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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Valokuva-albumin selaaminen voi olla pysähdyttä-

vää.

Pikkulapsista osataan jo vähitellen ikuistaa muu-

takin kuin pyhäpotretteja, jossa istutaan sohvalla ykköset 

yllä. Nykykuvissa puuro saa lentää, kuontalo olla takussa 

tai voi vaikka uhmaikäisesti karjua. Se on sitä arkea.

Mutta monellako työelämässä kenties pitkäänkin olleel-

la aikuisella on kuvamuistoja omalta työpaikaltaan? Arki-

sen olemisen dokumentointi on puutteellista myös aika 

usealla seuralla ja yhdistyksellä. 

Eipä käy kadehtiminen tulevaisuuden historiikintekijöitä.

Kempeleessä juhlitaan tulevana sunnuntaina 20 vuotta 

sitten käyttöön otettua kirkkoa ja 10 vuotta sitten valmis-

tunutta seurakuntakeskusta.

Pyhän Kolminaisuuden kirkon rakentamisajoista ei seu-

rakunnalla ole kovinkaan montaa valokuvaa.

Mahtaako itse asiassa mikään seurakunta tallentaa toi-

mintaansa järjestelmällisesti ja määrätietoisesti? Monella-

ko seurakunnalla on olemassa kuvia esimerkiksi tuiki taval-

lisen sunnuntain jumalanpalveluksesta?

Onhan seurakunnan tapahtumien ikuistaminen kuvaa-

malla tavallaan vaivalloista. Julkisilla paikoilla kuvaaminen 

on sallittua. Kokonaan toinen asia on kuvien julkaisemi-

nen. Sitä ei saa tehdä kuvassa olevan yksityisyyttä louk-

kaavalla tavalla. Käytännössä kuvassa olevilta pitää ottaa 

suostumus mahdollista myöhempää julkaisemista silmäl-

lä pitäen.

Dokumentoinnin voisi aloittaa pienin askelin. Päätettäi-

siin vaikka vuoden alussa, mitkä muutamat asiat halutaan 

tänä vuonna saada ikuistettua. 

Sitä historiikkia odotellessa otoksia voisi julkaista vaik-

ka seurakunnan nettisivuilla. Sinne voisi kuvapäiväkirja-

maisesti koota esimerkiksi yhden työalan edustajan viikon 

tiivistettynä viiteen kuvaan ja kuvatekstiin. Ja tämän leh-

den sivun 5 juttuun liittyen: eikö vain olisi muhoslaisten 

mukava katsoa videota, jossa kirkkoherra maalaa tapulia 

uuteen uskoon.

Kuka tallentaa seurakuntien arkea?

ME OLEMME vajavaisia, heikkoja ja itsek-
käitä, sillä olemme syntyneet perisynnin 
alaisiksi. Pitäisikö meidän tekopyhyyttä 
välttääksemme siis jättää se vähäkin hy-
vä, johon pystymme, tekemättä? Olisiko 
parempi ajatella vain, että ollaan nyt sit-
ten kunnolla syntisiä, kun emme kuiten-
kaan pääse synnistä eroon?

Jenny Kumpula kolumnissa, 
Nuotta 9–10/2013

ON VAIKEAA olla kristitty, jos pitää kaik-
kia uskonkohtia täysin mahdottomina. 
Mutta raja on liukuva. On kyllä ongelmal-
lista, jos kirkkoon kuuluva ei halua elää 
yhteydessä sakramentteihin.

Tapiolan seurakunnan pastori Arto Vallivirta, 
Esse 26.9.

KULTTUURI, perinne tai vaikkapa pelkkä 
tunne ovat yhtä kelvollisia syitä olla kir-
kon jäsen kuin muutkin syyt. Ehkä yksi-
oikoinen kielteisesti kirkkoon suhtautuva 
julkinen keskustelu joskus vielä kääntyy 
jopa ylpeydeksi luterilaisesta perintees-

tä, joka tätä kansaa on Pohjan perukoil-
la kasvattanut ja ravinnut.

Seppo Simola pääkirjoituksessa, 
Kirkko&kaupunki 25.9.

NYKYAIKAISESSA maailmassa on vaikea 
puolustaa luomiskertomusta. Pimeyteen 
tuli valkeus. Kuudennen päivän jälkeen 
homma oli hoidettu ja oli aika huilia päi-
vä. No, miksi kaikkivaltias sitten loi niin 
epätäydellisen maailman, ja kenen käs-
kystä luomiselle annetaan niin epärealis-
tinen aikataulu? Hyvä, jos kuudessa päi-
vässä kerkeää omakotitalon pation raken-
nuspiirustukset piirtämään.

Tuukka Temonen kolumnissa, 
Risteys 4/2013

KIRKKO EI ole mikään Kelan haarakont-
tori tai valtion virasto, vaikka nykykirkon 
kiusaus onkin laitostuminen ja hengelli-
nen velttous.

Ulla Remes pääkirjoituksessa, 
Kirkko&koti 25.9.

 
Aatoksia

Mökillä 
sähköttä

Pöljänä pitävät kun en halua säh-
köä mökilleni, vaikka olen siellä 
monta kuukautta.  Tämä minul-
le rakkain paikka maailmassa on 

eräässä Sotkamon saaressa. Niin se oli 
hollantilaiselle miehellenikin. 

Kun on asunut eri maissa ja reissan-
nut maailmalla, oli vertailukohteita: 
henkeäsalpaavan kauniita maisemia, 
mykistäviä auringonlaskuja. Mutta 
minnekään muualle emme olisi mök-
kiä halunneet rakentaa. 

Mieheni kuoleman jälkeen en pit-
kään voinut käydä mökillä. Siksi velje-
ni vietti lomiaan mökilläm-
me ja piti siitä hyvää huol-
ta. Kiitokseksi hän hankki ja 
asensi sinne aurinkopaneelit 
ja useita valopisteitä.

Minä kiittämätön revitin 
ne heti irti kun olin vihdoin 
saarelle rohjennut rantautua. 
Laite oli ruma ja mitä ihmettä 
minä sähköllä tekisin.

Lämmitykseen? Höpöhö-
pö. Palstalta saa puuta, oksien ja risujen 
kantaminen mökin läheltä siistii ym-
päristöä ja niitten katkominen sopivik-
si pätkiksi tuottaa tyydytystä. 

Sähköhellaan? No ei kyllä. Kaasu 
on paljon nopeampi ja energian hin-
nan tajuaa ihan käytännössä kun uu-
sii pulloja. 

Jääkaappiin? Ja vielä sitä hurise-
maan tuvan täydelliseen rauhaan! 
Kahden betonirenkaan maakuopassa 
on lämpö pysynyt hellekesinäkin 10 as-
teessa. Kesämuonaksi on aina hankittu 
elintarvikkeita, jotka eivät pakastinta 
tarvitse. Järvistä noussut kala ja met-
sän marjat syödään saman tien. 

Kännykällä ohjattava sähkösauna? 
Pyhäinhäväistystä! Valaistukseen riit-
tävät kynttilät, vanhat kauniit öljylam-

put ja ledeillä toimivat pistevalot. Joku 
pirullinen aggregaattiko mökin nur-
kalle karjumaan? Ei ikinä. Itse kannet-

tu kaivovesi on kiukaal-
le herkkua.

Sitä paitsi sähkö on 
epäterveellistä, se lais-
kistaa löhöilyyn. Kym-
mentuntisia työpäiviä 
pöytänsä ääressä teh-
neelle miehelleni rei-
lu kuukausi saaressa 
oli paras mahdollinen 
kuntokuuri. Halkojen 

hakkaamisesta ja sahan nitkuttami-
sesta hän nautti ihan yhtä paljon kuin 
suomalaiset ikätoverinsa. Saunan hi-
das lämmittäminen vapautti ajatuk-
set rauhallisille teilleen.

Jatkan samaan tyyliin, vaikkei tah-
ti olekaan entisensä. Olen peruslais-
ka ihminen, mutta mökkielämän ruu-
miillisesta työstä nautin. Koska siinä 
on järkeä, se on tarpeellista ja tulokset 
puhuvat puolestaan. Kropallekin se te-
kee hyvää.  

Kun iltojen pimetessä istuu veden 
rajassa katsellen huimaavaa taivasta 
kirkkaine tähtineen, on pakko sanoa: 
kiitos Luoja tästä kaikesta kauneudes-
ta. Tänne ei ulkovaloja tarvita. 

MAIKKI KIVIHARJU-WIEBENGA

Sitä paitsi 
sähkö on 
epäterveellistä, 
se laiskistaa 
löhöilyyn. 
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Seurakuntayhtymän 
keskeisissä tavoitteissa 
vuodelle 2014 etsitään 
kirkon perustehtävää, 
korostetaan jäsenyyden 
merkitystä ja pyritään 
säilyttämään seurakuntien 
omaleimaisuus.

Oulun seurakuntayhty-
mässä on nimetty kolme 
keskeistä tavoitetta vuo-
delle 2014. Kyseessä on 

ohjenuorat, joiden pohjalta kaik-
ki seurakunnat ja palveluyksiköt 
muodostavat omat tavoitteensa 
tulevalle vuodelle.

Tavoitteet laati seurakuntayh-
tymän johtoryhmä.

– Jokaisen kohdan alle seura-
kunnat ja muut yksiköt tarkenta-
vat, mitä kyseinen tavoite heidän 
toiminnassaan tarkoittaa. Hei-
dän tehtävänsä on konkretisoida 
nämä yleiset tavoitteet, johtoryh-
män puheenjohtaja Pauli Nieme-
lä selittää.

Pyrkimyksenä 
keskittyä olennaiseen
Ensimmäiseksi tavoitteeksi on ni-
metty keskittyminen kirkon pe-
rustehtävään. Tavoitteeseen on 
liitetty yhtymän tunnuslause: 
Kristus, Sinun tähtesi.

– Perustehtävällä voidaan ym-
märtää monia erilaisia asioita. Ta-
voitteen muotoilu pakottaa työn-
tekijöitä pohtimaan, mikä on juu-
ri heidän perustehtävänsä.

– Työntekijät saavat itse miet-
tiä, miten he voivat tuoda perus-
tehtävänsä työn keskiöön. Viekö 
jokin ylimääräinen asia työajas-
ta liian ison osan? Voitaisiinko ne 
asiat, jotka eivät kuulu perusteh-
tävään, karsia pois?

Seurakunnat etsivät omaa 
perustehtäväänsä

Myös Kiimingin kirkkoherra-
na toimiva Niemelä kertoo, että 
Kiimingin seurakunnassa tämä 
tavoite merkitsee jumalanpalve-
luselämän tuomista keskiöön ja 
raamattuluentosarjan pitämistä.

Toiseksi tavoitteeksi on nimet-
ty kirkon jäsenyyden merkityk-
sen esillä pitäminen.

– Kirkon jäsenyys on viime ai-
koina haastettu. Toiveena on, että 
kirkon jäsenet kokisivat jäsenyy-

den arvokkaana, Niemelä selittää.
– Käytännössä kyse on arkises-

ta työstä. Jokainen kohtaaminen 
on tärkeä.

Lisäksi seurakunnissa on 
suunnitteilla jonkinlainen yhtei-

nen kampanja, jonka avulla pyrit-
täisiin tuomaan esille kirkon jäse-
nyyden merkitystä.

– Jokaisessa seurakunnassa 
voitaisiin toteuttaa oman näköi-
nen kampanja, mutta ne kaik-
ki toteutettaisiin yhtä aikaa. Se, 
millainen kampanja käytännössä 
olisi, ei ole vielä konkretisoitunut.

Jäsenyyden korostaminen tu-
lee luultavasti näkymään myös 
tulevan syksyn seurakuntavaa-
leissa.

– Voisivatko seurakuntavaalit 
palvella jäsenyyden merkitystä?

Etsinnässä yhteinen 
toimintakulttuuri
Seurakuntayhtymän laajentumi-
nen on tuonut omalta osaltaan 
haasteita seurakuntien työnteki-
jöiden arkeen. Kolmas tavoite on-
kin rakentaa laajentuneen yhty-
män yhteistä toimintakulttuuria 
ja edistää seurakuntien omalei-
maisuutta.

– Pyrimme edelleen löytä-
mään toimintatapoja, jotka ra-
kentavat seurakuntia ja niiden 
välistä yhteistyötä. Esimerkiksi 
se, että seurakunnissa on käytös-
sä erilaiset tietotekniset järjestel-
mät, tuo paljon hankaluuksia.

– Haluamme löytää toimin-
tamallit, joista saamme myös te-
hokkaita toimintatapoja.

Niemelä kokee kuitenkin tär-
keäksi, että seurakuntayhtymään 
kuuluvat seurakunnat eivät ka-
vennu yhdeksi samanlaiseksi seu-
rakunnaksi.

– Haluamme pitää seurakun-
nat omaleimaisina. Luotamme, 
että seurakunnat osaavat tehdä 
yhteisten periaatteiden pohjalta 
omaan maastoonsa sopivat mal-
lit, Niemelä kuvailee.

KAISA ANTTILA

Nuoret ja lapset nostettiin painopisteeksi   
Barentsin alueen kirkkojen neuvostossa 

Petroskoissa Venäjällä vii-
me viikolla kokoontunut 
Barentsin alueen kirkko-
jen neuvosto nosti tule-

van vuoden painopisteeksi muun 
muassa lapset ja nuoret. 

