaa! 

Siinä on outoutta ja karheutta, sanojen leikkittelyä. 
Kaikkea mahdollista! 

Nykyrunouteen johdattavat Eeva-Kaarina Sarastamo, 
Eliina Kajula-Lämsä, Aino Ylifrantti, Pirjo Kauppinen ja 

Juha Vähäkangas. Virsiä säestää Riitta Piippo. 
Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Aale Tynnin lyriikkaa siiven suojissa 
tiistaina 15.10. klo 12–12.15.
Lukijana Juha Vähäkangas. 

Vapaa pääsy! Tervetuloa!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
29.9. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja avustaa Ari-Pekka 
Metso. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Pé-
ter Marosvári. Kolehti seu-
rakuntien lapsi- ja perhetyö-
hön. Musiikkimatinea klo 11 
Aarre Tikkanen baritoni, Pé-
ter Marosvári urut. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Mikkelinpäivän perhekirk-
ko su 29.9. klo 15, Oulun 
tuomiokirkko. Enkeleitä liik-
keellä koko perheen Mikke-
linpäivän jumalanpalveluk-
sessa tuomiokirkossa klo 15. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
enkelinäyttely kryptassa klo 
18 saakka.

Hartauselämä
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 28.9. klo 18, Vanha pappi-
la. Jeremian kirjan 15. luku.
Keskiviikkoseurat ke 2.10. 
klo 18, Vanha pappila. Jark-
ko Kuusisto.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
2.10. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestävät Oulun NNKY ja 
Sinapinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 3.10. klo 14, 
Vanha pappila. Jaakko Gran-
lund.
Sana elää pe 4.10. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 28.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
Opettajien raamattupiiri ma 

jumalanpalvelukset
Perhejumalanpalvelus su 
29.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saar-
na Leena Brockman, kant-
torina Kaisa Säkkinen, ur-
kurina Hannu Niemelä, seu-
rakunnan lapsikuoro. Päivä-
kerholaiset laulavat. Messun 
yhteydessä tehtäväänsä siu-
nataan lastenohjaaja Sarita 
Kirves, tehtävään siunaami-
sen toimittaa Jaakko Kalta-
kari. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 2.10. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
Luku 17: Suuren porton ja Pe-
don salaisuus, pastori Martti 
Heinonen.

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiirin 
syyskauden ensimmäinen 
kokoontuminen to 26.9. klo 
13 Wirkkulassa. Eläkeläisten 
musiikkipiirissä lauletaan yh-
dessä ja perehdytään musiik-
kiin mm. kuuntelun kautta. 
Musiikkipiiri ei ole kuoro. 
Tied. kanttori Hannu Nieme-
lä, p. 040 5471 660.
Urkuvartti ke 2.10. klo 12.15 
kirkossa.

lapset ja lapsiperheet
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 2.10. klo 18–19.30 
Martinniemen srk-kodilla. 

Nuoret
Gospelmessu ja nuorten il-
ta pe 4.10. Gospelmessu klo 

18 kirkossa, jonka jälkeen 
nuorten ilta Vakkurilassa. 
Rippikoululaiset saavat kort-
tiinsa merkinnän molemmis-
ta tilaisuuksista.

Diakonia
Ota askel työelämään -työl-
lisyyskiertue Haukiputaalla 
to 26.9. klo 13 srk-keskukses-
sa. 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
Kotiseurat su 29.9. klo 16 
Alaperällä, Välitie 16. Ango-
lan työn hyväksi. Sami Puoli-
taival, Pekka Välitalo ja Pent-
ti Huhtinen, kanttori Kaisa 
Säkkinen.
Lähetyksen raamattu- ja ru-
kouspiiri ti 1.10. klo 13 Put-
taan Tuvassa.

Muut menot
Korttiaskarteluilta to 26.9. 
klo 18 Martinniemen srk-ko-
dissa. Kortteja tehdään pää-
osin omista materiaaleis-
ta (ohjaajalta voi ostaa pie-
niä täydennyksiä). Jatkos-
sa mahdollisuus myös tee-
mailtoihin esim. joulu, isän-
päivä, 3D, leimaus. Ohjaaji-
na Eija Lähdemäki ja Minna 
Ruuskanen. Lisätietoa Laila 
Juntilta, laila.juntti@evl.fi, p. 
040 8668 319.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
torstaisin ja perjantaisin klo 
12–14 Puttaan Tuvalla. Tule 
istahtamaan, nauttimaan jo-
kimaisemasta, tekemään kä-
sitöitä tai lukemaan lehtiä. 
Kahviosta voi ostaa päivä-
kahvin, teen tai mehua. Lä-
hetystyön käsityömyyntiä. 
Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 26.9. klo 11–14, kesäkeit-
tolounas 5 €.
Nuorten aikuisten ideailta 
to 3.10. klo 18 Wirkkulassa. 
Yli 18-vuotias haukiputaalai-

30.9. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 1.10. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 2.10. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
3.10. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.

Musiikki ja kulttuuri
J.S. Bachin h-mollimessu la 
28.9. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Svenska Barockorkes-
tern ja Erik Westbergs Voka-
lensemble. Tilaisuuden jär-
jestää Tuiran  seurakunta. 
Ohjelma 10 €.
Musiikkimatinea su 29.9. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Aar-
re Tikkanen, baritoni, Péter 
Marosvári, urut. Vapaa pää-
sy!

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 1.10. klo 

9, Elohuone. 
Työttömien ruokailu ke 2.10. 
klo 11, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Miesten kahvihetki ke 2.10. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 29.9. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkouluun ei tarvitse il-
moittautua ja se on osallis-
tujille maksuton.
Intiön perhekerho to 26.9. 
ja 3.10. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Heinätorin perhekerho ti 
1.10. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo.

Varhaisnuoret
Askartelu-puuhakerho 1.–4.-
lk tytöt ja pojat ma 30.9. klo 
17.30, Intiön seurakuntako-
ti. Leikitään, askarrellaan ja 
puuhaillaan kaikkea kivaa yh-
dessä toisen kanssa. Kokoon-
tuu viikoittain, maksuton, ei  
ennakkoilmoittautumista.
Kerho 4.–6.-lk tytöt ja pojat 
ti 1.10. klo 17.30, Elohuone. 
Kerhossa askarrellaan, leiki-

nen nuori aikuinen! Tule ide-
oimaan Haukiputaan seura-
kunnan nuorten aikuisten 
toimintaa kahvikupposen ää-
relle. Lisätietoja nuor-
ten aikuisten toi-
minnasta: Elisa 
Manninen, p. 
050 5133 225 
tai elisa.man-
ninen@evl.fi.
Hiljanpäivän 
hiljaisuudenil-
ta ti 8.10. klo 18 
Isonniemen lei-
rikeskuksessa, kota-
kirkossa. Ohjelmassa rukous-
hetkiä, hiljaisuutta sekä no-
kipannukahvit. Varustaudu 
iltaan ulkoiluvaatteilla. Hil-
jaisuuteen johdattelemassa 
Laila Juntti.
Omaishoitajien leiripäivä ti 
15.10. klo 10–15 Isonniemen 
leirikeskuksessa. Mukana 

Nuorten 
aikuisten 
ideailta 

torstaina 3.10. 
klo 18 

Wirkkulassa. 

tään, ulkoillaan ja tehdään 
kaikkea kivaa yhdessä tois-
ten kanssa. Kokoontuu vii-
koittain, maksuton, ei  en-
nakkoilmoittautumista. 
Ilmaisutaidonkerho 1.–6.-lk 
tytöille ja pojille ke 2.10. klo 
17–18, Intiön seurakuntako-
ti. Kerhossa opetellaan uusia 
luovan ilmaisun taitoja, kar-
tutetaan esiintymiskokemus-
ta, pidetään hauskaa yhdes-
sä ja hiljennytään. Ilmainen, 
ei ennakkoilmoittautumista. 

Nuoret
Avoimet ovet ke 2.10. klo 18, 
Elohuone.  Lisätietoja: Käk-
kärä, p. 040 5747 183 ja Mo-
no, p. 040 5747 124.
Kameraproggis ke 2.10. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
takoti.  Lisätietoja: Käkkärä, 
p. 040 5747 183 ja Mono, p. 
040 5747 124.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Katso sivu 10. 

Seniorit
Seurakuntakerho ti 1.10. 
klo 14, keskustan palvelu-
talo. Kerhossa hiljennytään 
yhdessä, lauletaan ja keskus-
tellaan eri teemoista ja ajan-
kohtaisista asioista. 
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
ja 3.10. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
ja 3.10. klo 12.30, Intiön seu-
rakuntakoti. 
Tarinatupa ke 2.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Oulun seudun papinpuoli-
sot. Kokoonnumme tiistai-
na 1.10. klo 18 Piispantaloon, 
os. Hallituskatu 3. Illan aika-
na mm. vanhustyön pasto-
ri Markku Palosaari alustaa 
aiheesta: Musiikin merkitys 
muistisairaan sielunhoidos-
sa. Ilmoittautumiset 29.9. 
mennessä iltaisin Maija-Lii-
sa Pikkaraiselle, p. 040 5301 
837. Lämpimästi tervetuloa 
yhteiseen iltaamme.
Aamusilmukka ke 2.10. klo 
10, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä. An-
na-Mari Heikkinen.
4-vuotissynttärit su 13.10. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kutsumme Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan tänä 
vuonna 4 vuotta täyttävät ty-
töt ja pojat yhteiseen synttäri-
juhlaan Heinätorin seurakun-
tataloon. Lähetysaiheisessa 
juhlassa tarjolla syntymäpäi-
väkakkua ja pieni lahja synty-
mäpäiväsankarille. Ilmoittau-
tuminen on välttämätön 30.9. 
mennessä jokaisesta juhlaan 
osallistujasta sähköpostilla 
osoitteeseen outi.metsikko@
evl.fi tai tea.lakkala@evl.fi. 
Lisätietoja: Outi Metsikkö, p. 
050 5213 380, Tea Lakkala, p. 
050 5207 757.