Barentsin alueella nuoret ja 
lapset elävät samankaltaisten 
muutosten keskellä. Esimerkik-
si koulutuksen saamiseksi nuoret 
joutuvat usein lähtemään kauas 
omalta asuinpaikkakunnaltaan. 

Yleiskokous keskusteli myös 
ekumeenisen nuorisoneuvoston 
perustamisen tarpeesta Barentsin 
alueella. Asia annettiin neuvos-

ton hallitukselle valmisteluun.
Neuvoston puheenjohtajana 

jatkaa hiippakuntadekaani, Nii-
lo Pesonen.

Barentsin alueen kirkkojen 
neuvoston ensi vuoden kokous 
pidetään syyskuussa 2014 Rova-
niemellä. Kokouksen isäntänä 
toimii Oulun luterilainen hiip-
pakunta.

Barentsin alueen kirkkojen 
neuvoston ohjelmaan kuului 
muun muassa Karjalan tasaval-
lan kuvernöörin Aleksander Hu-
dilaisen tapaaminen.

Keskusteluissa ja Karjalan ta-

savallan tiedotusvälineille an-
tamassaan haastattelussa piispa 
Samuel Salmi toi esille kirkko-
jen merkityksen yhteyden vaali-
jana Barentsin alueen ihmisten 
elämässä.

Kirkot voivat toimia myös yh-
teistyössä viranomaisten kans-
sa alueen ihmisten hyväksi. Tä-
mä toteutuu jo esimerkiksi dia-
koniatyössä sekä lapsi- ja nuori-
sotyössä.

Salmi korostaa henkilökoh-
taisten kontaktien merkitystä 
kristittyjen välisen yhteyden luo-
misessa. 

Henkilökohtainen kohtaa-
minen on aina merkitykselli-
nen, sillä se vähentää epäluulo-
ja ja luo yhteyttä. Tämä on ollut 
piispan kokemus aikaisemmista 
ekumeenisista yhteyksistä kuin 
Petroskoissa pidetystä Barentsin 
kirkkojen neuvoston kokoukses-
takin.

Barentsin alueen kirkkojen 
neuvosto tarjoaa foorumin alu-
eelliseen luterilaisten ja ortodok-
sien yhteistoimintaan. Neuvos-
to järjestää muun muassa eku-
meenisia lasten ja nuorten leirejä 
sekä teologisia ja sosiaali-eettisiä 

seminaareja. 
Neuvosto tukee myös yhteyk-

sien solmimista Barentsin alu-
eella asuvien eri kirkkokuntia ja 
kansallisuuksia edustavien saa-
melaisten välillä.

Neuvostoon kuuluvat Oulun 
evankelis-luterilainen ja orto-
doksinen hiippakunta Suomesta, 
Luulajan hiippakunta Ruotsista, 
Nord- ja Sör-Hålogalandin hiip-
pakunta Norjasta sekä Arkange-
lin, Muurmanskin ja Petroskoin 
ortodoksinen hiippakunta ja In-
kerin kirkko Venäjältä.

A r k i s t o  /  A nn i  K innu n e n

Seurakuntayhtymä on laatinut ensi vuodelle tavoitteet. Kukin seurakunta täsmentää mitä ne juuri siinä seurakunnassa tarkoittavat.
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Mitä seuraa, kun ei kasvateta

Huono käytös ja väkival-
ta leviävät kuin rikka-
ruoho. Tuomareiltakin 
saatetaan kuulla rasis-

tisia ja halventavia nimittelyjä. 
Koiratkin kasvatetaan nykyään 
paremmin kuin ihmislapset.

Ennen uskottiin, että lapsi 
on villieläin, joka on opetetta-
va ihmistavoille eli käyttäyty-
mään yhteiskunnan sääntöjen 
mukaisesti ja ottamaan muut 
ihmiset huomioon.

 Lapsi koettelee rajojaan, ja 
kun niitä ei ole, hän hätääntyy 
ja riehuu kahta kauheammin. 
Joistakuista historian hirmuval-
tiaista, esimerkiksi Rooman kei-
sari Caligulasta, arvellaan, että 

heidät pilasi ehdoton valta, joten 
he vihdoin uskoivat olevansa ju-
malia ja saavansa kohdella muita 
miten vain. 

 Koko ihmiselämän kaari on 
täynnä astinlautoja hirmuval-
taan. On kaksisuuntaista kou-
lukiusaamista, sillä myös opet-
tajat ovat uhreina. Heitä ahdis-
televat oppilaat, vanhemmat, 
järjettömät säännöt, jopa las-
tenvarjelutäditkin. Opettaja ei 
uskalla laskea kättään pieno-
kaisen olkapäälle kiinnittääk-
seen lapsen huomion siihen, et-
tä juuri häntä puhutellaan ja aa-
pista tutkitaan.  

 Lehdessä oli vuosia sitten 
juttu: "Saako lasta rangaista?" 

Pian kai kysytään: "Saako ryös-
tön tai murhan tehnyttä aikuis-
ta rangaista?" 

 Kansalaisia palvelevat hen-
kilötkään eivät ole turvassa. 
Kirjo laajenee: poliisit, taksit, 
lääkärit, hoitajat sekä aivan ta-
valliset ihmiset, jotka rientävät 
auttamaan onnettomuuden tai 
rikoksen uhria.

 Missä välissä kansalaisem-
me ehtisivät osallistua niihin 
maallisiin tai hengellisiin ker-
hoihin, joissa opetetaan reilua 
peliä ja ihmisoikeuksien kunni-
oittamista?

RITVA-LIISA HARJUMAA
Rovaniemi

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ anna palautetta

• "Kirkko tarvitsee rohkeutta" 
(RT 26.9.) Kun kirkkolaitok-
sen työntekijät ratkovat ongel-
miaan ja suunnittelevat tule-
vaisuuttaan, niin näyttää siltä 
(ainakin näin "leirin ulkopuo-
lelta" katsottuna), että Jumala 
on unohdettu ulkopuolelle. 

Mielestäni pitäisi palata al-
kuseurakunnan Kristus-kes-
keiseen tapaan toimia: "Py-
hä Henki ja me olemme päät-
täneet... Kristus on seurakun-
nan pää.. He julistivat evanke-
liumia rohkeasti... Jos Herra ei 
huonetta rakenna, niin sen ra-
kentajat  turhaan vaivaa näke-
vät.. ja niin edelleen".  

Jos kirkolta puuttuu rohke-
utta, niin se on Pyhän Hengen 
puutetta. Kun kirkon/ seura-
kunnan uudestisyntyneet jä-
senet saisivat PH:n, niin he ju-
listaisivat evankeliumia roh-
keasti. Siis Pyhä Henki antaa 
tarvittavan rohkeuden!  

Pekka J. Pietola

Postia

Oikea kristitty ei 
hyväksy tasa-arvoa 
eikä ajattele. 

•  Pitäisiköhän meidän har-
vemmin kirkossa käyvien ru-
veta kirjoittamaan saarnois-
ta arvosteluja? Olin mikkelin-
päivänä Tuomiokirkossa ja olin 
tyytyväinen, etten vienyt sinne 
alaikäisiä lapsenlapsiani. Teksti 
oli niin raakaa, että lapseni oli-
sivat saaneet traumoja. 

Jeesus kun kehotti katkai-
semaan käden, jos käsi viette-
lee ja jalan jos jalka viettelee...
ei, ei, ei.  Ei 2000-luvulla tarvit-
se enää saarnata näin ankaralla 
tavalla kuvakielin. 

Tästä lähtien pyydän etukä-
teen tekstit mitä kirkossa pu-
hutaan, jotta voin tuoda sinne 
lapsenlapsiani. Päivitystä kir-
konmenoihin ja nopeasti. Kan-
san ymmärrystä ei pidä aliar-
vioida. Nyt kaikki osaavat lu-

kea, mutta Jeesuksen aikana oli 
toisin. 

Elina-isomummo

• Luin tuoreimman Rauhan 
Tervehdyksen palautteita, jois-
sa annettiin tukea naisia syrji-
välle papille ja hyökättiin ag-
nostikkoiltoja vastaan. Nämä 
kaksi kirjoitusta voisi tiivistää 
yhteen virkkeeseen, esimerkik-
si: Oikea kristitty ei hyväksy ta-
sa-arvoa eikä ajattele. 

Vilkaisin muuten samalla 
Eroakirkosta.fi-sivuston ero-
käyriä. Tänä vuonna kirkosta 
on näköjään eronnut enemmän 
ihmisiä kuin koskaan aiemmin 
vuodenaikaan nähden. Eroajat 
ovat nuoria ja koulutettuja suo-
malaisia. Tulipahan vain joten-
kin mieleeni. 

P.S. Agnostismi ei ole mi-
kään oppi, harhaoppi tai muu-
kaan; se on vain nimitys käsi-
tykselle, jonka mukaan ei voi-
da tietää, onko jumalaa tai ju-
malia olemassa.

Kysy!

Miksi kuolleiden edellisiä 
sukunimiä ei enää mainita?

Lukijamme ovat ihmetelleet, miksi Elämän polku -palstalla 
ei mainita enää kuolleiden entisiä sukunimiä. 

Palautteiden mukaan entiset sukunimet helpottaisi-
vat esimerkiksi vanhojen koulukavereiden tunnistamista.

Palveluesimies Anna-Maija Saukkoriipi Oulun seurakun-
tayhtymän keskusrekisteristä kertoo, että entisten sukunimi-
en puuttuminen johtuu kirkon yhteisestä uudesta jäsentieto-
järjestelmästä Kirjurista.

– Tiedot haetaan suoraan Kirjurista, eivätkä edelliset suku-
nimet tule automaattisesti mukana. Ne täytyisi hakea jokaisen 
osalta erikseen käsin, mikä nykyisillä resursseilla ei ole mah-
dollista.

Saukkoriipi kertoo, että Kirkkohallitukseen on tehty asian 
tiimoilta Kirjurin kehitysehdotus, mutta se ei ole ensimmäise-
nä korjattavien asioiden listalla.

– Akuutimmat asiat menevät edelle. Lisäksi seurakunnissa 
on kirjavia käytäntöjä; on paljon seurakuntia, joissa edellisiä 
nimiä ei ole mainittu. 

– Kirkkohallitus päättää, korjataanko tämä asia vai ei, sillä 
se tietenkin maksaa.

KATJA KIISKINEN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lähettää 
kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  liittyviä 
kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella toimitus@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähet-
tää numeroon 044 5626 450. 

Kirkon Palveleva puhelin 
Kirkon Palveleva puhelin päivystää 
paikallispuhelun hinnalla joka ilta,

arkena ja pyhänä, 
suomeksi numerossa 01019 0071 

ja ruotsiksi numerossa 01019 0072.
Ihmissuhteista, yksinäisyydestä, hengellisistä 

kysymyksistä ja sairaudesta keskustelevat päivystäjät 
ovat kirkon sielunhoitajia, koulutettuja

vapaaehtoisia ja työntekijöitä. 

Monet maamme van-
huksista ovat saa-
neet useiden vuosi-
en jonotuksen jäl-

keen paikan palvelutalossa, 
vanhainkodissa tai vastaavas-
sa. Heillä on turvattu lepopaik-
ka vanhuuden päiville ja asun-
noissa tarvittavat välineet.

Moni ei ole pitkään aikaan 
nähnyt lukea, kirjoittaa eikä 
katsoa TV:tä. 

Useiden vanhusten luona 
omaiset ja tuttavat käyvät vain 
harvoin. Hoitajat tuovat ruuan 
ja lääkkeet nopeasti eivätkä eh-
di keskustella.

Voimistelua ja ulkoilua ei ole 
juuri milloinkaan. Päivittäi-
nen 15 minuutin yhteinen tuo-
lijumppa ennen lounasta jon-
kun asukkaan tai hoitajan joh-
dolla saisi aikaan ihmeitä, eikä 
maksaisi mitään. 

Päivän aikana on pitkiä, ikä-
viä, yksinäisiä tunteja, jolloin 
kukaan ei käy.

Osa vanhuksista ei kos-
kaan pysty poistumaan asun-
nostaan. He eivät tiedä mitään 
luonnon kauneudesta tai vuo-
denaikojen vaihtelusta. 

On esitetty, että esimerkiksi 
eläkeläiset ja työttömät todella 
ryhtyisivät vapaaehtoisesti aut-
tamaan vanhuksia ulkoilutta-
malla heitä, keskustelemalla 
heidän kanssaan ja vastaavaa.

Esitän, että erilaisten piirien 
vetäjät seurakunnissa, eläkeker-
hoissa ja muualla pyytäisivät asi-
asta kiinnostuneilta vapaaehtoi-
silta nimen ja puhelinnumeron, 
jolla heihin saa yhteyden.

Kaikkialla on myös ikään-
tyneitä, jotka odottavat ja tar-
vitsisivat laitospaikan, mutta 
paikat ovat täynnä. Tähän on-

gelmaan olisi varmaan ratkai-
su: pitäisi tutkia kuntaliitos-
ten yhteydessä julkisesta käy-
töstä poistetut tilat kuten kou-
lut, kunnantalot ja muut sellai-
set. Voitaisiinko niistä edullisin 
kustannuksin saneerata van-
huksille asuntoja.

Näissä uudistetuissa tiloissa 
voisi olla jokaisella oma tilava 
huone. Sen lisäksi voisi olla yh-
teinen olohuone-ruokasali, jo-
hon voisi kokoontua yhdessä 
toisten asukkaiden kanssa. Ei 
enää ikäviä, yksinäisiä päiviä.