Tuska-leiri 
pe–su 4.–6.10. klo 19 Siiranjärven leirikeskuksessa. 

Ruskahenkinen eräleiri Pyhitystunturin juurella. Ohjel-
massa lyhyt vaellus, kalastusta, askartelua, hiljentymistä 
ja muuta mukavaa. Ohjelmatoiveita otetaan huomioon 
mahdollisuuksien mukaan. Leirin hinta on 15 € sisältäen 
matkat, majoituksen, ruuat, ohjelman ja vakuutuksen. 
Lisätietoja: Käkkärä, p. 040 5747 183, Mono, p. 040 5747 
124 ja Mari F., p. 050 5649 070.

Vanhemman väen viikkomessu 
torstaina 3.10. klo 13 kirkossa.

Toimittaa Jaakko Kaltakari, kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Messun jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa. 

Seurakunta tarjoaa ilmaista kirkkokyytiä. 
Kuljetuspyynnöt ma klo 9–11, p. 044 7310 232.

Vauva-
kirkko 

sunnuntaina 29.9. klo 
17 srk-keskuksessa. 

Vauvakirkkoon 
kutsutaan 

erityisesti vuoden 
aikana kastettuja 
tyttöjä ja poikia 

perheineen. 
Ota helistin 

mukaan kotoasi. 

Heini Kemola Oulun seudun 
omaiset ja läheiset ry:stä. 
Päivä on tarkoitettu ensisijai-
sesti Haukiputaan seurakun-

nan alueella asuvil-
le omaishoitajil-

le. Ilm. Helena 
Seppäselle, p. 
040 5819 316 
viimeistään 
7.10.
Kellonkarta-

no: Kauden 
päätösviikon-

loppu 28.–29.9., 
Juha Vähäsarja.

Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 29.9. klo 14 Kulta-
simpussa ja klo 17 ry:llä, Kel-
lo: ompeluseurat pe 27.9. klo 
18.30 ry:llä, seurat su 29.9. 
klo 17 seurat ry:llä, Jokikylä: 
seurat su 29.9. klo 17 ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 29.9. klo 14, Cari-
tas-koti. Toimittaa Esa Neva-
la, kanttorina Ilkka Järviö.
Messu su 29.9. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina Ju-
ha Soranta. Messun jälkeen 
mahdollisuus rukoukseen ja 
keskusteluun. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 29.9. klo 10, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus.
Perhemessu su 29.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Messu su 29.9. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit.
Messu su 29.9. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit. Kolehti 
seurakuntien lapsi- ja perhe-
työn, erityisesti pyhäkoulu- 
ja päiväkerhotyön tukemi-
seen ja kehittämiseen Suo-
men ev.lut. seurakuntien 
Lapsityön Keskuksen kautta. 
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
Raamattupiiri to 26.9. ja 
3.10. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 26.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 1.10. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 1.10. klo 19, Karja-
sillan kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
2.10. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 3.10. klo 18, 
Kastellin kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Toiverunojen ilta su 3.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 15.

Diakonia
Aamupuuro to 26.9. ja 1.10. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 joko pu-
helimitse, p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan kir-
kolta.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 30.9. klo 13, Karjasillan 
kirkko. Lisätietoja: Marjukka 
Hamari, p. 040 5752 710.
Diakoniapiiri ma 30.9. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 1.10. 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. 
Tervetuloa!
Purkuparkki ma 7.10. klo 
17.30, Karjasillan kirkko. Kar-
jasillan diakoniatyön vapaa-

ehtoinen! Tule iltateelle pur-
kamaan ilojasi ja murheitasi. 
Tavataan kirkolla (Nokelantie 
39)! Terveisin Sirpa ja Anu.

lähetys
Mikkelin markkinat la 28.9. 
klo 10–13, Kaukovainion kap-
pelilla. Ks. ilmoitus s. 11. 
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
1.10. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

lapset ja lapsiperheet
4-vuotissynttärit su 13.10. 
klo 15, Karjasillan kirkko. Il-
moittaudu 30.9. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo.
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.ti/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 27.9. 
klo 17.30, Maikkulan kappe-
li. Ohjelmassa raamattuope-
tus, nukketeatteria, musiik-
kia, toimintapisteitä, kilpai-
luja ja kisailuja sekä nyyttä-
rit, joihin jokainen voi halu-
tessaan tuoda pientä napos-
teltavaa. Illan päätteeksi ar-
votaan palkintoja. Vapaa 
pääsy. Tervetuloa!

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 Pyhän Andreaan kirkol-
le. Isoskoulutus päättyy yh-
teiseen hartaushetkeen klo 
18.30.
ToivonSatama-nuortenilta   
ke 2.10. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Tervetuloa 
uudet ja vanhat! Nuortenil-
lan aikana on mahdollisuus 
ihan vaan olemiseen, pelaile-
miseen, kahvitteluun, musi-
sointiin ja muiden kanssa ju-
tusteluun. Ilta päättyy yhtei-
seen hartauteen klo 20.30. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Eläkeläisten kerho ma 30.9. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 30.9. 
klo 13, Caritas-koti, juhlasali. 
Eläkeläiskerho to 3.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko
Eläkeläisten kerho to 3.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

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

Muut menot
"Levitän sormeni kuvieni 
kirjaan" -runoilta uudesta 
lyriikasta Kastellin kirkolla 

Perhemessut sunnuntaina 29.9.

klo 10 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Olavi Mäkelä, avustavat Juha Vähäkangas, 
Sirpa Kemppainen, Pia Vaarala, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kirkkokahvit.

klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustaa Juha-Matti 
Seppä, kanttorina Eeva Holappa. Kirkkokahvit.

tiistaina 1.10. klo 18 Maikkulan kappelissa. 
Opetuslasten kutsuminen – Jeesus kutsuu myös minua. 
Tuohon kutsuun ei voi vastata kukaan toinen. Lattiaku-
vailloissa rakennamme kaksi lattiakuvakertomusta, las-
ten- ja aikuisten kertomuksen. Molemmissa kertomuk-
sissa on sama aihe, lasten kertomus toteutetaan käyt-
täen yksinkertaisempaa kieltä. Lattiakuvakertomuksis-
sa on tärkeää yhteinen kokemus ja raamatunkertomus-
ten siirtäminen tähän päivään ja tähän hetkeen, jokai-
sen osallistujan omaksi kokemukseksi. Kertomuksen 
jälkeen nautimme yhdessä iltapalaa. Tervetuloa kaiken 
ikäiset, lapset ja aikuiset, yhdessä tai yksin. Lattiakuva-
illat pidetään Maikkulan kappelilla kerran kuussa tiis-
taisin klo 18–19.30.

Lattiakuvailta

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

Kerhoihin ilmoittaudutaan kerhossa ja kerhot ovat mak-
suttomia. Kaikki ovat tervetulleita! Kokkikerhoihin mah-
tuu 15 kerholaista. Kerhot eivät kokoonnu syyslomavii-
kolla (viikko 43) ja ne jäävät joulutauolle viikon 50 jäl-
keen. Kerhot jatkuvat viikolla 2 ja päättyvät keväällä vii-
kolla 19. 
Lisätietoja: Katja Ylitalo, p. 040 5747 147.

Le
ik

ka
a 

ta
lte

en
!

su 6.10. klo 18–19.30, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus s. 11.
60-vuotiaiden juhla su 13.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Juhla alkaa messulla klo 
12 ja jatkuu täytekakkukah-
vien merkeissä. Ilmoittautu-
miset 7.10. mennessä Karja-
sillan kirkkoherranvirastoon, 
p. (08) 531 3200 tai sähkö-
postitse karjasillanseurakun-
ta@evl.fi.
Henki ja elämä -keskuste-
luillat: Onnellisen parisuh-
teen salaisuus ti 29.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
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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 26.9.–3.10.2013

jumalanpalvelukset
Perhemessu su 29.9. klo 10 
kirkossa. Mikkelinpäivä. Toi-
mittaa Miia Seppänen, avus-
taa Riina Moilanen sekä las-
tenohjaajat Eliisa Kuokkanen 
ja Kaija Luukkonen, kantto-
rina Sari Wallin. Musiikkiryh-
mä Kiimingin Kiurut.
Jäälin messu (Tuomo Nikko-
lan säveltämä) su 29.9. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Seija Helomaa, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Avus-
taa soitinryhmä. Keskustan 
ja Huttukylän laulukoululai-
set, johtaa Ulla Metsänhei-
mo. Yksinlaulua Milja Mus-
tonen.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 26.9. klo 10 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vain maanantaisin 
klo 9–11 puhelimitse, p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla.
Naisten kasvuryhmä to 
26.9. klo 14 Suvelassa. HOX! 
To 3.10. ei ryhmää ja to 10.10. 

klo 14 Ryhmätila Terveystie 1 
B. 
Naisten saunailta to 26.9. 
klo 18–20 Suvelassa.
Oulun seurakuntien yhtei-
nen kehitysvammaisten 
kirkkopyhä järjestetään su 
29.9. klo 15 Karjasillan kir-
kossa.
Juttunurkka ma 30.9. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaikka 
kahvittelun ja juttelun mer-
keissä.
Työttömien ja pieni-
tuloisten aamu-
puuro ma 30.9. 
klo 10–11 Kola-
mäen kerhohuo-
neella.
Työttömien ja 
pienituloisten 
ruokailu ma 30.9. 
klo 11–12 Jäälin kap-
pelilla. Aterian hinta 3 €.
Porinapiiri ma 30.9. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella. 
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 turvakurs-
si järjestetään to 3.10. klo 
9–13 seurakuntakeskukses-
sa. Turvakurssi on tarkoitet-
tu kaikille ikäihmisille. Kurs-
sin järjestää Pohjois-Suomen 
maanpuolustuspiiri. Kurssi 
on maksuton (sisältää koulu-
tuksen ja ruokailun). Ilmoit-
tautumiset ja ruokavaliot Er-
ja Haholle ma 30.9. klo 16 
mennessä, p. 0400 775 164 
tai erja.haho@evl.fi.

Vanhusten viikon aloi-
tusmessu on su 

6.10. klo 10. 
Kuljetuspyyn 
nöt virastoon     
to 3.10. klo 16 
mennessä, p. 
040 5844 406. 

Vanhusten vii-
kon ma 7.10. klo 

11–12 eläkeläisille 
ruokailu 3 € ja klo 12–

13 yhteislauluhetki virsien ja 
hengellisten laulujen sävelin 
Jäälin kappelissa.
Vanhusten viikon juhla ti 
8.10. klo 13 seurakuntakes-
kuksessa. 

Kuorot
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30. 26.9. alkaen kokoon-
numme Jäälin kappelilla.
Ruskakööri pe 27.9. klo 10 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.

lapset ja lapsiperheet
Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12.30–15. 
Ilmoittautumiset parkkiin 
ma–ke klo 8–11.30,   p. 0400 
835 374 / lastenohjaajat.

Mikkelinpäivän perhemessu ja 
Isovanhempien ja lasten tapahtuma 

Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12, Jäälin kappeli.

Nuoret
Isoskoulutus 4.–6.10. Suve-
lassa. 3. Rippikouluisosiksi 
aikoville. 

lähetys
Lähetyspiiri ti 1.10. klo 12 
Suvelassa alkaen ruokailulla 
hintaan 4 €. 

Lähetyksen kangaspuut 
odottavat kutojaa. Kuteita 
löytyy toimistolta. Soita Kir-
sille.
Pyöränhuoltoa tarjolla 8.–
9.10. Kiimingin srk-keskuk-
sessa. Peruspyörän huolto 
35 € ja vaihdepyörän huolto 
45 €. Huoltorahat käytetään 
lyhentämättömänä lähetys-
työn hyväksi. Mikäli tarvit-
set pyöränosien vaihtoa tai 
uusia osia, tuo ne tullessasi 
itse hankittuina. Varaa pyö-
ränhuoltoaikasi Kirsiltä soit-
tamalla, p. 044 5760 019.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 29.9. 
klo 17 seurat ry:llä, Johannes 
Tuomela ja Risto Lohi.

Kirkko-
herranvirasto 

suljettu ke 2.10. 
henkilökunnan 
TYKY-päivän 

vuoksi.

jumalanpalvelukset
Perhemessu su 29.9. klo 10, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avus-
taa Sanna Jukkola, Heikki-
länkankaan lastenohjaajat, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkoherranvaali.
Perhemessu su 
29.9. klo 10, Yli-
kiimingin kirk-
ko. Saarna Riit-
ta Kentala, toi-
mittaa Olavi 
Isokoski, kant-
torina Leo Rah-
ko. Kirkkoherran-
vaali.
Perhemessu su 29.9. klo 10, 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. Kirkkoherran-
vaali.
Messu su 29.9. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 80 v. syn-
tymäpäiväjuhla.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
30.9. klo 9–11, Myllyojan 
seurakuntatalo. Ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7033 690. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 30.9. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakoninen aamupuuro ti 

1.10. klo 9, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. 
Diakonian aamu ti 1.10. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo.

lähetys
Piispankamari pe 27.9. klo 

11–14. Lähetyksen 
kirpputorikahvila.

Raamattu- ja lä-
hetyspiiri ma 
30.9. klo 18, 
Mylllyojan seu-
rakuntatalo, 

ystävänkamari. 
Raamattu- ja lä-

hetyspiiri ma 30.9. 
klo 18.30, Oulujoen 

pappila. 

lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pik-
kukoulut, pyhäkoulu, perhe-
kerhot, perhekahvilat, mus-

Juhani Alakärpän
konsertti
sunnuntaina 29.9.
klo 19 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa.

Baritonilaulaja Juhani 
Alakärppä ja pianisti Ou-
ti Rahko esiintyvät Kiimin-
gin musiikkiyhdistyksen ja 
seurakunnan yhteistyös-
sä järjestämässä konser-
tissa. Toivo kuula- kilpailun v. 2012 
voittanut Juhani Alakärppä laulaa 
Kuulan yksinlauluja ja eteläpohja-
laisia kansanlauluja. 2013 on Kuu-
lan juhlavuosi, kun on kulunut 130 
vuotta hänen syntymästään. Kon-
sertissa kuullaan myös Toivo Kuulan aikalaisten sävel-
täjien kuten Erkki Melartinin ja Oskar Merikannon yk-
sinlauluja.  Ohjelmat 10 / 5 €, vapaa pääsy.

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. 

Myllyojan srk-talossa 
ma 30.9. klo 12–14, Koivumaantie 2, 
Ylikiimingissä Asukastuvassa 
ma 7.10. klo 12–14, Harjutie 18.

karit ja nuorten kerhot.

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 30.9. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 30.9. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Eläkeläisten kerho to 3.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 3.10. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat.
Porinakerho ma 30.9. klo 10–
11.30, Vanhusten talon ker-
hohuone. 
Seurakuntakerho to 3.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.

Muut menot
Fransupiiri ti 1.10. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 2.10. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 

Muista 
äänestää! 

Katso Oulujoen 
seurakunnan 

kirkkoherranvaali-
ilmoitus 
sivulta 8.

sunnuntaina 29.9. klo 10 
Kiimingin kirkossa, 
jonka jälkeen yhteistä 
toimintaa seurakunta-
keskuksessa n. klo 13 
saakka. Tervetuloa!

Tänä vuonna 4 vuotta täyttävä! 
Kutsumme sinut 4-vuotissynttäreille  sunnuntaina 

13.10. klo 12 Hintan seurakuntataloon.
Ohjelmassa perhehartaus, juhlahetki ja tarjoilua. 
Ilmoittaudu pe 4.10.  mennessä Riitta Kentalalle, 

p. 040 5747 094. Lämpimästi tervetuloa koko perhe!

Neulansilmä 
torstaina 26.9. klo 17–19 Hönttämäen seurakuntatalossa. 

Kansainvälinen tyttöjen ja naisten käsityökerho on 
tarkoitettu kaikenikäisille käsitöistä kiinnostu-

neille suomalaisille, maahanmuuttajanai-
sille 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.
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Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Laura Hele-
na Hintsala, Esko Paavo Va-
seli Luttunen.
Haukipudas: Arvo Vilja-
mi Hekkala, Emmi Katariina 
Rautio, Huuko Johan Raap-
pana, Fanni Iida Emilia Ant-
tila, Saku Severi Ylimartimo, 
Miia Marika Lammassaari, 
Matilda Anni Ilona Typpö.
Karjasilta: Vilho Toivo Ju-
hani Hakala, Eemi Sebasti-
an Junttila, Ahto Iivari Kaup-
pila, Alisa Olivia Korva, Bria 
Beata Kuukkanen, Leo Sa-
kari Lamminen, Matias Jussi 
Petteri Merilä, Anton Joonas 
Aleksanteri Pesonen, Maya-
Mimosa Tuulikki Pöytäkan-
gas, Sara Leena Somero, So-
fia Alexandra Turpeinen, Aa-
ron Toivo Aleksi Valkama.
Kiiminki: Jerry Joonatan 
Huotari, Iikka Aukusti Siivik-
ko, Hilla Lotta Eveliina Save-
la, Anni Marika Laitinen.
Oulujoki: Iitu Adele Hakka-
rainen, Eetu Petteri Heikki-
nen, Minttu Maria Pantsar.
Oulunsalo: Veeti Kasper Pii-
rala, Luca Jedi Nikolas Kallio-
koski, Emma Ava Ylönen, Sii-
ri Sanelma Sorvari.
Tuira: Elias Jeremia Katiska, 
Mette Matilda Kämäräinen, 
Aukusti Eino Iivari Mätäs-
aho, Vilma Sofia Nikunlassi, 
Amanda Sofia Elisabet Savo-
lainen, Iisak Leonard Syrjälä, 
Weeti Kalle Tapani Väisänen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Samuel Ilari 
Saukkonen ja Anniina Emi-
lia Iso-Junno, Jukka Johan-
nes Lumila ja Tanja Katariina 
Kotajärvi.
Karjasilta: Janne Rauno Ma-
tias Oinonen ja Jenna Agne-
ta Poutanen, Mikko Saka-
ri Ronkainen ja Jenni Maria 
Jalonen, Pekka Tuomas And-
reas Lääkkö ja Anu Marjaa-
na Tölli, Kari Petri Tapio Lai-
ne ja Kaisu Hannele Ranta-
halvari, Teemu Paavo Kaler-
vo Kantanen ja Johanna He-
leena Kehus.
Kiiminki: Paavo Juhani Mä-
kelä ja Eini Kristiina Mört.
Oulujoki: Pasi Seppo Einari 
Juntunen ja Johanna Helena 
Halvari, Klaus Kristian Hellén 
ja Eija Sisko Haatainen.
Tuira: Matti Oskari Nikunlas-
si ja Teija Pauliina Lilleberg.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eero Antero 
Kärkkäinen 80, Mauri Ensio 
Lahtela 73, Salli Saimi Ellen 
Männikkö 82, Seppo Juhani 
Soudunsaari 62.
Haukipudas: Yrjö Pekka Pyr-
hönen 70.
Karjasilta: Aune Maria Heik-
kinen 84, Ilma Annikki Juntu-
nen 84, Erkki Kaleva Korpela 
59, Heikki Johannes Lattunen 
67, Irja Tellervo Pennanen 82, 
Kari Henrik Vuorio 53.