Älkäämme unohtako inhi-
millisyyttä ja lähimmäisen-
rakkautta! Ehkä itse olemme 
jonakin päivänä samassa tilan-
teessa.

Mukana sureva, 
pieni ihminen

Sairaat, yksinäiset vanhuksemme
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Kansanvalta
heikentyi
kirkossa
Kansanedustaja ja kirkkoher-
ra Kimmo Kivelä (ps) on tyy-
tymätön eduskunnan hyväk-
symään kirkkolain muutta-
miseen seurakuntalaisten nä-
kökulmasta, kertoo Perussuo-
malainen.

– Tässähän on kysymys sii-
tä, että kirkkoherranvaalitapa 
muuttuu. Tähän saakka on ol-
lut niin, että jos kirkkoherraksi 
on ollut useampia ehdokkaita, 
on suoritettu kansanvaali kol-
men tuomiokapitulin esittä-
män ehdokkaan joukosta.

– Lainmuutos mahdollistaa 
nyt sen, että kansanvaalin si-
jasta joko kirkkovaltuusto tai 
kirkkoneuvosto voi valita kirk-
koherran ilman kansanäänes-
tystä. Mutta kuitenkin kansan-
vaali on edelleen mahdollinen 
ja itse asiassa ensisijainen keino 
valita kirkkoherra, Kivelä ker-
too lehdelle.

Hän sanoo pitävänsä ehdot-
tomasti kansanvaalia parhaana 
vaihtoehtona.

Kivelä on myös huolissaan 
kirkollisvaalien pienistä äänes-
tysprosenteista.

– Kun äänestysprosentit 
ovat alhaisia, voi jokin pieni 
klikki tai herätysliike ottaa val-
lan ja se on vastoin kansankir-
kon laaja-alaista katsomusta, 
hän sanoo Perussuomalaisessa.

Ympärileikkaus
kiellettävä
Suomessa
Yleisradion mukaan Ruot-
sin lapsiasiavaltuutettu halu-
aa kieltää lasten ympärileikka-
uksen, koska lapset eivät pys-
ty ymmärtämään toimenpi-
teen vaikutusta, eivätkä kyke-
ne antamaan suostumusta toi-
menpiteelle.

Suomen tulisi ottaa aloite 
käsiinsä ja kieltää tämä lapsen 
koskemattomuutta loukkaava 
toimenpide, Vapaa-ajattelijat 
vaativat Suomessa.

– Ympärileikkauksessa ovat 
vastakkain vanhempien oikeus 
vaikuttaa lapseensa uskonnol-
lisin perustein ja lapsen oikeus 
omaan koskemattomuuteen, 
toteaa Vapaa-ajattelijain Liiton 
puheenjohtaja Petri Karisma.

Hänen mukaansa uskon-
nonvapaus ei voi aina ajaa mui-
den vapauksien ja oikeuksien 
yli, eikä siihen voi kuulua oi-
keus tehdä merkkejä tai poistaa 
kudosta toisen ihmisen kehosta.

Maata kiertelemässä

Syyskuulle osuu useissa eri 
kirkkokunnissa juhlapäivä, 
joka on Suomessa tunnettu 
nimellä ristinpäivä.

Ristinpäivä pohjautuu le-
gendaan, jonka mukaan keisari 
Konstantinuksen äiti, pyhä He-
lena, löysi Jeesuksen ristin vuon-
na 326. Syyskuun juhlapäivä liit-
tyy löytöpaikalle rakennetun Py-
hän haudan kirkon vihkimiseen 
vuonna 335.

Päivää juhlittiin 14. syyskuuta 
sekä katolisessa että ortodoksises-
sa kirkossa. Etiopian ortodoksi-
sen kirkon kalenterissa päivä on 
27. syyskuuta ja se tunnetaan ni-
mellä Meskel. Suurin juhla sijoit-
tuu kuitenkin Meskelin aatolle, 
joka tunnetaan nimellä Demera.

Vaikka juhlapäivää vietetään 

useissa eri kirkkokunnissa, etio-
pialaiset juhlistavat sitä erityisen 
näyttävin menoin. Viime torstai-
na kymmeniä tuhansia ihmisiä 
kerääntyi Addis Abebaan Meske-
lin aukiolle Demera-juhlaa var-
ten. 

Juhlapäivän aikana kuultiin 
muun muassa messuamista ja 
nähtiin uskonnollisia tansseja 
pappien esittämänä. Seremonian 
huippukohtana oli suuren kokon 
sytyttäminen, jonka teki Etiopi-
an ortodoksisen kirkon patriark-
ka Abune Mathias.

Suomen ortodoksisessa kir-
kossa ristinpäivän eli Pyhän Ris-
tin ylentämisen juhlan aamupal-
veluksessa kannetaan risti altta-
rista keskelle kirkkoa. Risti saa 
pysyä sillä paikallaan viikon ajan 

kansan kunnioitettavana. 14. 
syyskuuta on myös paastopäivä.

Ortodoksisen kirkon mukaan 
100-luvulla elänyt Keisari Had-
rianus käski peittää Golgatan ja 
Pyhän Haudan ja rakentaa nii-
den paikalle Venuksen temppe-
lin ja Jupiterin patsaan.

300-luvulla keisari Konstanti-
nus laillisti kristinuskon ja lopet-
ti kristittyjen vainot. Konstanti-
nus halusi kiihkeästi löytää ristin, 
johon Kristus oli ristiinnaulittu. 
Niinpä hän lähetti äitinsä, keisa-
rinna Helenan Jerusalemiin etsi-
mään ristiä.

Keisarinna käski tuhota kaik-
ki pakanalliset temppelit ja pat-
saat Jerusalemista, tutki Jerusa-
lemia ja haastatteli ihmisiä. Lo-
pulta hän löysi Jeesuksen haudan 

Venuksen temppelin kohdalta. 
Haudan läheltä löytyi kolme ris-
tiä. Jerusalemin patriarkka Ma-
karios kosketti vuorotellen ris-
teillä kuollutta ruumista, jotta 
saataisiin tietää mihin näistä ris-
teistä Jeesus oli naulittu. Kun oi-
kea risti kosketti kuollutta, hän 
heräsi eloon.

Suomessa ristinpäivää ei ole 
laajemmin huomioitu uskon-
puhdistuksen jälkeen. Se kuiten-
kin näkyi almanakassa aina vuo-
teen 1864 asti. Päivä ei silloin ol-
lut kenenkään nimipäivä.

KAISA ANTTILA

Lähteet: Allafrica.com, Wikipedia, 
Ortodoksi.net

Syyskuussa juhlittiin ristinpäivää

Muhoksen tapuli priimakuntoon

Muhoksen kirkon tapu-
lia on siistitty maalaa-
malla sisäseinät, ovet 
ja lattia.  Myös ikoni-

maalari Elsa Helena Topilta tila-
tut kolme ikonia kaunistavat ra-
kennusta. 

Ortodoksi-isä Eino Hynninen 
pyhitti ikonit pyhällä vedellä pie-
nimuotoisessa tilaisuudessa vii-
me viikon torstaina.

Tapulin kunnostamiseen oli 
kirkkoherra Jouni Heikkisen 
mukaan selkeä syy. Tapulissa on 
tila, jossa vainajat odottavat vii-
meistä matkaansa. 

Heikkisen mukaan luterilai-
sessa kirkossa on päässyt unoh-
tumaan vainajien hyvä, positiivi-
nen kunnioittaminen.  

Saattamisen yksi pysäkki on 
vainajien säilyttäminen vaikka-
pa Muhoksen tapulin kaltaises-
sa tilassa.

Omaiset tuovat poisnukkuneen 
huoneeseen. Heille on äärimmäi-
sen tärkeää, minkälaisia symbolei-
ta esimerkiksi tapulissa on.

Ennen siistimistä tapuli oli 
sellaisessa kunnossa, ettei se täy-
sin palvellut saattotehtäväänsä. 
Omaiset eivät valittaneet tapulin 
kunnosta, mutta joidenkin kas-
voilta saattoi Heikkisen mukaan 
lukea, että kaikki ei ollut aivan 
kohdallaan.

Nyt tapuli on hengeltään läm-
min. Tilassa saa kuvan, että kuo-
lema ei ole pelottava asia vaan va-
pautus ajallisesta elämästä kohti 
pyhyyttä ja taivasta. Vainaja saa 
siirtyä rajan toiselle puolelle.

Hieno ele 
seurakunnalta
Heikkinen kertoo muuan ark-
kitehdin käyneen katsastamassa 
uudistetun tapulin ja toivoneen, 
että myös hiippakunnan muut 
seurakunnat tarttuivat tällaisen 
työhön.

Heikkinen kiittää ikonimaa-
lari Elsa Helena Topin keskeistä 
roolia tapulin kaunistamisessa. 

Toppi on ennenkin kaunista-
nut Muhoksen seurakunnan ti-
loja ikoneillaan. 

– Rohkenin vielä kerran lähes-
tyä Elsa Helenaa ja kysyä, josko 
saisimme tapulihuoneeseen iko-
neita ja hän vastasi heti kyllä.

Ortodoksi-isä Eino Hynninen pyhitti ikonit pyhällä vedellä pienimuotoisessa tilaisuudessa viime viikon torstaina. Ikonimaalari Elsa 
Helena Toppi oli mukana oli toimituksessa mukana.

Tapulin ikonit ovat niin sa-
nottuja henkilöikoneita. Niissä 
on Jeesuksen, Paavalin ja Pieta-
rin kuvat 

Ikonit ovat osoitus 
ekumeenisuudesta 
Toppi on maalannut ikoneita 25 
vuotta. 

– Olen saanut opiskella Vala-
mon kansanopistossa ensimmäi-
sellä kurssilla, Toppi kertoo.

Kirkkoherra Heikkisen mu-
kaan Topin ikonit seurakunnan 
tiloissa korostavat kansankirk-
kojemme ekumeenista yhteistoi-
mintaa. Ortodoksit ja luterilaiset 
voivat tällä lailla vaalia kristitty-
jen ykseyttä.

– Ikonit istuvat hyvin Muhok-
selle, onhan täällä Oulun orto-
doksisen hiippakunnan toiseksi 
suurin yhteisö. Ikoneilla huomi-
oidaan myös toinen kansankirkko 
ja sen traditio, Heikkinen sanoo.

Heikkinen maalasi tapulin 

kiinteistö-hautausmaatyöntekijä 
Esa Ukonmaanahon kanssa.

– Tykkäsin kovasti, että Jou-
nikin oli siinä tekemässä työtä. 
Hän tunsi varmaan työn omak-
seen. Ukonmaanaho arvelee.

Heikkinen valitsi värit.  Tapu-
lin värimaailma pysyi entisellä-
än, sillä seinät ovat okran väriset 
ja lattia vihertävä.

– Stemmasimme värejä yhteis-
tuumin ja katsoimme, että ne so-
pivat huoneeseen eivätkä ole ris-
tiriidassa minkään kanssa. Väri-
maailman hakeminen oli haaste, 
Ukonmaanaho sanoo.

– Menimme joskus metsään-
kin.  Silloin haettiin kaupasta uut-
ta väriä, Ukonmaanaho selostaa.

Miehet urakoivat innolla.
– Jouni veti vauhdilla seinää ja 

sanoi aina, että tule sinä perässä 
ja tarkasta, Ukonmaanaho nau-
rattaa.

PEKKA HELIN

Ikonit istuvat 
hyvin Muhokselle, 
onhan täällä Oulun 
ortodoksisen 
hiippakunnan 
toiseksi suurin 
yhteisö. Ikoneilla 
huomioidaan myös 
toinen kansankirkko 
ja sen traditio.

Jouni Heikkinen
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267 Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Tapahtumat

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 6.10. klo 18.30 Maarit ja Ekku Leskelällä, 
Metsokuja 3, Oulunsalo, to 10.10. klo 18.00 Leena ja Pentti Rahkamaalla, 
Itä-Vilppu 6, Raahe
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 6.10. klo 11.00  
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

Ma 7.10. klo 12.00 RUKOUSHETKI
Ke 9.10. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

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

Syysseurat Oulun rauhanyhdistyksellä 5. - 6.10.2013
La 5.10. klo 14 päiväseurat
 klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta ”Uskovaisena, 
  kielten, kansojen ja kulttuurien keskellä”
Su 6.10. klo 10 jumalanpalvelukset Tuomiokirkossa, Oulujoen kirkossa, 
  Kastellin kirkossa ja Pyhän Luukkaan kappelissa
 klo 13 päiväseurat, klo 16.30 lauluhetki ja klo 17 iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 4.10. klo 19.30 Lift Up-ilta. La 5.10. klo 19 TOP 
FASHION-tapahtuma Pohjankartanon salissa.  
Su 6.10. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Pasi 
Markkanen, Taisto Vähäaho, Holy Wind. Seimi,  
pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 6.10. klo 17 
International Service at Toppila-Center, Yeshitila 

Degefu, Minna Tauriainen-Koper. Paakakatu 2. Ma 6.10. klo 18 Israel-rukousilta.  
Ma 7.10. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 9.10. klo 19 Jumalan kohtaami-
sen ilta, Niina Männistö, Pirjo Orava, Pasi Markkanen ja Tapio Askeli. To 10.10. 
klo 12 Päiväpiiri. Evankelioimiskoulutus-viikonloppu pe 11.10. – su 13.10. Päivä-
rukous ti, ke ja to klo 11-12.  www.uskotv.fi   TERVETULOA!