Oulujoki: Yrjö Johannes Hök-
kä 90, Eeva Johanna Jokela 
97, Eino Johannes Mustakan-
gas 89, Aira Marjatta Nylan-
der 73, Matti Juhani Vasala 82.
Oulunsalo: Anna  Maija Ilola 
72, Kirsi Kaarina Lehtola 77, 
Hans Heikki Olavi Hynynen 71.

Tuira: Veikko Kalevi Immo-
nen 78, Laina Matilda Kar-
vonen 85, Mairi Mirjami Loh-
va 78, Tuovi Annikki Ollakka 
90, Hilkka Marja-Liisa Pyrhö-
nen 66, Mikael Kristian Re-
hu 1, Heikki Juhani Valta 71.

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
Mikkelinpäivän perhemes-
su su 29.9. klo 10 kirkossa. 
Ks. ilmoitus.

lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolap-
silleen to 26.9. klo 9–10.30, 
Vattukujan kerhopiste. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 26.9. 
klo 11, Toimitalolla. Arkilou-
nas. 
Kyläkamarin lauluhetki ke 
2.10. klo 12 toimitalolla.
Hartaus 2.10. klo 13.30 Salon-

kartanossa, Jukka Joensuu.

Muut menot
Kirkonkylän ry: Seurat la 
28.9. klo 11.30 Teppolassa, 
Pentti Kinnunen klo 18 nuor-
tenilta, Oulun ry. Su 29.9. klo 
12 raamattuluokka I ry, raa-
mattuluokka II  Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry Karhuoja;  Aar-
no Karvonen klo 16 kodin ilta 
ry, ”Minun Herrani ja Juma-
lani”, Jorma Vuorma. Rippi-
koulun kodinilta to 3.10. klo 
18.30.
Salonpään ry: Nuortenilta 
pe 4.10. klo 19  ry, rippikou-
lun käyneille nuorille.

Lapsikuoron 
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 17–18 

Oulunsalon kirkossa.  

Mieskuoron
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 18–19.30

Oulunsalon kirkossa. 
Tiedustelut:

Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.

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? 

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.Varhaisnuorten leiri 

1.–6.-luokkalaisille syyslomaviikolla ma–ke 21.–23.10. 
Kiimingissä Suvelan leirikeskuksessa. 
Leiri järjestetään yhteistyössä Oulujoen seurakunnan 
kanssa. Leirille mahtuu mukaan max. 30 lasta. 
Hinta 31 € sisältää kuljetukset, täysihoidon ja ohjelman. 
Ilmoittautuminen netin kautta alkaa 30.9. 
ja päättyy 10.10. Lisätietoja Annelilta, p. 044 7453 852 
tai Sannalta, p. 040 7186 925.

Ota askel työelämään -kiertue
Tervetuloa tutustumaan Oulun kaupungin 

työllisyyspalveluiden järjestämään tilaisuuteen. 
Tilaisuus on tarkoitettu sinulle, joka olet hakenut pit-

kään töitä tai tarvitset tukea työelämään siirtymisessä. 
Kahvitarjoilu. Lisätietoja diakonissa 

Riitta Markus-Wikstedt, p. 044  7453 848.

Seurakuntakerhossa 
torstaina 3.10. klo 11

 vierailijana Oulun seurakunta yhtymän 
vanhustyönpappi Markku Palosaari. Tervetuloa!

Mikkelinpäivän perhemessu 
ja lähetyssihteeri Kirsi Paavolan 
virkaansiunaaminen
sunnuntaina 29.9. klo 10 Oulunsalon kirkossa ja 
messun jälkeen kirkkokahvit Toimitalolla.
Messun toimittaa Tapio Kortesluoma, avustaa Minna 
Salmi, Kirsi Paavola ja lastenoh jaajat sekä lähetyksen 
vapaaehtoiset, kanttori Taru Pisto ja musiikkikerholai-
set. Perhemessun saarnassa esitetään näytelmä lähetys-
työstä. Messun jälkeen herkulliset monipuoliset kakku-
kahvit. Lämpimästi tervetuloa osallistumaan messuun.

Aamupalat ja ateriat 
työttömille ja vähävaraisille
Maanantaisin
Aamupala klo 10–11, 
Kolamäen kerhohuone (Kivitie 1E).
Aamupala klo 10–11, 
Rajakylän seurakuntakoti (Tervakukkatie 2).
Aamupala klo 10.30–12, 
Myllyojan seurakuntatalo (Koivumaantie 2).
Ateria klo 11–12, 
Jäälin kappeli (Rivitie 9). Hinta 3 euroa.

Tiistaisin
Aamupala klo 9–11, 
Elohuone (Isokatu 11)
Aamupala klo 9.30–10.30, 
Yli-Iin seurakuntatalo (Kirkkokuja  4).
Aamupala klo 9–10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo (Harjutie 5).

Keskiviikkoisin
Aamupala klo 10–11, Tuiran kirkko (Myllytie 5)
Ateria klo 11–12, Heinätorin seurakuntatalo 
(Aleksanterinkatu 71). Hinta 2 euroa.

Torstaisin
Aamupala klo 9–10, 
Kaukovainion kappeli (Hiirihaukantie 6).
Ateria klo 12–13, 
Rajakylän seurakuntakoti (Tervakukkatie 2).

Perjantaisin
Aamupala klo 9–10, 
Diakoniset erityispalvelut (Taka-Lyötyn katu 4).
Ateria klo 12–13, 
Pyhän Luukkaan kappeli (Yliopistokatu 7). Le
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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 29.9. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Harri 
Fagerholm, avustavat Han-
nu Ojalehto, Pasi Kurikka, 
Raija Yrjölä ja Heli Mattila, 
kanttoreina Pirjo Mäntyvaa-
ra ja Heikki Jämsä. Ossi Vuor-
re, viulu. Radiointi Radio Dei. 
Harri Fagerholmin eläkkeelle 
siirtymisen lähtömessu, mes-
sun jälkeen juhlakahvit.
Messu su 29.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttorina Taru 
Ängeslevä. Suvi Kaikkonen, 
irlantilaiset tinapillit ja huilu. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Messu su 29.9. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Iltamessu su 29.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 2.10. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 26.9. ja 
3.10. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjänä Riitta Louhelai-
nen. Tervetuloa!
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 26.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 27.9. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 27.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18.
Herännäisseurat su 29.9. klo 
15, Tuiran kirkko. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
2.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja: Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Tule lukemaan Raamattua 
ke 2.10. klo 17.30, Tuiran kirk-
ko. Kokoonnumme joka toi-
nen keskiviikko ennen viik-
komessua. Tervetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 3.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Diakonia
Työttömien ateria to 26.9. ja 
3.10. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Työttömien ateria 
Rajakylän seurakuntakodilla 
torstaisin klo 12.
Eläkeläisten kerho to 26.9. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
Työttömien ruokailu pe 
27.9. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Maittava lou-
nas kappelilla 2 €. Järjestää 
Kaijonharjun diakonian va-
paaehtoiset. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Työttömien aamupala ma 
30.9. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömien aa-
mupala Rajakylän seurakun-
takodilla maanantaiaamui-
sin. Aamupala ilmainen.
Juttutupa ma 30.9. klo 10, 

Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä viikko alkaa hartaudel-
la ja aamupalalla kappelilla! 
Tervetuloa! Lisätietoja: dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 30.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti.
Työttömien ja vähävarais-
ten eläkeläisten aamupala 
ke 2.10. klo 10, Tuiran kirkko, 
seurakuntasali. Työttömien 
ja vähävaraisten eläkeläisten 
aamupala Tuiran kirkolla kes-
kiviikkoisin klo 10–11. Ateria 
ilmainen. Paikalla Sami Riipi-
nen ja Paula Kyllönen.

lähetys
Puutyökerho ma 30.9. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Lähetyspiiri ma 30.9. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Pikku-
pirtti. Kokoonnumme parilli-
silla viikoilla. Tervetuloa kuu-
lemaan lähetystyön kuulumi-
sia!
Käsityökahvila ti 1.10. 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.