La 5.10. klo 18 Lauluilta,  
Hintan seurakuntatalo.
Su 6.10. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Reino Heikkilä.
Tervetuloa!

Tänään klo 19. OP/NAilta  
Kotiaholla, Nevalaiset.
Su 6.10. Seurat klo 14.  
Jonne Pirkola, Kalevi Silvola.
Ma 7.10. klo 18.30 3K, Play&Pray.
Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 3.10. klo 19 Lähde-ilta, kaste, Risto Wotschke, God`s Bell, tarjoilu, aihe: 
Miksi kasteelle? Pe 4.10. klo 18-20 Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. Su 6.10. klo 11 
Ehtoolliskirkko, tarjoilu, Petri Mettovaara, Mika Martinmäki, aihe: Korinttolais-
kirje osa 6. Ti 8.10. klo 18 Alfa kurssi, aihe: Miksi Jeesus kuoli? Ke 9.10. 
klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 10.10. klo 19 Rukousilta, Eija 
Soini, Teija Kalermo.  Tervetuloa!

YNNIN KIRKKOILTA
su 6.10. klo 17.00 Pyhän Tuomaan kirkossa

Esiintyy Oulun Fröökynät eri kokoonpanoissa, 
Ynnin Pojat, Mieslaulajat ja Vaskiveikot.

TERVETULOA! Oulun NMKY ry

KOKO PERHEEN  
PIHATAPAHTUMA JA 
VAIHTOKIRPPIS  
LA 5.10. KLO 10 - 14
Hae pois tarpeellista (ILMAINEN)

Ohjelmassa:
Jaetaan ilmapalloja, Joulupukki, mehua  ja musiikkia 
Jari Suomalainen
VALVEN kulttuurikuriirien työpajat:  
Runomuotokuva, Karvapallohieronta, Sirkusanimaatio
Tutustumista toimintaamme  
Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi.

Oulun ensi- ja turvakoti 
os. Kangastie 9, Tuira 
puh. 0500 438 858

Tervetuloa!

Oulujoen kirkkoherran-
vaalissa äänestyspro-
sentti nousi 18,1 prosent-
tiin. Se on korkein Ou-

lussa kirkkoherranvaalissa saa-
vutettu äänestysprosentti lähes 
50 vuoteen.

Vain vuonna 1966 saavutettiin 
korkeampi lukema, kun Karjasil-
lan kirkkoherraksi valittiin Aar-
no Uljas Seppo. Tuolloin äänes-
tysprosentti oli 23,4.

Vaaliauto tuo
äänestyksen lähelle
Ennakkoon kirkkoherranvaalissa 
äänesti 10, 8 prosenttia äänioike-
utetuista.

Ennakkoääniä pystyi anta-
maan muun muassa Myllyojan, 
Yli-Iin sekä Ylikiimingin seura-
kuntakodeissa sekä vaaliautossa, 
joka kiersi eri puolilla laajaa Ou-
lujoen seurakuntaa.

Oulujoen seurakuntalaiset 
äänestivät innokkaasti

saasti tietoa tarjolla. Rauhan Ter-
vehdyksessäkin oli pitkät haastat-
telut, joista sai kyllä hyvin tietoa, 
Paasio totesi.

Myös Marjaana Koivisto oli 
tyytyväinen ehdokkaista saa-
miinsa ennakkotietoihin.

– Juuri ennen tänne tuloa tein 
viime hetken varmistukset netis-
tä.

Koko seurakunnan
ihmisläheinen paimen
Sekä Paasio että Koivisto pitivät 
tärkeänä sitä, että kirkkoherra on 
helposti lähestyttävä.

– Kirkkoherra on meidän 
kaikkien paimen, joka antaa sy-

säyksen ihmisen omaan uskoon. 
Kirkkoherralla on hyvin tärkeä 
rooli seurakunnassa, joten hä-
nen tulee ihmisläheinen, Paasio 
sanoo.

Koivisto toivoo, että seurakun-
talaiset voisivat tarvittaessa kään-
tyä myös kirkkoherran puoleen.

– Olisi hyvä, että myös hänelle 
voisi puhua eikä ainoastaan dia-
koniatyöntekijöille. Ja että hän-
kin tulisi sinne, missä seurakun-
talaiset ovat, esimerkiksi palvelu-
taloihin sekä seurakunnan järjes-
tämiin kerhoihin ja muihin tilai-
suuksiin.

KATJA KIISKINEN

Marjaana Koivisto Leena Paasio

Metsolan Hovin asukkaat olivat iloisia siitä, että pääsivät äänestämään kotinsa 
pihassa. Ilman vaaliautoa äänestäminen olisi jäänyt monelta kokonaan väliin.

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

Vaaliauto pysähtyi muun mu-
assa Metsolan Hovi -senioritalon 
pihassa, jossa äänestäjiä kertyi 
jonoksi asti. Erään iäkkään asuk-
kaan mukaan ilman vaaliautoa 
äänestäminen olisi jäänyt koko-
naan tekemättä.

– Kulkeminen on niin hanka-
laa, etten kerta kaikkiaan pysty it-
se lähtemään kauas.

Vaaliautossa Metsolan Hovin 
pihalla kävi äänestämässä myös 
muita kuin talon asukkaita. Tut-
tavalleen lehtiä tuomaan tullut 
Leena Paasio käytti samalla vaa-
liauton suoman ennakkoäänes-
tysmahdollisuuden hyödykseen.

– Ehdokkaista on ollut run-

Olisi hyvä, että myös 
kirkkoherralle voisi 
puhua eikä ainoastaan 
diakoniatyöntekijöille. 
Ja että hänkin 
tulisi sinne, missä 
seurakuntalaiset ovat.

Marjaana Koivisto
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Näkemiin, 
ystäväni

Syyskuun 12. päivä kuluvaa vuotta oli tähän-
astisen elämäni raskain päivä. Menetin rak-
kaan ystäväni, koirani Lenin, jonka kanssa 
sain viettää seitsemän ihanaa yhteistä vuotta.

Leni joutui yllättäen leikkaukseen, joka sujui hy-
vin ja saatiin onnistuneesti hoidettua. Leikkauksen 
jälkeen Leni ei kuitenkaan jaksanut enää herätä. Sen 
pieni sydän hiipui ja hengitys lakkasi. Elvytyksestä 
huolimatta Leni nukkui pois.

On vaikea ymmärtää, etten koskaan enää näe Le-
niä, en saa silittää sen turkkia enkä nuuskia sen koi-
rantuoksuisia tassuja. Se ei koskaan enää istu sy-
lissäni ja vaadi rapsutuksia kuoputtamalla tassul-
laan kättäni.

Viimeisen kerran, kun näin Lenin elossa, sanoin 
sille, että kaikki hyvin, pääset lääkäriin ja tulet kun-
toon. Vähänpä tiesin.

Mutta ehkä Leni itse tiesi enemmän. Se oli todel-
la reipas ja urhoollinen, vaik-
ka olikin kipeä. Ehkä se tie-
si, ettei joutuisi kipuilemaan 
enää pitkään.

Jos minäkin olisin tiennyt, 
olisin tehnyt asioita toisin. 
Olisin hyvästellyt sen kun-
nolla, enkä vain kantokopan 
ritilän läpi.

Sitä on kuitenkin turha 
enää miettiä, sillä ajassa ei voi palata takaisin.

Suru on hinta, jonka itse kukin joutuu lemmikis-
tä lopulta maksamaan.

Lohtua tuo se, ettei Leni ole enää kipeä. Ja että 
sen pelastamiseksi tehtiin kaikki mahdollinen. Se 
ei vain riittänyt.

Pienestä koirasta jäi sydämeen suuri suru, eikä 
kulu päivääkään, etten ajattelisi Leniä.

Toisinaan jopa unohdan, ettei se ole enää luona-
ni. Havahdun todellisuuteen, kun aamuisin lenkil-
le onkin lähdössä vain yksi koira.

Onneksi minulla kuitenkin on vielä toinen koira, 
jonka ansiosta arkirutiinit eivät ole muuttuneet. Jos 
minun ei tarvitsisikaan lähteä aamuisin heti herät-
tyäni ulos, voisi oloni olla vielä tyhjempi.

Surun lisäksi jäivät myös hyvät muistot. Vaikka 
ystävä on poissa, muistot eivät katoa koskaan.

Joidenkin mielestä lemmikit ovat vain eläimiä, 
eikä niitä kannata surra. Sellaiset eivät ole koskaan 
todella kokeneet sitä pyyteetöntä rakkautta ja iloa, 
jota lemmikki omistajalleen antaa.

Eräs jopa totesi kylmästi, että sellaista se on noi-
den eläinten kanssa. Minusta on sydämetöntä vähä-
tellä toisen menetystä.

Sanoipa kuka tahansa mitä tahansa, niin minä 
uskon, että vielä me kohtaamme.

Enkä varmasti ole ainoa, jo-
ka niin uskoo.

KATJA KIISKINEN

Sinappia

Suru on 
hinta, jonka 
lemmikistä 
itse kukin 
joutuu lopulta 
maksamaan.

Su 6.10. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Ma 7.10. Koti- veljesliitto klo 13.00.
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

TERVETULOA KOTIIN! 
Oulun Kotiseurakunta toivottaa Sinut tervetulleeksi lauantai-iltaan. 
Illassa yhteyttä, musiikkia, sanaa, pyhäkoulu sekä kahvitarjoilu ennen ja 
jälkeen tilaisuutta. Tulevia tilaisuuksia mm. la 5.10. klo 18 vieraana 
Hilkka ja Voitto Oinonen, 19.10. vieraana Merja Salminen ja 26.10. 
vieraana Anni Koivukangas. Tilaisuudet joka la klo 18. 

Oulun Kotiseurakunta toimii vuokratiloissa osoitteessa Tuulimyllynkatu 
18, Karjasilta - Oulu. Lisätietoja www.oulunkotiseurakunta.net. 
Tervetuloa seurakuntaan, jossa elämäsi voi muuttua!  

Tällä hetkellä Karjasillan 
seurakunnan kappalaise-
na työskentelevästä Satu 
Saarisesta tulee Oulun en-

simmäinen naispuolinen kirkko-
herra.

Satu Saarinen sai 48,3 pro-
senttia annetuista äänistä. Toi-
seksi tullut Juho Kopperoinen 
sai 31,5 prosenttia ja Risto Kor-
milainen 20,2 prosenttia äänistä.

– Kyllä tieto valinnastani veti 
samalla sekä hyvin hiljaiseksi et-
tä pisti kiljahtelemaan, Saarinen 
kuvailee tuntemuksiaan.

Hän arvelee, että naiseus on 
voinut vaikuttaa äänestäjien pää-
töksiin, muttei ratkaisevasti.

– Voi olla, että sukupuolikin 
on vaikuttanut, mutten usko, että 
yksistään se. Luulen, että enem-
män persoona, tuttuus ja asiat 
joiden kanssa olen ollut esillä.

Saarinen toteaa suuren äänes-
tysprosentin kertovan siitä, että 
seurakunnan asiat kiinnostavat 
ihmisiä.

– Se on hieno asia. Suuri kiitos 
ihan jokaiselle äänensä antaneel-
le ja muuten tukeneelle.

Saarinen haluaa olla koko seu-
rakunnan kirkkoherra.

– Uskon, että hyvä ja luotta-
muksellinen suhde löytyy kaik-
kien kanssa, vaikka osa olisikin 
halunnut kirkkoherraksi eri eh-
dokkaan.

Yhteys entiseen
seurakuntaan säilyy
Saarinen kertoo, että yhteys Kar-
jasillan seurakuntaan säilyy, 
vaikka työpaikka vaihtuu Oulu-
joen seurakuntaan.

– Olemme ennenkin tehneet 
Oulussa yhteistyötä eri seurakun-
tien kesken, ja jatkamme sitä ku-
ten tähän asti. 

–Näiden kymmenen vuoden 
aikana Oulujoen seurakunta on 
jo tullut tutuksi yhteistyön myö-
tä. Se on laaja ja moni-ilmeisem-
pi seurakunta, siellä näkyy niin 

Ensimmäinen naiskirkkoherra Oulussa

Oulujoella tehtiin 
historiaa  

maaseutu kuin kaupungin lähei-
syys.

Suuria muutoksia ei Saarisen 
mukaan ole luvassa.

– Ei minulla ole lähtökohtai-
sesti radikaaleja muutosehdo-
tuksia. Yhdessähän sitä työtä 
tehdään muiden työntekijöiden, 
luottamushenkilöiden ja seura-
kuntalaisten kanssa. 

– Kuuntelen, jos on tarvetta 
muutoksille. Ja ainahan uuden 
työntekijän mukana jotain uut-
ta tulee.

Saarinen aloittaa Oulujoen 
kirkkoherran virassa todennä-
köisesti vasta ensi vuoden alussa.

Vaalista on vielä 30 päivän va-
litusoikeus tuomiokapituliin ja 
siitä edelleen korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. 

– Kun vaali on saanut lainvoi-
man, tuomiokapituli antaa valitul-
le valtakirjan kirkkoherranvirkaan.

– Odotan sitä iloisin mielin. 
Kirkkoherran työssä on paljon 
uutta ja ihmeellistä.