Nuoret
Toppilan yökahvila pe 27.9. 
klo 20–23, Toppilan nuok-
kari. Meri-Toppilan yökahvi-
la tarjoaa hauskaa yhdessä-
oloa, pelailua ja pientä pur-
tavaa yläasteikäisille. Muka-
na illassa seurakunnan työn-
tekijä, nuokkarin työntekijä 
ja yökahvilaohjaajia. Ilta on 
päihteetön. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Sanna Park-
kiselta: sanna.parkkinen@
evl.fi, p. 050 3408 982.

Menot Oulun seurakunnissa 26.9.–3.10.2013

Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 2.10. klo 18–
21, Tuiran kirkko, nuorisoti-
la. Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet eli avarit 
on yläaste- sekä lukioikäisil-
le nuorille tarkoitettu yhtei-
nen illanvietto. Avareissa on 
mahdollisuus pelailla, jutel-
la, tutustella uusiin ihmisiin 
tai vain oleskella. Avareissa 
on aina paikalla kaksi täysi-
ikäistä ohjaajaa. Lisätietoja 
avareista antaa Sanna Park-
kinen, p. 050 3408 982 tai 
sanna.parkkinen@evl.fi. 

Seniorit
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 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 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Lisätietoja: diako-
ni Sami Riipinen, p. 040 5747 
149.
Eläkeläisten kerho to 3.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. Pyhän 
Tuomaan kerholaisia muka-
na.
Eläkeläisten kerho to 3.10. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064. 
Kerho vierailee Tuiran kirkon 
kerhossa.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 3.10. 
klo 13.30–15, Palokan palve-
lukeskus. Tervetuloa Palokan 
seurakuntakerhoon. Paikalla 
pastori Riikka Honkavaara ja 
diakoni Heli Mattila.

Muut menot
Pyhää tanssia ja kehoruko-
usta to 26.9. klo 18, Patenie-
men kirkko. Ks. ilmoitus.

Raamattupiiri 
torstaisin klo 12.30, Tuiran kirkolla. 
Vetäjänä Riitta Louhelainen. Tervetuloa!

Kappalainen Harri Fagerholmin
eläkkeelle siirtymisen lähtömessu 

sunnuntaina 29.9. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Messun jälkeen juhlakahvit.

Pyhää Tanssia ja kehorukousta 
torstaisin 26.9., 3.10., 10.10. ja 17.10. 
klo 18 Pateniemen kirkolla. 

Tervetuloa kulkemaan Pyhän tanssin askelissa neljä-
nä torstai-iltana Pateniemen kirkolla. Pyhä tanssi on 
rauhallista liikettä, rukousta ilman sanoja. Askeleet ja 
liikkeet ovat helppoja ja rauhoittavia. Aiempaa koke-
musta et tarvitse. Samaan aikaan puuhapyhäkoulu yli 
4-vuotiaille lapsille kerhohuoneessa.

Koululaisten viikkotoimintaa
Tervetuloa harrastamaan mukavaan porukkaan!
Kerhoissa touhutaan yhdessä toisten kerholaisten ja 
kerhonohjaajien kanssa monipuolisesti erilaisia kerho-
juttuja. Kerhot ovat maksuttomia ja niihin ilmoittau-
dutaan suoraan kerhopaikalla. Leipomiskerhoon, kok-
kikerhoon sekä kokkipyhäkouluun tulee kuitenkin il-
moittautua. Tervetuloa!

Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Puuhakerho 1.–3.-lk. maanantaisin klo 18–19.
Kaakaopyhäkoulu 1.–4.-lk. tiistaisin klo 14.30–15.30.
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Puuhakerho 1.–2.-lk. pojille maanantaisin klo 17–18.
Teetupa 4.–6.-lk. tiistaisin klo 14–16.
Askartelukerho 1.–3.-lk. keskiviikkoisin klo 18–19. 
Pateniemen kirkko, Taskisentie 3
Leivontakerho 5.–6.-lk. tiistaisin klo 18–19. 
Leivontakerhoon ilmoittautumiset: Sanna Tervo, 
p. 040 7451 469.  
Puuhakerho 2.–4.-lk. keskiviikkoisin klo 17.30–18.30.
Kokkipyhäkoulu 1.–3.-lk. perjantaisin klo 14.30–15.30.
Ilmoittautumiset: Marja Raatikainen, p. 050 4334 098.
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Puuhakerho 1.–3.-lk. torstaisin 17.30–18.30. 
Pyhäkoulu jumalanpalveluksen yhteydessä su klo 10. 
Omat ryhmät yli 7-vuotiaille & 4–6-vuotiaille.
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Puuhakerho 1.–4.-lk tiistaisin klo 18–19.
Pyhän Tuomaan lapsikuoro keskiviikkoisin
Tiedustelut: Anu Arvola-Greus, p. 044 3161 463.
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2
Kokkikerho 4.–5.-lk maanantaisin klo 17–18.15. 
Kokkikerhoon ilmoittautumiset: Sanna Tervo, 
p. 040 7451 469.
Puuhakerho 1.–4-lk. keskiviikkoisin klo 17–18.
Tuiran kirkko, Myllytie 5
Taideryhmä 4.–6.-lk.maanantaisin klo 18–19. 
Puuhakerho 1.–4.-lk. tiistaisin klo 18–19.
Teetupa 4.–6.-lk. torstaisin klo 14–16.

Syyslomaleiri
Kouluikäisten lasten perheleiri 23.–26.10.
Juuman leirikeskuksessa. Hinta 64 €/ aik., 
42 €/ 4–18-v., 0 €/ alle 4-v., sisaralennus -25 %. 
Ilmoittautuminen 19.9.–9.10.

Adventtileiri
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 
4.–6.-luokkalaisille 29.11.–1.12.
Hinta 26 €. Ilmoittautuminen 1.–15.11.

Kouluikäisten perhekirkko 
Tuiran kirkossa 17.11. klo 10.

Leiri-ilmoittautumiset osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset 
tai ma–pe 9–16, p. (08) 3161 340.

Yhteystiedot
Nuorisotyönohjaaja Sanna Tervo, p. 040 745 1469
Nuorisotyönohjaaja Pekka Jarkko, p. 040 574 7068
Nuorisotyönohjaaja Matti Ketola, p. 040 574 7069
Pappi Riikka Honkavaara, p. 044 316 1415
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi Le
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Pe 27.9. klo 12–15
Tervetuloa Tuiran seurakunnan kirkkoherran 
eläkkeelle jäämisen kahvitilaisuuteen. Ajanvaraus 
mahdolliseen tervehdyspuheenvuoroon Tuiran 
seurakunnan kirkkoherranvirastosta  
p. 08 5314 600.

Mahdolliset muistamiset Kirkon Ulkomaanavun 
katastrofiapuun, tili FI33 1572 3000 5005 04,  
viesti: Hannu Ojalehto eläkkeelle.

Hannu Ojalehdon eläkkeelle 
jäämisen kahvitilaisuus
Vanhassa pappilassa, Asemakatu 6
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Seurakunnissa tapahtuu 26.9.–3.10.2013

Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14
Huom! Virasto on 
kiinni  ke 18.9.

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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 
9–17. 

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Mikkelinpäivän messu 
su 29.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell, lapset 
laulavat ja avustavat 
messussa.  
Lähetys virtuaalikirkos-
sa www.virtuaalikirkko.fi.

Mikkelinpäivän perhe-
messu  su 29.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa Teemu 
Riihimäki, diakoni Saija 
Kivelä, kanttori Eija Savo-
lainen.
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. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16 Kirkonkylän srk-kodissa ja 
pe klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Kirkkokuoro ke 2.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 2.10. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 3.10. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Kodin ilta ke 2.10. klo 18 

Matti ja Lahja Lahtisella, Juu-
russuontie 629. Hartaus, kah-
vit ja puhetta arjen uskosta.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 2.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Oma Hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 3.10. 
klo 12.30 Kokkokankaan 

Sanajumalanpalvelus  
su 29.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. 

Lasten päiväkerhot normaa-
listi. Lisätietoa Siljalta, p. 044 
7750 601.
Pikkukirkko to 26.9. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki ja terve-
tuloa myös aikuiset! 
Perhekerho alkaa to 26.9. 
klo 10 srk-talossa. Olemme 
mukana pikkukirkossa, mut-
ta heti sen jälkeen jatkamme 
kerhoilua srk-talossa.
Syyslaulujen ilta to 26.9. klo 
18 srk-talossa. Tule mukaan 
laulamaan!
Ystävyyden talo pe 27.9. klo 
10 srk-talossa. 
Rovastikunnan kuorojen il-
tamusiikki Limingassa su 
29.9. klo 18 Limingan kirkos-
sa. 
Partio Metsähanhet ti 1.10 
klo 15 srk-talossa.
Lapsiparkki ke 2.10. klo 12–
14.30. Ilmoittaudu kulle-
kin kerralle erikseen, p. 044 
7750 601. 
Kuoroharjoitukset ke 2.10 
klo 18.30 srk-talossa.
Sotku: Sählyä liikuntahallilla 
yli 30-vuotiaille perjantaisin 
klo 19–21. Mukaan sisäpeli-
kengät, maila ja pallo. Lisä-
tietoa Markulta, 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.
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. 
Tulossa: Lähetyslounas ja 
lähetystapahtuma su 6.10. 
Jumalanpalvelus kirkossa 
klo 10, jonka jälkeen seura-
kuntatalolla lounas ja lähe-
tystapahtuma. Vieraina Ai-
tan perhe, Typön perhe se-
kä Iivi Gröhn. Vietämme sa-
malla vanhusten kirkkopy-
hää, joten Lumilyhdystäkin 
avustamme väkeä kirkkoon.
Rauhanyhdistys: Pe 27.9. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Sivula ja 7.–8.-lk Eskola. Su 
29.9. klo 17 seurat ry:llä. Päi-
väkerho ry:llä ma, ti, ke ja to 
klo 17–18.30.
Kastettu: Inga Tellervo Jo-
kitalo.