Ensimmäiseksi Saarinen aikoo 
tavata työntekijöitä ja seurakun-
talaisia.

– Sitten kääritään hihat ja aloi-
tetaan työt. Isot saappaat on täy-
tettävänä, mutta lähden siihen 
nöyrin mielin ja iloisena siitä, et-
tä minulla on äänimäärästä pää-
tellen seurakuntalaisten tuki ta-
kanani.

KATJA KIISKINEN

Tieto valinnastani 
veti samalla sekä 
hyvin hiljaiseksi 
että pisti 
kiljahtelemaan.

Satu Saarinen

Rauhan 
Tervehdys on 

myös verkossa
Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan 

netistä:

www.rauhantervehdys.fi



8    Nro 32    3.–10.10.2013

C. S. Lewis taisteli rakkauden puolesta kahdella rintamalla
C. S. Lewis (1898–1963) 
oli kirjailija, kristitty 
ajattelija sekä keskiajan ja 
renessanssin kirjallisuuden 
tutkija. Hänen laajan 
tuotantonsa tunnetuin osa 
on Narnia-fantasiakirjat, 
joissa on runsaasti 
kristillisiä teemoja. 

Jason Lepojärvi väittelee Le-
wisin rakkauskäsitykses-
tä loppuvuodesta Helsingin 
yliopiston teologisessa tiede-

kunnassa. 
Lepojärven mukaan Pohjois-

Irlannissa syntynyt Lewis on vai-
kutusvaltaisin englanniksi kir-
joittava kristillinen nykyajattelija. 

– Lewis itse ajatteli, että vii-
si vuotta hänen kuolemansa jäl-
keen hänet unohdettaisiin. Mut-
ta Lewisin suosio tuntuu yhä vain 
kasvavan. Hän on luetuin, sitee-
ratuin ja käännetyin moderni 
kristitty ajattelija. Lewisin omasta 
elämästä ja Narniasta tehdyt elo-
kuvat ovat lisänneet hänen kiin-
nostavuuttaan ja näkyvyyttään 
myös ei-kristillisessä maailmassa. 

– Lewis kirjoittaa taitavasti, 
hänen tekstejään on nautinnol-
lista lukea. Lewis välttää teologis-
ta jargonia ja pystyy puhumaan 
vaikeistakin teemoista ymmär-
rettävästi. 

– Hän ei kuitenkaan yksinker-
taista asioita liikaa. Lisäksi Lewis 
on psykologisesti oivaltava, Lepo-
järvi analysoi.

Lewis pitäytyi perinteisessä 
kristinuskossa. 

– 1940- ja 50-luvuilla erilai-
set ideologiat olivat voimissaan ja 
Lewis oli tosi epäsuosittu tietyissä 
piireissä. Mutta hänen ajatuksen-
sa ovat kestäneet aikaa.

Itse anglikaaniseen kirkkoon 
kuulunut Lewis vältteli kirkkoja 
jakavia kiistakysymyksiä. 

– Hänen missionsa oli raken-

taa yhteistä kirkkoa, ei kannus-
taa lahkolaisuuteen. Niin katoli-
laiset kuin protestantit ovat luke-
neet Lewisinsä hyvin.

Jumala on rakkaus, 
rakkaus ei ole Jumala
Lewisin elinaikana inhimillis-
tä rakkautta väheksyvä malli oli 
saanut jalansijaa eurooppalaises-
sa ja amerikkalaisessa teologises-
sa ajattelussa. 

Lewis puolusti inhimillistä 
rakkautta. Samalla hän korosti, 
että vaikka Jumala on rakkaus, 
rakkaus ei ole Jumala. 

– Lewisin mielestä inhimilli-
nen rakkaus on lähtökohtaisesti 

hyvää, vaikka se ei ole erehtymä-
töntä. Samalla hän muistutti, et-
tei rakastumista voi käyttää mo-
raalisena alibina pahoille teoille, 
kuten puolison pettämiselle. 

– Rakkautta ei voi irrottaa 
muista hyveistä kuten uskolli-
suudesta, rehellisyydestä ja oikeu-
denmukaisuudesta. 

– Rakkauden parjaajia vastaan 
Lewis puolusti rakkautta. Rak-
kauden idolisoijille hän muistut-
ti, että rakkaus voi olla kaksite-
räinen miekka. Näin hän taisteli 
kahdella rintamalla. 

Tällainen kahden näkemyksen 
välissä oleminen oli hyvin tyypil-
listä Lewisille useissa kysymyksissä.

Meneillään on 
Lewis-juhlavuosi
C. S. Lewisin kuolemasta tulee tä-
nä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. 
Lewisin kunniaksi pidetään kon-
ferensseja, hänen kirjoistaan ote-
taan uusia painoksia ja kirjoista 
tehdään myös uusia käännöksiä. 

Jason Lepojärvi on parhaillaan 
tutkijavaihdossa Oxfordissa, jossa 
Lewis eli ja työskenteli 40 vuotta. 
Lepojärvi toimii puheenjohtaja-
na Oxfordin yliopiston C. S. Le-
wis -seurassa, jolla on viikoittain 
luento- ja keskustelutilaisuus. 

– Juhlavuoden kunniaksi meil-
lä luennoivat muun muassa maa-
ilmankuulu teologi Alistair Mc-

Grath, Lewisin ottopoika Doug-
las Gresham ja Lewisin sihteerinä 
toiminut Walter Hooper.

Juhlavuosi päättyy marras-
kuun 22. päivä, jolloin Lewisin 
kuolemasta tulee kuluneeksi ta-
san 50 vuotta. Englannin kirkon 
pääkatedraalissa Westminster 
Abbeyssa pidetään tuolloin kah-
den päivän konferenssi. Sen päät-
teeksi kirkon sisällä paljastetaan 
Lewisin muistomerkki. 

Paperilla luterilainen, 
sydämeltään helluntailainen
Jason Lepojärven isä on suoma-
lainen ja äiti kanadalainen. Hän 
on asunut Suomen lisäksi lyhyeh-

L a r i  L au n o n e n

Piispainkokous päät-
ti pappien koulutuksen 
uudistamisesta. 

Pappien koulutus-
polkuun kuuluvat yliopisto-
koulutus teologisessa tiede-
kunnassa, ordinaatiovalmen-
nus ennen papiksi vihkimistä 
ja pastoraalikoulutus pappina 
työskentelyn aikana.

Uutena asiana pappiskel-
poisuuteen vaaditaan myös 
uskontotieteen opintoja, mil-
lä halutaan varmistaa papeil-

ta riittävä maailmanuskonto-
jen tuntemus monikulttuuris-
tuvassa toimintaympäristössä. 

Lisäksi opinnoissa voidaan 
haluttaessa keskittyä vain kah-
teen klassiseen kieleen aiem-
min vaaditun kolmen sijasta. 
Yliopistot päättävät opintoko-
konaisuuksistaan itse.

Pastoraalikoulutukseen 
päätettiin lisätä uusina ko-
konaisuuksina perehtymistä 
viestintään ja ekumeniaan se-
kä uskontojen kohtaamiseen.

Pappien koulutus 
uudistuu

Opas monikulttuurisiin 
kirkollisiin perhejuhliin

Piispainkokous hyväksyi 
oppaan monikulttuurisiin 
kirkollisiin toimituksiin 
ja perhejuhliin. Oppaan 

taustalla on tarve laatia ohjeis-
tusta yhteisiin perhejuhliin, joi-
hin osallistuu myös toiseen us-
kontoon kuuluvia.

Monikulttuurisia tilanteita voi 
ilmetä esimerkiksi hautaan siu-
naamisen, lapsen kasteen, aviolii-
ton siunaamisen tai perheen nuo-
ren rippikoulun yhteydessä. Esi-
merkiksi avioliiton siunaamis-

ta pyytävän pariskunnan toinen 
osapuoli voi olla buddhalainen ja 
toinen kristitty.

Oppaan ohjeita voi soveltaa 
myös kristityn ja uskonnottoman 
yhteisen juhlan järjestämisessä.

Opas perustuu ekumeeniseen 
uskontoteologiaan, joka pitää pe-
riaatteinaan kristillistä rakkautta 
ja vieraanvaraisuutta.

Toisesta uskontoperinteestä 
lähtöisin olevia elementtejä ei op-
paassa sinänsä määritellä kristil-
liselle uskolle vieraiksi, vaan näi-

tä voi harkiten myös lainata eri-
tyistapauksissa. Kirkon perinteet 
ovat aina muotoutuneet kulttuu-
risessa kontekstissa.

Opas korostaa, että tapauskoh-
taisen harkinnan tulee noudattaa 
kirkkomme järjestystä. Moni-
kulttuuristen sovellusten paikka 
on siksi siellä, missä käsikirja an-
taa mahdollisuuden vaihtoehtoi-
siin toimintatapoihin kuten esi-
merkiksi johdantosanat, vapaa-
muotoiset rukoukset ja valinnai-
sen musiikin.

Jason Lepojärven mukaan C.S. Lewis on luetuin moderni kristillinen ajattelija. Lepojärvi väittelee Lewisin rakkauskäsityksestä loppuvuodesta.
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köjä jaksoja Kanadassa, Tansani-
assa ja Englannissa. 

Myös Lepojärven uskonnol-
lisuudesta löytyy monimuotoi-
suutta. Hän sanoo olevansa pa-
perilla luterilainen, sydämeltään 
helluntailainen ja älyllisesti kato-
lilainen. 

– Olen syntynyt helluntaiper-
heeseen ja kasvanut luterilaisessa 
yhteiskunnassa. Suomen evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoon liityin 
parikymppisenä. 

– Katolisvastaisia uskomuksia 
olen menettänyt yksi toisensa jäl-
keen viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. Nykyään olen aika 
katolinen, vaikken olekaan kato-
liseen kirkkoon liittynyt, kertoo 
32-vuotias Lepojärvi.

Lepojärveä kiinnostaa katoli-
sessa kirkossa esimerkiksi opilli-
suus ja mystiikka. 

– Katolisessa kirkossa on vii-
sautta ja pitkät perinteet. Siellä on 
paljon huippuajattelijoita, teolo-
geja jotka ovat rikastuttaneet kir-
kon itseymmärrystä. Katolisel-
la kirkolla on selkeitä ja rohkei-
ta kannanottoja. Se on mielestä-
ni ihailtavaa.

Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon tilanteen Lepojärvi näkee 
ongelmallisena. Yksi keskeinen 
ongelma on, että se yrittää nykyi-
sellään miellyttää kaikkia. 

– Silloin käy helposti niin, ettei 
kukaan ole tyytyväinen. Konser-
vatiivit kyllästyvät nykymenoon 
kokien, että heidät on petetty. 

– Liberaalit taas ajattelevat, et-
tei kirkko hyväksy tarpeeksi no-
peasti yhteiskunnan uusia tuulia. 

Helluntailaisuudessa Lepojär-
vi arvostaa muun muassa uskon 
henkilökohtaisuutta. 

– Olen tykännyt myös siitä, et-
tä helluntailaisuudessa ollaan oi-
keasti kristittyjä eikä yritetä miel-
lyttää liikaa. Lisäksi pidän hel-
luntailaisesta ylistysmusiikista. 
En ole hymnien ystävä.

Lepojärvi perusti muutama 

vuosi sitten parin ystävänsä kans-
sa firman, joka ylläpitää hyvejoh-
tajuus.fi -sivustoa. 

Sen teemoina ovat hyveiden ja 
johtajuuden lisäksi perhe- ja työ-
elämän haasteet. Lepojärvi toimii 
sivuston päätoimittajana. 

– Sivustomme on Suomen suo-
situin johtamissivusto. Meillä on 
esimerkiksi lähes 4 000 Facebook-
fania. 

–Missiomme on opettaa suo-
malaiset käyttämään hyvekäsit-
teistöä ja palauttaa hyve-etiik-
ka suomalaiseen yhteiskuntaan 
sääntöetiikan – eli lakien ja di-
rektiivien – vastapainoksi.

Sydämessään 
yhä naimisissa
Vuonna 2005 avioeron kokenut 
Lepojärvi sanoo olevansa pape-
rilla eronnut, mutta sydämes-
sään edelleen naimisissa. Hän ei 
ole avoin uusille suhteille. 

– Seuraan Jeesusta myös vai-
keilta tuntuvissa asioissa, kuten 
opetuksessa avioliitosta, avio-
erosta ja uudelleen avioitumises-
ta, hän toteaa.

Lepojärvi sanoo olevansa si-
toutunut entisen vaimonsa hy-
vinvoinnin edistämiseen. 

– Käytössä olevat keinot ovat 
tosin nyt aika vähäiset. Emme asu 
edes samassa maassa. Mutta toi-
sen puolesta voi aina rukoilla. 

– Jotkut ovat päätöksestäni ih-
meissään, jotkut eivät ymmärrä, 
mutta kaikki tästä kuulleet ovat 
kiinnostuneita. Aluksi moni sa-
noi, että "odota vaan kun rakas-
tut johonkin". Mutta vuosien vie-
riessä epäilijät ovat hiljentyneet.

Lepojärvi toteaa henkilön 
taustan vaikuttavan siihen, miten 
hänen ratkaisunsa koetaan. Ka-
toliset ymmärtävät häntä yleen-
sä parhaiten. 

– Suomessahan tällainen rat-
kaisu on epätavallinen. Mutta 
maailmalla ja kristikunnan his-
toriassa tämä on ihan tavallista, 
Lepojärvi suhteuttaa.