ARMOLAHJAT KÄYTTÖÖN -kurssi
15.–17.11. Keskustan seurakuntatalolla, Tiilitie 1
Kurssin vetäjinä: Petri Kauhanen ja Heljä Markkula
Käytännönläheisen opetuksen aiheita mm.  
Mikä on armolahja? Kuinka löydän armolahjani? 
Palvelutehtäväni seurakunnassa,  
Kutsun vastaanottaminen ja  työnäyn etsiminen.
Kurssimateriaali 10 €/ hlö. Ilmoittautumiset 6.11. 
mennessä www.kempeleenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen tai p. 044 7790 016.

Raamattu- ja rukousilta ti 
1.10. klo 18 Salli ja Kalle Jo-
ensuulla, Salmenrannantie 
226.  
Viikoittaiset kerhot: 
Aamukahvila maanantai-
sin klo 9–10.30 nuorisotila 
Luukulla.

Raamattu-
retriitti 
25.–27.10. Luurinmutkassa
Retriitissä pohdimme yk-
sin ja yhdessä Paavalin 
Roomalaiskirjettä. Mitä 
Paavali tahtoi sanoa Roo-
man seurakunnalle ja mi-
tä hänen kirjeensä voi 
opettaa meille? Hinta 50 
€/ hlö, sis. majoituksen 
2–4 hengen huoneissa ja 
ruokailut. Yhden hengen 
huoneessa 70 €. 
Matkat pyritään teke-
mään kimppakyydein.  
Ilmoittautumiset 6.10. 
mennessä: paulus.pikka-
rainen@evl.fi tai p. 040 
7790 259. 

Piispanmessu klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Toimittaa piispa Samuel Salmi, saarna vs. kirkkoherra 
Vesa Äärelä.

Messun jälkeen lähetyslounas ja juhlakahvit n. klo 12 
Kokkokankaan srk-keskuksessa (vapaaehtoinen 
ruokamaksu lähetyksen hyväksi). 
Kirkon pihalta kuljetus Kokkokankaan srk-keskukseen ja 
juhlan jälkeen takaisin kirkolle.
Juhlaohjelma alkaa lounaan ja kahvien jälkeen n. klo 13.
Tervehdyksen juhlaan tuo virkavapaalla oleva khra 
Pekka Rehumäki. Juhlapuheen pitää emeritus khra 
Veikko Kärnä. Pyhän Kolminaisuuden kirkon historiikin 
esittelee sen kirjoittaja, toimittaja Timo Paakki. 
Daniel Helakorpi esittää runoja ja varhaisnuorten kuoro, 
Tiia Mäkelä ja Sanna Smolander musisoivat.
Lopuksi piispa Samuel Salmen tervehdys ja 
lähettäminen. Juhlan juontavat Minna Sorvala ja 
Paulus Pikkarainen.

srk-keskuksessa. Tarvittaes-
sa kyyti klo 12.15 keskustan 
srk-talolta.
Sururyhmä alkaa to 10.10. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Ilmoitt. 7.10. 
mennessä Jaanalle, p. 040 
7790 368.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Kastetut: Onni Matias Mä-
kelä. 
Vihitty: Markus Antero Sor-

visto ja Sari Sinikka Manninen.
Kuollut: Oiva Alpo Henrikki 
Karioja 68.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kempeleen ry:n aikuis-
ten leiri Siikatörmällä 27.–
29.9. Nuortenilta la 28.9. 
klo 18 Oulun ry:llä. Seurat 
su 29.9. klo 16 ry:llä. Pyhä-
koulut su 29.9. klo 12 Paituri: 
Paaso, Linnatie 13 Linnak.: 
Hentilä, Porttilyhdynkuja 4 
Keskusta-Ollila: Pulkkinen, 
Cajanuksentie 12 Sarkkiran-
ta, Santamäki: Lampela, Ta-
rakkamäentie 6 Kokkok.-
Haapamaa: Jokelainen, Tau-
kopaikka 2. Tiistaikerho ti 
1.10. klo 12 ry:llä. Perheker-
ho ke 1.10. klo 10–12 ry:llä. 
Sisarilta ke 2.10. klo 18.30 
ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Uusien murtolaisten tutus-
tumisilta to 26.9. klo 19. Lau-
luseurat pe 27.9. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 29.9. klo 13 ry:llä.

Lapsia ja enkeleitä kirkkoon
Sunnuntain 29.9. klo 10 Mikkelinpäivän messuun 

kirkkoon toivotaan ”vakituisen kirkkoväen” lisäksi 
erityisesti lapsia ja enkeleitä! Tuo oma enkelisi muka-

nasi kirkkoon. Messussa kuullaan ja nähdään lapsia lau-
lamassa ja muissa tehtävissä. Kirkkomehut ja -kahvit. 

Huom! 
Päiväpiiri 

Saarenkartanossa 
siirtyy uuteen 

aikaan: 
maanantaisin 
klo 13–14.30.

Päiväpiiri maanantaisin 
klo 13–14.30 palvelukoti 
Saarenkartanossa.
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) 
keskiviikkoisin klo 9.30–
11.30 kirkon kerhotilassa. 
Kaikenikäisten kaveriker-
ho torstaisin klo 10–11.30 
kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18–19.30 kirkolla. 
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Seurakunnissa tapahtuu 26.9.–3.10.2013

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

Perhemessu su 29.9. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kant-
torina Ossi Kajava, las-
tenohjaajat.

Hartaus to 26.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Taloustoimisto suljettu 26.–
27.9. 
Hartaus ma 30.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen.
Aikuisten raamattupiiri ma 
30.9. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 1.10. klo 12 rukoushuo-
neella. Musiikin hoitaa, Os-
si Kajava.
Omaishoitajien ryhmä ti 
1.10. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä, Päivi Valjus.
Hartaus ti 1.10. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla, Simo Pek-
ka Pekkala.
Siioninvirsiseurat ti 1.10. 
klo 19 Leena ja Leo Väyrysel-
lä, Romppaisentie 32, puhu-
jina Leila Ikonen, Matti Nuo-
rala, Jouni Heikkinen.
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 2.10. klo 13, Hanna Kais-
to-Vanhamäki, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ke 2.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 2.10. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Kylmälänkylän seurakunta-

piiri to 3.10. klo 11 kappelis-
sa. Iloa elämään, Hanna Kais-
to-Vanhamäki.
Virsikirkko to 3.10. klo 13.30 
Mikevan palvelukodeissa, 
Jouni Heikkinen, Ossi Kajava.
Hartaus to 3.10. klo 14 Puha-
kantien palvelukodeissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Kuorot: Ke 2.10. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
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. Esikot-kerho ke 2.10. 
klo 10–11.30 srk-talon alaker-
rassa perheille, joille on syn-
tynyt ensimmäinen lapsi. 
Nuoret/rippikoulut: Isoskou-
lutus ke 2.10. klo 18 Koorti-
lassa. Koulupastoripäivystys 

Juhlajumalanpalvelus su 
29.9. klo 10 kirkossa. Litur-
gia ja saarna Ilkka Torn-
berg, avustajina Marja-
Liisa Hautamäki ja kirk-
kolaulajat, kanttori Mika 
Kotkaranta. Kirkkokuo-
ron 90-vuotisjuhla ja kirk-
kokahvit.