Lepojärveä on haastateltu ai-
heesta moniin lehtiin. 

– Jotkut lukijat ovat ottaneet 
minuun yhteyttä ja kertoneet ole-
vansa samanlaisessa tilanteessa. 

Ei ole yhden
totuuden mallia
Lepojärvi sanoo haluavansa ol-
la osaltaan rikkomassa yhden to-
tuuden mallia. Onnellista elämää 
voi elää monella eri kaavalla. 

– Jos oma suhde menee kari-
kolle, ei tarvitse tehdä niin kuin 
muut tekevät. Ei minunkaan elä-
mäni ole tauolla, vaan elän muu-
ten täysillä. Sinkkuuden yksi hy-
vä puoli on se, että pystyn liik-
kumaan maailmalla aika vapaas-
ti. Kenenkään kanssa ei tarvitse 
neuvotella.

Lepojärvi kertoo halunneensa 
suurperheen isäksi. 

– Tällä hetkellä tuo optio ei 
vaikuta kovin todennäköiseltä. 
Silti en ole tilanteesta lainkaan 
surullinen. Veljelläni ja siskollani 
on paljon lapsia. Minulla on myös 
useita kummilapsia. Nämä lapset 
ovat minulle tärkeitä ja olen viet-
tänyt heidän kanssaan varsin pal-
jon aikaa.

JUHANA UNKURI

Seuraan Jeesusta 
myös vaikeilta 
tuntuvissa asioissa, 
kuten opetuksessa 
avioliitosta, 
avioerosta 
ja uudelleen 
naimisesta.

Oulun Diakonissalaitos 
aloittaa rahankeräyksen 
pohjoissuomalaisten vä-
hävaraisten tukemiseksi. 

Lahjoitukset kohdennetaan 
oululaisten vähävaraisten lasten 
ja nuorten harrastamisen tuke-
miseen ja talousahdingossa ole-
vien pohjoissuomalaisten autta-
miseen.

Vähävaraisille lapsille ja nuo-
rille lahjoitetuilla varoilla avuste-
taan harrastusmaksuissa tai han-
kitaan harrastusvälineitä. 

Harrastamisen tukemisella 
pyritään ehkäisemään lasten ja 
nuorten syrjäytymistä ja vahvis-
tamaan itsetunnon ja sosiaalisten 
taitojen kehittymistä.

Lasten vanhemmat voivat ha-
kea avustusta Oulun Diakonissa-
laitoksen avustustoimikunnalta.

Talousahdingossa oleville 
pohjoissuomalaisille lahjoitetut 
varat ODL ohjaa Oulun hiippa-
kunnan diakoniarahastolle, joka 
jakaa rahat lyhentämättömänä 
pohjoissuomalaisille vähävarai-

sille. Avustuksilla maksetaan asi-
akkaan laskuja tai annetaan osto-
sitoumus hankkia ruokaa ja hy-
gieniatuotteita.

Lahjoituksen voi tehdä verk-
kokaupassa osoitteessa www.odl.
auttaa.fi. Lasten ja nuorten har-
rastamista voi tukea myös soit-
tamalla numeroon 0600 044 65. 
Puhelun hinta on 10,01 euroa/ 
puhelu sekä verkkomaksu.

Keräyksellä tukea pohjois-
suomalaisille vähävaraisille
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Su 6.10. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa Oulujoen seurakunnan las-
tenohjaaja Kirsi Isola puhuu us-
kosta ja epäuskosta. 
Klo 10 taltiointi Hannu Ojaleh-
don lähtömessusta Pyhän Tuo-
maan kirkosta sunnuntailta 22.9. 
Messun toimitti eläkkeelle jäävä 
Tuiran seurakunnan kirkkoher-
ra Hannu Ojalehto, ja häntä avus-
tivat Harri Fagerholm, Pasi Ku-
rikka ja Päivi Moilanen. Tekstin-
lukijoina toimivat Raili Ojaleh-
to ja Aimo Mäki. Esirukoukses-
sa avusti Lauri Kujala. Musiikista 
vastasivat kanttori Raakel Pöyh-
täri sekä Kanttorikvartetti Pirjo 
Mäntyvaara, Anu Arvola-Greus, 
Heikki Jämsä ja Tommi Hekkala. 
Klo 11.15 Armonpulla -ohjel-
massa Oulunsalon seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Kirsi Järve-
lin kertoo miten pikkuinen ja ar-
ka Turo-koira pelasti hänen hen-
kensä. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Rukousradion syyslähetykset alkavat

Keväällä alkanut Rukousradio palaa eetteriin maanantaina 7.10. 
kello 18–19.15 Radio Dein Oulun taajuudella. Rukousradion to-
teutuksessa on mukana Oulun ev.lut. seurakuntien hengellisen 
työn tekijöitä eri työaloilta. Lähetykset jatkuvat maanantaisin 

marraskuun loppuun saakka.
Rukousradiossa keskustellaan ihmiselämän kipukohdista ja tuo-

daan toivon näköaloja vaikeiden asioiden keskelle. Jumala on heikois-
sa väkevä, ja hänen rakkautensa ja armonsa merkitys korostuu usein 
silloin kun omat voimat loppuvat.

Syksyn ensimmäisessä lähetyksessä puhutaan rukouksesta voima-
varana ja studiossa ovat diakoniatyöntekijä Heli Mattila ja eläkkeel-
le jäänyt diakoniatyöntekijä Raili Toppinen Tuiran seurakunnasta.

Tulevien ohjelmien aiheita ovat muun muassa sairaus, syyllisyys 
ja häpeä, työttömyys, syrjäytyminen, riippuvuudet, taloushuolet sekä 
ihmissuhdevaikeudet perheissä ja parisuhteissa.

Ohjelman tärkein osa on esirukouspyyntöjen lukeminen. Niitä 
voi lähettää Oulun seurakuntien nettisivujen esirukouslomakkeiden 
kautta osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/rukousradio. Lisäksi nii-
tä otetaan vastaan radiostudion sähköpostiin radiostudio.oulu@evl.fi 
ja postin kautta osoitteeseen: Oulun seurakuntayhtymä, Rauhan Ase-
ma, PL 122, 90101 OULU.

Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa pastori Riikka Hon-
kavaara Tuiran seurakunnasta 
kertoo Pyhästä Tanssista, johon 
voi osallistua torstaisin Patenie-
men kirkolla. MP
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin kello 16.20.
Pe 4.10. klo 14.40 Päivän valin-
nassa puhutaan Oulun ev.lut. 
seurakuntien verkkosivuille ava-
tusta hautajaismusiikin esittely-
sivusta. Haastattelussa on Hau-
kiputaan seurakunnan kanttori 
Hannu Niemelä. MP.
Ke 9.10. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Suomen Teologinen Ins-
tituutti on kristillisten järjestöjen 
perustama opetus- ja tutkimus-
työtä harjoittava laitos, joka täyt-
ti tammikuussa 25 vuotta. Se on 
huolissaan kirkkomme hengelli-
sestä tilasta, ja haluaa tukea eten-
kin teologian opiskeljoita pitämäl-
lä esillä Raamatulle uskollista teo-
logiaa. STI:n edellinen pääsihtee-
ri Henrik Perret kertoo instituu-
tin toiminnasta. Häntä haastatte-
lee Mervi Päivärinta. Uusinta.

Valtakunnallisella vanhusten 
viikolla ti 8.10. klo 22.05 Radio 
Dein Viikon vieraana on Ou-
lun ev.lut. seurakuntien vanhus-
työn pastori Markku Palosaari. 
Kuinka seurakunta Oulussa tu-
kee ikäihmisiä? Panostetaanko 
kaupungissa vanhustyöhön riit-
tävästi? Millaisia mukavia muis-
toja Palosaarella on vanhusten 
kohtaamisesta? Entä kuinka pap-
pi haluaisi itse viettää omaa van-
huuttaan? MB.
Ma 7.10. klo 18–19.15 Rukousra-
dio. Ks. juttu.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 6.10. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Oulujoen seurakunnan las-
tenohjaaja Kirsi Isola puhuu us-
kosta ja epäuskosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kempe-
leen kirkosta.

Suora nettilähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan 
Virtuaalikirkon videoarkistoon.

Su 6.10. klo 10 Oulun tuomiokir-
kon messu.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 6.10. klo 10 Punkaharjun kap-
peliseurakunnan jumalanpalve-

lus Punkaharjun kirkosta. Virret: 
539:1-3, 135, 368, 484, 631, 462.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
la klo 18.

Oulun ev.lut. seurakun-
nissa järjestetään loka-
kuun aikana useita pyö-
ränhuoltotapahtumia. 

Pyöriä huoltavat kokeneet va-
paaehtoistyöntekijät, ja tapahtu-
mien tuotto menee seurakuntien 
lähetystyön hyväksi.

Perushuollossa pyörä käydään 
perusteellisesti läpi, puhdistetaan 
ja sen osat voidellaan. Myös ket-
jut, kammet ja polkimet kiriste-
tään ja muut tärkeät osat tarkis-
tetaan. 

Jos pyörään tarvitsee vaihtaa 
osia, tulee asiakkaan tuoda tar-
vittavat varaosat itse. Perushuol-
to vaihteettomalle pyörälle mak-
saa 35 euroa ja vaihdepyörälle 45 
euroa, renkaanvaihto maksaa 5 
euroa.

Haukiputaan lähetyssihteeri 
Helena Ylimaulan mukaan vas-
taavia pyöränhuoltotapahtumia 
on järjestetty aikaisempinakin 
vuosina ja menestys on ollut suuri.

Tapahtumiin pyöränsä tuovia 
pyydetäänkin varaamaan aika 
etukäteen, jotta kaikkien haluk-
kaiden pyörät ehditään huoltaa.

– Oulun alueella on erinomai-
set pyörätiet ja siksi pyöräily on 
nautinto, varsinkin jos pyörä on 
kunnossa. Huonoilla välineil-
lä mistä tahansa liikuntalajista 
menee ilo. Huollettu pyörä myös 
kestää pitempään ja on turvalli-
nen, Ylimaula sanoo.

Tänä syksynä pyöriä huolle-

Polkupyöriä huolletaan syyskuntoon Kiimingissä, Haukiputaalla ja Höyhtyällä. 
Tuotto menee seurakuntien lähetystyön hyväksi. Kuvassa perushuoltoa tekee Sirpa 
Haapakoski.

taan Kiimingissä 8.–9. lokakuuta 
kello 10–15 (paikkana on Kiimin-
gin seurakuntakeskus), Haukipu-
taalla 14.–16. lokakuuta (Pikku-
Vakkurila) sekä Höyhtyällä 28.–
30. lokakuuta ja 1. marraskuuta 
kello 10–14 (paikkana Siipi, lähe-
tyksen puoti ja paja, Nokelantie 
48 B).

Kiimingin tapahtuman ajan-
varauksia hoitaa Kirsi Paavola, p. 
044 576 0019. Haukiputaalla ajan 
voi puolestaan varata Helena Yli-
maulalta, p. 040 501 4764. Höyh-
tyän ajanvaraukset hoituvat lähe-
tyksen puoti ja paja Siiven nume-
rosta 044 316 1720.

H e le na Y l imau la

Cafe Krypta on avoin-
na torstaisin kello 11–16 
marraskuun 28. päivään 
saakka.

Oulun tuomiokirkon kryp-
taan pääsee kirkon läpi Kirkko-
kadun puolelta tai suoraan kir-
kon puutarhasta Isokadun puo-
lelta. 

Nykyinen ainutlaatuinen in-
teriööri rakennettiin kivijal-
kaan vuosina 1996–1997. Alt-
taritauluna palvelee Hannu 
Väisäsen”Se mikä uudistaa” ja 
ikkunoita koristavat Mary Jane 
Gregoryn lasimaalaukset. Kru-
sifiksi on peräisin 1700-luvulta.

Asiakkaiden iloksi seurakun-
tien vapaaehtoiset leipovat kah-
vilaan makeita ja suolaisia lei-
vonnaisia. Myös omatekoisia 
käsitöitä on myynnissä.

Näyttävä ympäristö ei on-
neksi tunnu hinnoissa: esimer-
kiksi leivoskahvit saa kolmel-
la eurolla. Kahvilan tuotto oh-
jataan vammaisten lasten ja 
nuorten koulutukseen Nepalissa 
Suomen Lähetysseuran kautta. 

Viime keväänä kahvilatuo-
tolla kerättiin koulutus vuoden 
ajaksi yli kuudelle lapselle.

Kryptakahvila syksylläkin 
torstaisin avoinna

Oulunsalon kirkossa järjeste-
tään marraskuussa entisajan 
joulumarkkinoiden yhteydessä 
konsertti, jonka koko sisältö va-
litaan seurakuntalaisten ehdo-
tusten perusteella. 

Toiveet voivat olla virsiä, hen-
gellisiä lauluja ja soitinmusiik-
kia – kaikkea, mikä sopii kirkos-
sa esitettäväksi. 

Toiveita toteuttavat musiik-
kikerholaiset, Uusi Ääni -kuo-
ro, baritoni Raimo Paaso, hui-
listi Johanna Kiviharju ja kant-
tori Taru Pisto. 

Toiveita voi jättää Oulunsa-

lon seurakunnan toimitalon sei-
nässä olevaan postilaatikkoon, 
sähköpostilla osoitteeseen ta-
ru.pisto@evl.fi tai tekstiviestil-
lä numeroon 044 7453849 (Ta-
ru Pisto). Lisäksi Kyläkamarilla 
on pahvilaatikko, paperilappu-
ja ja kyniä. 

Toiveita otetaan vastaan 
10.10. asti. Toivoja voi halutes-
saan myös kertoa, miksi haluaisi 
kuulla juuri kyseisen kappaleen.

Hengellisen musiikin toi-
vekonserttiin 17.11. kello 15.30 
Oulunsalon kirkossa on vapaa 
pääsy. 

Oulunsalossa hengellisen 
musiikin toivekonsertti

Polkupyörät syyskuntoon, 
tempauksia eri puolilla Oulua
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Room. 4: 16–25
Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, 
että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma 
ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei 
vain niitä joilla on laki, vaan myös niitä joilla 
on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien 
isä, niin kuin on kirjoitettu: ”Minä olen tehnyt 
sinut monien kansojen isäksi.” Tähän Jumalaan 
Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet 
eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. 
Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut, ja 
niin hän uskoi tulevansa monien kansojen 
kantaisäksi näiden sanojen mukaisesti: ”Näin 
suuri on oleva sinun jälkeläistesi luku.” 
Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän, lähes 
satavuotiaana, tiesi elinvoimansa sammuneen 
ja Saaran kohdun kuihtuneen. Abraham ei ollut 
epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, 
vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle 
kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy 
tekemään sen mitä on luvannut. Sen vuoksi 
Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi.
    Näitä sanoja ei kuitenkaan ole kirjoitettu vain 
hänen tähtensä, vaan myös meidän vuoksemme. 
Jumala on katsova vanhurskaiksi meidätkin, 
kun uskomme häneen, joka on herättänyt 
kuolleista Herramme Jeesuksen. Jumala antoi 
Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme 
tähden ja herätti hänet kuolleista meidän 
vanhurskauttamisemme tähden. 

Mark. 2: 1–12
Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset 
kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle 
niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes 
oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen 
luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. 
Sairasta kantamassa oli neljä miestä, jotka eivät 
tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan 
häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat 
katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon 
tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla 
halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän 
uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: ”Poikani, 
sinun syntisi annetaan anteeksi.”
    Mutta siellä istui myös muutamia 
lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen: ”Miten 
hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. 
Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä 
anteeksi?” Jeesus tunsi heti hengessään, 
mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: ”Kuinka te 
tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa, 
sanoa halvaantuneelle: ’Sinun syntisi annetaan 
anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse, ota vuoteesi ja 
kävele’? Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen 
Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä 
anteeksi” - hän puhui nyt halvaantuneelle 
- ”nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” 
Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja 
käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat 
tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja 
sanoivat: ”Tällaista emme ole ikinä nähneet.” 

Naapurin rakkautta
Meidän ystävyytemme alkoi siitä, kun talven Turkin matkan jälkeen saavumme kotipi-
halle. Lumet oli kolattu, auto kaivettu esiin lumihangesta ja pihalyhdyssä paloi tuikku.

Kaiken takana oli naapuriin muuttanut mies. Matkan jälkeisenä aamuna hän tuli 
vielä tuomaan postilaatikosta tursunneet mainoslehtiset kotiovelle. Esittäydyimme oven-
pielessä ja annoin hänelle kiitokseksi tuliaissuklaata.

Siitä alkoi meidän jo lähes parikymmentä vuotta jatkunut ystävyytemme. Tänäkään 
päivänä minun ei tarvitse huolehtia matkan aikana talomme asioista. Kesälomareis-
summe aikana nurmi pysyy sopivan lyhyenä ja postit kulkeutuvat automaattisesti keit-
tiön pöydällemme. Arjen rakkautta, sanoisin.

Olemme me toki jakaneet muutakin kuin arjen askareita. Autotallissamme on pitkinä 
kesäöinä ratkottu lasten kasvatusmurheita, avioliiton seksipulmia, työpaikan ihmissuh-
dekoukeroita ja lähisukulaisten sietämättömyyttä. 

Tärkeintä näiden vuosien aikana on kuitenkin ollut se, että voin ystäväni kanssa olla 
täysin oma itseni. Hän tuntee minut läpikotaisin, mutta välittää minusta siitä huolimatta. 
Jos hän puukottaa minua, hän tekee sen aina kasvotusten. Tiedän, että selän takana hän 
puhuu minusta hyvää ja uskoo minuun, vaikka itse olisinkin jo luovuttanut.

Tiedän, että olen onnekas. Kaikilla ei ole vastaavaa kokemusta ystävyydestä. Mutta 
aina voi alkaa olla ystävä toiselle. Osoittaa lempeyttä naapurille, työkaverille, sukulai-
selle. Jonkun täytyy olla aloitteellinen, kuten ystäväni oli.

Joskus autotallissa muutaman kaljan jälkeen puhuttiin myös uskon asioista. Kerroin, 
kuinka elämä tuntuu välillä niin julmalta ja mielivaltaiselta, että tuskin Jumalaakaan on 
olemassa. Ystäväni selvästi hätkähti, kun kuuli papin suusta tuollaista puhetta. 

Lopulta hän laittoi käden olkapäilleni ja sanoi:" En paljon noista uskon asioista tiedä, 
mutta muistaakseni Jeesuskin epäili Jumalaa juuri ennen kuin heitti henkensä. Eiköhän 
usko ja epäusko ole tarkoitettukin yhteen. Ei Jumala lakkaa sinuun uskomasta, vaikka 
välillä epäilisitkin." 

Viisasta puhetta. Kiitin tulevan sunnuntain saarnan aiheesta ja lupasin tarjota ensi 
viikonlopun saunakaljat.

MIKKo SALMI
toimituspäällikkö, pastori

Sanan aika
Sunnuntai 6.10.2013
Psalmi: Ps. 78: 1–8 
1. lukukappale: 1. Moos. 15:1–6 
2. lukukappale: Room. 4:16–25 
Evankeliumi: Mark. 2:1–12 
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Lama oli Kempeleen seurakunnalle onnenpotku
Kempeleen seurakunnan 
kannalta 1990-luvun suuri 
lama tuli parhaaseen 
mahdolliseen aikaan.

Kempeleen seurakunta oli 
kerännyt rahastoa uuden 
kirkon rakentamiseen lä-
hes 20 vuotta.

1990-alussa iski valtava lama, 
joka lopetti rakentamisen mel-
kein seinään. Kempeleen kirk-
kohankkeelle tämä oli hyvä uu-
tinen:

– Meillä oli rahat koossa ja ra-
kennusliikkeillä hirmuinen kil-
pailu saada töitä. Saimme kirkon 
monta miljoonaa halvemmal-
la kuin olisi saatu vaikkapa 3–4 
vuotta aiemmin. 

– Kirkko pystyttiin rahoitta-
maan kokonaan jo koossa oleval-
la 11 miljoonalla markalla, my-
häilee eläkkeellä oleva Kempeleen 
pitkäaikainen kirkkoherra Veik-
ko Kärnä.

Kärnä muistaa, kuinka ajatus 
uudesta kirkosta virisi jo 1970-lu-
vulla. 

Vuonna 1691 rakennettu puu-
kirkko oli käynyt kasvavan seu-
rakunnan tarpeisiin aivan liian 
pieneksi. Tämä näkyi esimerkik-
si joulun aikaan:

– Joulujumalanpalveluksia 
täytyi pitää 4–5, jotta kaikki ha-
lukkaat pääsivät mukaan, Kärnä 
muistaa.

Kun Kärnä 1966 tuli kirkko-
herraksi Kempeleeseen, asuk-
kaita oli kolmisen tuhatta. Kun-
ta alkoi kaavoittaa määrätietoi-
sesti ja väkiluvun kasvu lähti 
nousuun.

Uusi ei pilannut 
vanhaa miljöötä
Pyhän Kolminaisuuden kirkko 
valmistui 1993 vanhan kirkon lä-
hituntumaan.

Auttamisenhalu toi An-
nikki Lampelan ja Mee-
ri Korjosen mukaan 
Kempeleen seurakun-

nan palveluryhmään.
Palveluryhmä käy ulkoilutta-

massa laitoksissa asuvia vanhuk-
sia: palvelutalo Hovilassa kerran 
kuussa ja nyt myös Hovintien 
palvelukeskuksessa muutaman 
kerran syksyn mittaan.

– Palveluryhmään mahtuu 
mukaan, vinkkaa diakoni Elisa 
Metsänheimo.

Lampelasta, Korjosesta ja 
Metsänheimosta olisi hienoa, jos 
joukkoon tavoitettaisiin esimer-
kiksi nuoria eläkeläisiä, jotka ru-

peavat työuran päätyttyä mietti-
mään mielekästä tekemistä päi-
viinsä.

Kolmikko korostaa, että palve-
luryhmässä toimiminen on hyvin 
vapaamuotoista. 

Ulkoilutuskerroista voi poimia 
itselleen sopivimmat. Mukanaolo 
ei ole yhtä sitovaa kuin vaikkapa 
järjestötoiminta.

Antaessaan saa
Lampela on ollut mukana palve-
luryhmässä 6–7 vuotta ja Korjo-
nen 2–3.

– Antaessaan saa myös itsel-
leen, naiset tietävät.

– Auttamalla saa hyvän mie-

len itselle, tutustuu uusiin ihmi-
siin ja ihaniin vanhuksiin, joista 
aivan näkee kuinka he nauttivat 
päästessään ulkoilemaan, Lam-
pela listaa.

– Ei palvelutalojen hoitajilla 
ole aikaa ulkoiluttamiseen, hoi-
tohenkilökuntaa on niin vähän, 
Korjonen jatkaa.

Metsänheimon mukaan yh-
teistyö henkilökunnan ja vapaa-
ehtoisten kesken on toiminut hy-
vin. Palveluryhmä tuntee itsensä 
aina tervetulleeksi ja odotetuksi. 

– Hovilassa henkilökunta pu-
kee ulos lähtijät ja tuo heidät au-
laan. Jos kaikille ei riitä pyörätuo-
leja heti, käymme kaksi kierrosta. 

Palveluryhmällä on perinteenä 
järjestää Caritas-säätiön Kempe-
leen palvelukodin adventtitapah-
tuma. Se on suunniteltu yhdessä 
talon virikeohjaajan kanssa. Pal-
veluryhmä on hankkinut tilai-
suuteen esiintyjiä sekä auttanut 
kahvituksessa. 

Taksikyyti kirkkoon
Tänä syksynä palveluryhmäl-
le aivan uudenlainen tehtävä on 
avustaa yksin asuvien ikäihmisen 
kirkkokyydityksessä.

Edellisen Yhteisvastuukerä-
yksen teemana olivat yksinäiset 
vanhukset. Kempeleessä paik-
kakunnalle jäävä osuus haluttiin 

ohjata kirkkokyyteihin.
– Palveluryhmäläisten roo-

li olisi auttaa riisumaan päällys-
vaatteita, auttaa ehtoollisella se-
kä kirkkokahveilla, Metsänheimo 
suunnittelee.

Kirkossa vanhuksia auttamas-
sa on myös seurakunnan dia-
koniatyöntekijöitä.

Taksikyydillä pääsee 20.10. ja 
1.12. jumalanpalveluksiin. 

Lisätietoa tästä voi lukea en-
si viikon 10.10. Rauhan Terveh-
dyksestä Kempeleen seurakunta-
tiedoista.

MINNA KoLISTAJA

Paikkavaihtoehtoja oli muita-
kin. Kärnä muistaa, että uuden 
kirkon paikaksi esitettiin muun 
muassa keskustan seurakunta-
talon tonttia, vanhan pappilan 
tonttia ja nykyisen terveyskes-
kuksen aluetta. Myös Kokkokan-
kaan aluetta toivottiin uuden kir-
kon sijoituspaikaksi. Ollilantien 
varresta löytynyt peltotontti hy-
lättiin liian arkisena.

Uusi kirkko päätettiin 1970-lu-
vun lopulla rakentaa perinteiselle 

kirkonmäelle. Se oli Kärnän mie-
lestä onnellinen päätös.

Uuden kirkon paikkaa vas-
tustettiin jonkin verran. Lehtien 
mielipideosastoilla julkaistuis-
sa kirjoituksissa oli pelkona, et-
tä uusi pilaa vanhan kirkon mil-
jöön.

Kärnän mielestä kävi juuri 
päinvastoin: puiden takana pii-
lossa ollut vanha kirkko on pääs-
syt kauniisti esille.

Rahoitusta kerättiin 
kaukaa viisaasti
Suunnittelutoimikunta ryhtyi to-
sissaan pohtimaan uuden kirkon 
toteuttamista vuonna 1982.

Kirkon rakentamisen alkuun 
meni kuitenkin vielä vuosia, sil-
lä 1980-luvulla oli ensin toteutet-
tavana toinen iso investointi, kes-
kustan seurakuntatalon laajenta-
minen.

Rahoitusta uuteen kirkkoon 
kerättiin pitkäjänteisesti ja kau-

konäköisesti.
Seurakunta nosti kirkollisve-

roäyrin jo 1970-luvuilla 1,5 pro-
senttiin. Rahastoa kartutettiin 
pikkuhiljaa liki 20 vuotta.

– Se paisui 1990-luvun alkuun 
tultaessa jo niin suureksi, että ti-
lintarkastajien mukaan veroäy-
riä olisi pudotettava, ellei rahas-
tolle pian ole käyttöä. Tämäkin 
pisti vauhtia hankkeeseen, Kär-
nä sanoo.