Tukihenkilöilta to 26.9. klo 
18–19.30 pappilassa. Muka-
na mindfullness-kouluttaja, 
työnohjaaja Ari-Pekka Skarp. 
Asiaa jaksamisesta, itsetunte-
muksesta ja hyvinvoinnista. 
Nuortenilta to 26.9. klo 18 
Vanamossa ja to 3.10. klo 18 
Nurkassa. 
Lähetysvintti maanantai-
sin klo 12–14 pappilan piha-
piirissä.
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 1.10. klo 9.30–
11 Seurakuntatalolla ja ke 
2.10. Vanamossa, Ohjelmas-
sa yhdessäoloa.
Niittypirtin kerho ti 1.10. klo 
13, mukana diakonissa Sinikka.
Seurakuntakerho ke 2.10. 
klo 12 seurakuntatalolla. Ai-
heena syyslaulut. Mukana 
Leena, Mika ja Kerttu.
Tähdet-kuoro ke 2.10. klo 17 
Seurakuntatalolla. 
Nuorten kuoro Celeste Ke 
2.10. klo 17–18 Kirkossa.
Kirkkolaulajat ke 2.10. klo 

18.30–20.30 seurakuntatalolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
2.10. klo 18.30 Rönköillä (Ke-
donperäntie 9).
Läheisensä menettäneiden 
ilta to 3.10. klo 18 Kokkokan-
kaalla. Yhdyshenkilö Ilmo-
nen, p. 044 7521 226.
Miesten talkooryhmä aloit-
taa toimintansa pe 4.10. klo 
18. Kokoonnutaan kirkon-
kylän diakoniatoimistolla ja 
mietitään yhdessä ryhmän toi-
mintaa. Kaikki asiasta kiinnos-
tuneet tervetuloa mukaan!
Tulossa vanhustenviikon 
juhla ke 9.10. klo 11–14 seu-
rakuntatalolla. Järjestävät 
seurakunta ja kunta.
Rovastikunnallinen isos-
päivä la 9.11. Luurinmutkas-
sa, Utajärvellä. Ohjelmassa 
isosjuttuja sekä tutustumis-
ta toisten seurakuntien iso-
siin.  Koko päivän kestävä 
isospäivä on ilmainen ja sin-
ne on kuljetus. Limingan iso-

Kastettu: Alexi Kalle 
Olavi Ahonen, Lotta Eila 
Kaarina Erkkilä.

to 3.10. klo 11–12.15 yläkou-
lulla ja lukiolla. Nuortenilta 
to 3.10. klo 17–18.30 Päivärin-
teen srk-salissa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
1.10. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 27.9. klo 18.30 toimintail-
ta ry:llä. La 28.9. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-
lk K. Kyllösellä ja 7.–8.-lk Anti-
lalla. Su 29.9. klo 12 Mikkelin-
päivän perhekirkko. Ma 30.9. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 27.9. klo 19 kotiompelu-
seurat: Hyrkki: paikka avoin, 
Huovila/ Laitasaari: Vatjus. La 
28.9. klo 10 päiväkerho ry:llä. 
Klo 19 isojen raamattuluokka 
Antila. Su 29.9. klo 12 Mikke-
linpäivän perhekirkko.

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: Lotta Ebba Lo-
viisa Aspegren, Minttu Ii-
da Emilia Lepistö, Jere 
Rasmus Oliver Erholtz.

Toivevirsi-ilta 
tiistaina 1.10. klo 18 seurakuntatalolla.
Tule laulamaan ja toivomaan virsiä, joita laulamme 
yhdessä. Teetarjoilun ohessa voit tukea Angolan ja 
Namibian nälänhädän uhreja. 
Illassa mukana Hanna-kanttori ja Aino-pappi

S a nna K r o o k

set ilmoittautuvat sähköises-
ti nettisivuilla 1.–16.10. Lisä-
tietoja isoskoulutuksessa.
Retki Maata Näkyvissä -festa-
reille Turkuun 15.–17.11. Retki 
on tarkoitettu ensisijaisesti Li-
minkalaisille. Hintaan (60 €) si-
sältyy matkat, majoitus, ruu-
at ja festariliput. Ilmoittautu-
minen 30.10. mennessä osoit-
teessa www.nuorisonurkka.
fi/ ajakohtaista/ ilmoittaudu. 
Paikkoja on rajoitetusti ja retki 
on suosittu, joten pidä kiirettä!
Partio: Partionohjaaja Mark-
ku Korhonen aloittaa työt 
lokakuun alussa. Perhepar-
tio 28.9. klo 16–17.30 partio-
kämpällä. Lähtö Kotikololta 
klo 15.30. Jos haluaa jäädä 
yöretkelle kämpälle, ilmoit-
tautuminen perjantain ai-
kana. Ajantasaiset tapahtu-
ma- ja muut lisätiedot netis-
sä www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka (7.–8.) pe 27.9 klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 29.9 klo 
11.30 ja seurat klo 16 ja 17.30 
ry:llä. Perhekerho to 3.10 klo 
10.30 ry:llä. 

Sururyhmä läheisensä menettäneille 
alkaa 23.10. klo 18 seurakuntatalossa.

Mukana kappalainen Aino Pieskä, p. 044 7521 224 ja 
diakonissa Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.
Ilmoittautuminen 11.10. mennessä.

Syksyn ensimmäiset 

Perjantaipulla-
nisumarkkinat 

lähetystyön hyväksi S-marketin eteisessä 
pe 27.9 klo 14–17 tai niin kauan kuin myytävää riittää. 

Kaikki maat, te riemuitkaatte!
Iltamusiikki Limingan kirkossa su 29.9. klo 18.

Limingan Kirkkolaulajat 90-vuotta.
Limingan rovastikunnan kuorot: Limingan Kirkkolaulajat, 
Lumijoen kirkkokuoro, Tyrnävän kirkkokuoro, Muhoksen 

kirkkokuoro, Utajärven kirkkokuoro ja Hailuodon 
kirkkokuoro.

Limingan seurakunnan Tähdet- ja Celeste-kuoro. 
Harri Österman, sello. Rovastikunnan kanttorit.

Tervetuloa, vapaa pääsy.

Mikko 
Nikulan 
konsertti
Nuokkarilla 
5.10. klo 20–21. 

Kuuluu isos- ja 
rippikoulu-
opetukseen. 

Vanhusten viikon juhla

”Hyviä vuosia” 
torstaina 10.10. 

Ruokailu seurakuntatalossa kahdessa ryhmässä, 
klo 11.15 ja klo 11.45. 

Juhla Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa 
klo 12.30 alkaen. 

Juhlapuhe kansanedustaja Pirkko Mattila, 
seurakunnan tervehdys Simo Pekka Pekkala. 

Musiikki Ossi Kajava. Sketsi, yhteislaulua 
ja lopuksi laitetaan jalalla koreasti.

Ruokailuun ilmoittautuminen pe 4.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5331284. 
Miettikää valmiiksi, kumpaan ryhmään 
haluatte osallistua ja ilmoittakaa myös 

mahdolliset erityisruokavaliot.
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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

Perhekirkko su 29.9. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Aino Juntunen. 
Lapsikuoro.
Perhekirkko su 29.9. klo 
12 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Aino Juntunen.

Nuttupiiri to 26.9. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 2.10. klo 
10.30 seurakunnan kerhoti-
lassa, Kauttaranta 12 A 2.
Hartaus to 3.10. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin diakoniakylätoimikun-
ta tarjoaa kahvit.
Läheisensä menettäneiden 
ilta to 3.10. klo 18 Kempe-
leessä Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa, os. Kissa-
ojantie 12.

Mikkelinpäivän 
jumalanpalvelukset
Messu su 29.9. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kant-
torina Unto Määttä.
Perhekirkko su 29.9. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen, avustaa lapsikuoro. 
Perhekirkko su 29.9. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen, avustaa Rant-
silan Stellat. 5-, 70- ja 75-vuotiaiden syntymäpäivät. Juh-
la seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 29.9. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 29.9. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Unto Määttä.

Kastettu: Iivo Johan-
nes Korsulainen (Piippo-
la), Arttu Einari Johannes 
Moilanen (Pyhäntä).
Kuollut: Oiva Alpo Hen-
rikki Karioja 68 (Kestilä).

Kuorot: Kirkkokuoro keski-
viikkoisin klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla. Lapsikuoro tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Nuortenilta pe 27.9. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. 
Nuorten liikuntavuoro pe 
27.9. klo 15–16 Kuulammen 
koululla. Yläkouluikäisil-
le suunnattu liikuntavuoro. 
Osallistujat päättävät liikun-
talajin.
Varhaisnuorten kerho ma 
30.9. ja ti 1.10. klo 16–18 Mur-
ron kerhotilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kolikonkorjuuilta to 26.9. klo 
19 ry:llä. Nuortenilta la 28.9. 
klo 18 Oulun ry:llä. Seurat su 
29.9. klo 14 Lepolassa ja klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Uusien murtolaisten tutus-
tumisilta to 26.9. klo 19. Lau-
luseurat pe 27.9. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 29.9. klo 13 ry:llä.

Ehtoollishartaus pe 27.9. klo 
14 Pohjantähdessä.
Naistenpiiri pe 27.9. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Aikuisten raamattuluokka 
pe 27.9. klo 19 Kestilän ry:llä.
Ompeluseurat pe 27.9. klo 
19 Marja ja Juha Saukolla 
Pulkkilassa ja klo 19 Rantsi-
lan ry:llä.
Isoskoulutus la 28.9. klo 10–
16 Pulkkilan srk-talossa.
Seurat su 29.9. klo 13 Pulk-
kilan ry:llä, Markku Kämä-
räinen ja Teuvo Kämäräinen. 
Ehtoollishartaus su 29.9. klo 
14 Pihlajistossa.
Eläkeliitto ti 1.10. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Ystävänkammari ke 2.10. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Lauluseurat ke 2.10. klo 

kuoro ke klo 17 Rantsilan ja 
to 3.10. klo 15 Pulkkilan ja to 
klo 17 Pyhännän srk-talossa. 
Kappelikuoro to 3.10. klo 19 
Rantsilan srk-talossa. Kirkko-
kuoro ke klo 18 Kestilän ja to 
26.9. klo 16 Pulkkilan srk-ta-
lossa. Käsikellokuoro ke klo 
9.30 Pulkkilan srk-talossa.
Seurakuntakerho to 26.9. 
klo 13 Rantsilan srk-talos-
sa, ti 1.10. klo 12 Väinölässä 
ja torstaisin klo 12 Pulkkilan 
srk-talossa. 
Päiväkerhot: Ti klo 10 ja 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 30.9. klo 10 
Pulkkilan ja Rantsilan srk-ta-
lossa. Ke 2.10. klo 10 Kestilän 
kerhokodissa. 
Varhaisnuoret: Ma klo 15.30 
tyttökerho Nuppulassa. Ti 
klo 14.30 Pyhännän srk-ta-
lon kerhohuoneessa ja klo 15 
Hovin koululla. To 3.10. klo 
13.30 Kestilän kerhokodissa, 
to klo 15.30 Tavastkengän 
koululla ja to klo 15.30 poi-
kakerho Nuppulassa. Pe 4.10. 
klo 13.30 Pulkkilan srk-talon 
kerhohuoneessa. 

Sururyhmä läheisensä menettäneille 
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tunteita, 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. 
Seuraavat 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. 

Lähetystyö 
peruna-

markkinoilla 
la 28.9. 

Lähetystyön kojulla 
myynnissä tuoreita

munkkeja, lämmintä 
mehua ja villasukkia. 
Tuotto seurakunnan 

nimikkolähetti 
Pia Marttilan työn 

tukemiseksi.

Konsertti 
perjantaina 27.9. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Arja Koriseva laulu ja Jouni Somero piano. 

Vapaa pääsy. 
Järj. Tyrnävän Osuuspankki, kunta ja seurakunta.

Raamattu-ja Tuumailupiiri RaaTuu 
pyörähtää taas kesän jälkeen käyntiin Leilan johdolla. 
Tervetuloa kaikki Raamatun sanomasta kiinnostuneet to 
3.10. klo 18 Temmeksen srk-talolle. Piiri kokoontuu jat-
kossa kahden viikon välein Temmeksen seurakuntatalol-
la joulukuuhun asti.

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

Kastettu: Ukko Aukus-
ti Tiirola, Ilmari Johan-
nes Tölli.

Piirustuskilpailu!
Millainen on Sinun suojelusenkelisi? 

Ikuista se paperille!
Liitä mukaan nimesi ja ikäsi. 

Palautukset mikkelinpäivän perhekirkkoon 
29.9. klo 10 Pyhännälle tai Rantsilaan.

18.30 Pyhännän ry:llä. 
Lähetysilta vanhoille ja uu-
sille isosille pe 4.10. klo 19 
Pulkkilan srk-talossa, vieraa-
na Helena ja Tapio Räisänen. 
Musiikki-ilta pe 4.10. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Musiik-
ki-illan jälkeen kanttori Arja 
Leinosen syntymäpäiväkah-
vit ja iltapala srk-talossa.
SRK:n lähetysseurat su 29.9. 
klo 16 Pyhännän srk-talossa, 
ma 30.9. klo 19 Annikki Kois-
tisella Kestilässä, ti 1.10. klo 
19 Pulkkilan kirkossa ja ke 
2.10. klo 19 Piippolan srk-ko-
dissa, Juhani Lepistö ja Aar-
ne Mikkonen.
Kuorotoiminta: Veteraani-
kuoro ke klo 11 Rantsilan, to 
klo 11 Piippolan ja to klo 12 
Pyhännän srk-talossa. Lapsi-

Vanhustenviikon pääjuhla 
keskiviikkona 9.10. klo 11–13.30 Tyrnävän srk-talolla.

Ruokailun, kahvin ja arpajaisten lisäksi 
mukavaa ohjelmaa. 

Jos tarvitset kyytiä tai avustajaa juhlaan, ilmoita siitä 
4.10. mennessä Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630. 

Kyyti on ilmainen.

Rippikouluihin ilmoittautuminen
1999 tai aikaisemmin syntyneet 
 
Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu netissä osoit-
teessa www.siikalatvanseurakunta.fi/ilmoittautumislo-
makkeet viimeistään ma 30.9. ennen klo 24. Ne, joilla 
ei ole mahdollisuutta ilmoittautua netin kautta, voivat 
soittaa Sirkku Palolalle, p. 040 7427 669. 

Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee ilmoittautua 
ja osallistua kotiseurakunnan tutustumisjaksoon!

Hautausmaiden 
siivoustalkoot
perjantaina 27.9. 
alkaen klo 9. 
Kahvi- ja hernekeitto-
tarjoilu srk-taloissa, 
Piippolassa hautausmaalla. 
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Terveys ja Hyvinvointi

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

LAB.NÄYTTEIDEN OTTAMINEN KOTONA!
Myös ilman lähetettä.

OULUN HOITOPALVELU OY

Raija Singh p. 0400 - 899 140

Terveyden Palveluhakemisto ilmestyy kerran kuukaudessa.
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva, 020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 

D-vitamiini Ratiopharm 
30µg 180 tabl. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

Pakkaus uudistuu. 
Myymme vanhat 

pakkaukset -20% 
Piparmintun makuinen 

purutabletti. 
 Tarjous voimassa niin kauan 

kuin vanhoja pakkauksia 
riittää. 

Saatavilla myös muita 
vahvuuksia. 

 
 

Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 10-21 
 

 
 

  

 

Caritas Lääkärit  /  Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU (Caritas-keskus)  /  050 520 23 83    

www.caritaslaakarit.fi

Miksi lähteä sairaana lääkäriin, 
kun lääkärin voi saada myös kotiin. 
Kotilääkärimme tekevät kotikäyntejä 
arkisin klo 8-18 Oulun seudulla. 
Hoidamme kaikenikäisiä potilaita.

Lääkäri kotiisi

JALKAHOITOLA AVOJALKA
Jalkojen terveydenhoito

Ohjattuja oppilastöitä perjantaisin syys- ja lokakuussa
Hinta 39,- (norm. 58,-)

VARAA AIKA
AAAA-        

Avojalka Hoitohuone
Kirkkokatu 11 C 50
90100 OULU

www.avojalka.fi      avojalka@pp.inet.fi

Haukiputaan Teatte-
rikuopalla on luvas-
sa 28.9. kello 13 alka-
en kulttuuritapahtuma, 

jossa esiintyy vammaisia nuo-
ria, nuoria aikuisia sekä Pohjo-
lan koulun erityisnuoria.

Tapahtuman tavoitteena on 
vähentää ennakkoluuloja, lisä-
tä suvaitsevaisuutta ja madal-
taa nuorten kynnystä kohdata 
erilainen nuori, nähdä ihminen 
ihmisenä vammansa takana.

Tapahtumaa varten koottu 
näytelmäryhmä esittää tarinan 
kiusaamisesta, erilaisuudesta ja 

onnellisesta lopusta. Teatteri-
kuopassa nähdään myös muun 
muassa viittomakielellä näy-
telmiä tuottava Teatteri Tot-
ti, tanssiteatteriryhmä Kudel-
ma, suomipoppia soittava Nyk 
Tigers ja suomiräppiä esittävä 
Mertzi. 

Tapahtuman taustalla ovat 
Nuorten Ystävät, Pohjois-Poh-
janmaan näkövammaiset, Ou-
lun ja Haukiputaan Kehitys-
vammaisten tuki ry:t, Kyn-
nys ry, Kuurojen liiton Oulun 
alueyhdistys, Esteetön ry sekä 
Oulu-opisto. 

Vuonna 2017 vietetään re-
formaation 500-vuotis-
merkkivuotta. 

Kirkkohallitus vah-
visti merkkivuoden tavoitteiksi 
kristinuskon ja luterilaisen refor-
maation vaikutuksen tunnetuk-
si tekemisen, paikallisuuden tu-
kemisen sekä merkkivuoden vie-
ton yhdistämisen samaan aikaan 
vietettävään Suomen itsenäisyy-
den juhlavuoteen. 

Merkkivuoden tunnukseksi 
vahvistettiin Armoa 2017!

Merkkivuoden valmisteluihin 
nimettiin kansalaisvaltuuskun-
ta, johon kuuluvat kirkkoneuvos 
Pekka Huokuna, Suomen or-

Uskonpuhdistuksen merkkivuoden 
tunnus on Armoa 2017!

todoksisen kirkon metropoliit-
ta Ambrosius, Keskustan vara-
puheenjohtaja Annika Saarikko, 
SDP:n varapuheenjohtaja Eero 
Vainio, SAK:n strategia- ja hal-
lintojohtaja Eija Hietanen, ylijoh-

taja Riitta Kaivosoja Opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä, professori 
Risto Saarinen Helsingin yliopis-
tosta, Kyrkpressenin päätoimitta-
ja May Wikström, rahakammi-
on johtaja, dosentti Tuukka Tal-
vio Kansallismuseosta, tuottaja 
Ari Meriläinen Yleisradiosta se-
kä professori Jyrki Knuutila Mi-
kael Agricola -seurasta.

Myös Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto ja valtioneuvosto ni-
meävät omat edustajansa kansa-
laisvaltuuskuntaan. Lisäksi ni-
mettiin kirkkohallituksen, kris-
tillisten järjestöjen sekä seura-
kuntien edustajista koostuva pää-
toimikunta.

Erityisryhmien taidetta  
Haukiputaan 
Teatterikuopalla