Vuonna 1990 Kempeleen seu-

Kirkosta haetaan voimaa arkeen, tietävät Kempeleen entinen pitkäaikainen kirkkoherra Veikko Kärnä ja nykyinen vs. kirkkoherra Vesa Äärelä.

Seurakunnan palveluryhmä 
ulkoiluttaa vanhuksia

M inna Ko l i s t a ja
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Lama oli Kempeleen seurakunnalle onnenpotku

Kempele avaa 
lisää tehtäviä 
vapaaehtoisille

Kempeleen seurakunta avaa 
uusia tehtäviä vapaaeh-
toisille. Vapaaehtoisia et-
sitään messuun suntion 

apulaisiksi ja ehtoollisavustajiksi. 
Messu on ollut jo vuosia seura-

kunnan ykkösjuttu, mikä on lä-
hetystyön ja vapaaehtoistoimin-
nan koordinaattori Minna Sor-
valan mukaan tehnyt seurakun-
nasta kukoistavan ja elävän. 

Messu tarjoaa vapaaehtoisille 
töitä muun muassa kahvinkeittä-
jinä, kirkkoväärteinä, pyhäkou-
lunopettajina ja sielunhoitoavus-
tajina. Nyt tehtäviä tulee kaksi li-
sää.

– Olemme halunneet laajentaa 
tehtäviä, jotta vapaaehtoiset voi-
sivat vielä monipuolisemmin ol-
la toteuttamassa messua, Sorva-
la kertoo.

Vapaaehtoisille pitää olla mo-
nenlaisia, erilaisille ihmisille so-
pivia rooleja. Jotkut eivät halua 
olla esillä jumalanpalveluksessa, 
mutta haluaisivat silti osallistua 
jollain tavalla sen toteuttamiseen. 
Heille voisi sopia suntion tehtävä.

Toiset taas eivät säikähdä esillä 
olemista. He voivat työskennellä 
vaikkapa tekstinlukijoina tai esi-
rukousavustajina.

Apulaiset järjestelevät 
kirkkotilaa
Suntion apulaiset valmistelevat 
suntion kanssa kirkkotilaa ennen 
jumalanpalveluksen alkamista. 
Esimerkiksi jokaviikkoisia kirk-
kokahveja varten suntion apulai-
set laittavat kirkon aulassa sijait-
sevat pöydät valmiiksi. Messun 
jälkeen pitää laittaa kirkko kun-
toon uusia tilaisuuksia varten. 

Tulevaisuudessa vapaaehtoisia 
tullaan kouluttamaan myös eh-
toollisavustajiksi viinin jakajina. 

Heille annetaan teologista kou-
lutusta, jotta he ymmärtäisivät, 
mistä ehtoollisessa on kysymys.  
Ehtoollisavustajan koulutus on 
suhteellisen lyhyt, kyse on yhdes-
tä tai kahdesta kokoontumisesta.

Kaikki seurakunnan muut va-
paaehtoiset saavat koulutuksen 
tehtäväänsä. 

Lokakuun 13. päivänä järjeste-
tään Kirkkokankaan seurakunta-
keskuksessa vapaaehtoispäivä.

Päivässä on yhteistä ohjelmaa, 
jonka jälkeen jakaudutaan pie-
nempiin ryhmiin. Yhteiseen ope-
tukselliseen puoleen kuuluu eh-
toolliskoulutusta. Yhteisen kon-
serttiosuuden jälkeen käsitellään 
ryhmissä vapaaehtoistyöhän liit-
tyviä aiheita, muun muassa ensi-
apua, äänenhuoltoa, sielunhoitoa 
ja uusien ihmisten kohtaamista.

Kirkkoväärti 
kantaa ristiä
Esko Pajarinen on yksi seura-
kunnan noin 250 vapaaehtoisesta. 

Hän työskentelee kirkkoväär-
tinä eli kirkkoisäntänä, jonka teh-
täviin kuuluu ottaa vastaan seu-
rakuntalaiset jumalanpalveluk-
seen, kantaa ristiä ristisaatossa 
ja lukea Vanhan testamentin lu-
kukappale. Pajarinen harjoittelee 
lukukappaleen lukemista etukä-
teen. 

Suntio on myös tavannut pyy-
tää Pajarista keräämään kolehtia. 

Pajarinen on toiminut kirkko-
väärtinä parin vuoden ajan. Vuo-
ro osuu hänelle muutaman ker-
ran vuodessa.

– Saan tehdä palvelustyötä, jo-
hon Jeesus on kutsunut ja antanut 
uskon, Pajarinen kiittelee.

PEKKA HELIN

rakunta pyysi ehdotuksia vii-
deltä nimenomaan pohjoissuo-
malaiselta arkkitehtitoimistol-
ta. Kärnän sanoin: Ylivieskaa 
etelämpää ei suunnittelijaa ha-
luttu hakea.

Esityksiä ja pienoismalleja 
hartaasti tutkiskeltuaan kirk-
koneuvosto äänesti. Äänestys 
meni niin tiukille, että oululai-
sen arkkitehti Jorma Tepon ja 
ylivieskalaisen arkkitehti Jor-
ma Palorannan esitykset saivat 
kumpikin kuusi ääntä. 

Puheenjohtajana toimineen 
Kärnän äänellä kirkkovaltuus-
tolle päätettiin esittää Tepon 
työtä. Myös kirkkovaltuusto 
päätyi saman esityksen kannal-
le. Urakkatarjouspyynnöt saa-
tettiin jättää 1992. 

Urut eivät ehtineet 
kirkon vihkiäisiin
Kirkon vihkiäisjuhlaa vietettiin 
elokuussa 1993.

Säestys hoidettiin sähkö-
uruilla. Sotkamon urkuraken-
tamolta tilatut urut eivät juh-
laan ehtineet, koska rakentamo 
sattui menemään konkurssiin 
samana keväänä.

– Urkujen osista ehkä puolet 
oli valmiina ja jo maksettukin. 
Haimme pakettiautolla valmii-
na olevat osat. Ne lojuivat kir-
kon aulassa, kunnes työmiehet 
perustivat keskenään uuden ur-
kutehtaan ja tekivät urut val-
miiksi kevätpuolella 1994.

– Kempele sai viihtyisän ja 
avaran kirkon, Kärnä myhäilee 
nyt 20 vuotta Pyhän Kolminai-
suuden kirkon vihkimisen jäl-
keen.

Uuden kirkon muotokie-
li ei saanut pelkästään kehuja. 
Rakennusta arvosteltiin, koska 
se ei muistuttanut perinteistä 
kirkkorakennusta.

Annikki Lampela, Meeri Korjonen ja Elisa Metsänheimo kannustavat mukaan seurakunnan palveluryhmään niitä, jotka 
etsivät mielekästä auttamiskohdetta.

– Mutta kun ihmiset tuli-
vat sisälle kirkkoon ja kokivat 
ympäristön, arvostelu vaimeni, 
Kärnä muistelee.

– Kirkkosaliin viihtyisyyt-
tä ja ajattelemisen aihetta tuo-
vat Pekka Jauhiaisen lasimaa-
laukset. Kuoritila on todella 
avara ja sen kolmiulotteisuu-
den tuntu oli siihen aikaan jo-
takin aivan uutta kirkoissa.

Vanha kirkko 
on kesäkäytössä
Seurakunnan toiminnassa uu-
den kirkon saaminen näkyi heti.

– Kirkossakäynti lisääntyi 
huomattavasti, kun ihmiset 
tiesivät, että nyt kirkkoon taa-
tusti mahtuu. Erityisesti miel-
tä lämmitti, kuinka valtavas-
ti lisääntyi ehtoollisvieraitten 
määrä.

Kärnän mukaan kirkkora-
kennus on hieno, mutta kir-
kon tärkein ja todellinen kau-
nistus on kirkkoon kokoontu-
va seurakunta.

Vanha kirkko ei nykyään ole 
talvikäytössä. 

Kesä–elokuussa jumalan-
palvelukset pidetään vanhassa 
kirkossa. Päälle juodaan tapu-
likahvit.

– Olisi outoa, jos jumalan-
palveluksen jälkeen pitäisi läh-

teä heti tiehensä. Siksi tapuli-
kahvit aloitettiinkin, sanoo vs. 
kirkkoherra Vesa Äärelä.

Samasta syystä Pyhän Kol-
minaisuuden kirkkoon halut-
tiin iso eteistila:

– Kirkkovieraat saavat siinä 
kirkkokahveilla harjoittaa seu-
rustelun sakramenttia, Veikko 
Kärnä sanoo.

Uusi srk-keskus ja 
uusi hautausmaa
Kokkokankaan seurakunta-
keskus laitettiin vireille Kär-
nän seuraajan, kirkkoherra 
Markku Korpelan aikana.

Kunta oli kasvanut niin, et-
tei Honkasen 1980-luvulla ra-
kennettu seurakuntatalo enää 
riittänyt kokoontumis- ja juh-
latilaksi sillä kantilla kuntaa.

Uuden seurakuntakeskuk-
sen rakentaminen Kokkokan-
kaalle lähti oikeastaan tarpees-
ta saada toinen hautausmaa.

Seurakunta sai maanvaih-
tokauppoja tekemällä haltuun-
sa paikan, jonne rakennettiin 
Kokkokankaan seurakunta-
keskus. Se vihittiin käyttöön 
syyskuussa 2003.

Hyvän maaperänsä ansios-
ta tontti soveltuu myös uudel-
le hautausmaalle, jonka ensim-
mäinen rakennusvaihe on par-
haillaan tekeillä.

MINNA KoLISTAJA

Pyhän Kolminaisuuden kirkon 
20-vuotisjuhlaa ja Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksen 
10-vuotisjuhlaa vietetään 6. 
lokakuuta. Kello 10 alkavan 
piispanmessun jälkeen 
tarjotaan Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa 
lähetyslounas. Juhla alkaa 
noin kello 13.

Kirkkorakennus 
on hieno, mutta 
kirkon tärkein ja 
todellinen kaunistus 
on kirkkoon 
kokoontuva 
seurakunta.

Veikko Kärnä

M inna Ko l i s t a ja

Pe k ka H e l i n

Kirkkoväärti Esko Pajarinen kantaa jumalanpalveluksissa ristiä.
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Menot Oulun seurakunnissa 3.–10.10.2013

Lauantaina 9.11. viete-
tään kastepäivää Hei-
nätorin seurakunta-
talossa. Oulussa toista 

kertaa järjestettävään kas-
tepäivään voivat perheet 
tuoda lapsensa kastettavak-
si ja samalla viettää lähipii-
rin kanssa kastejuhlaa kak-
kukahvien kera. 

Kastehetket pidetään 
kello 12 ja kello 14. Paikal-
la on useampi pappi, jol-
loin lapsia voidaan kastaa 
samanaikaisesti. Kastetta-
vaksi voi tuoda isomman-
kin lapsen, sillä kasteella ei 
ole ikärajaa. 

– Pyhässä kasteessa Ju-
mala ottaa lapsen omak-
seen ja suojelukseensa. 
Kaste liittää hänet kristilli-
sen seurakunnan jäsenek-
si, kertoo Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan pasto-
ri Anna-Mari Heikkinen.

Kastepäivään tulee il-
moittautua etukäteen 1.11. 
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tuo-
miokirkko/kastehetki. 

Ilmoittautumisen jäl-
keen perheisiin otetaan yh-

teyttä ja sovitaan kasteti-
laisuuden yksityiskohdista. 
Kastetoimitus ja juhla ovat 
perheille maksuttomia.

Kaksi 
kummia
Pastori Anna-Mari Heikki-
sen mukaan kastepäivä on 
helppo ja arvokas tapa jär-
jestää kastejuhla. 

– Vauvan kastemekkoa-
kaan ei tarvita omasta ta-
kaa, sillä seurakunnasta voi 
saada lainaksi kauniin kas-
temekon.

Kastettavan vähintään 
toisen huoltajan on oltava 
evankelisluterilaisen kir-
kon jäsen. 

Kastettavalla on oltava 
pääsääntöisesti kaksi kum-
mia, ja heidän tulee ol-
la rippikoulun käyneitä ja 
konfirmoituja kirkon jäse-
niä. Seurakunta voi myös 
auttaa kummin etsinnässä. 

Kastepäivän järjestää 
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta, mutta sinne ovat 
tervetulleita kaikkien seu-
rakuntien jäsenet, myös 
Oulun ulkopuolelta.

Kastetilaisuus 
vaivatta ja juhlavasti

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

Kastepäivänä ei tarvitse olla kastemekkoakaan omasta takaa, sillä 
Heinätorin seurakuntatalossa on lainattavissa kaunis käsintehty 
vauvan kastemekko.

S a nna K r o o k

Jäälin kappeli oli aivan täynnä mikkelinpäivänä. 
Keskustan ja Huttukylän laulukoululaiset esiintyivät 
Ulla Metsänheimon johdolla.

Ku va t :  S e i j a  H e lo maa
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Tervetuloa 
oman seurakuntasi 
4-vuotiaiden 
syntymäpäiville!

Syntymäpäiviä 
vietetään 13.10.2013

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

Järjestää Oulun ev.lut. seurakunnat

KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 8.10. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KUULOVAMMAISET
Lähetyspiiri ma 7.10. klo 14, Tuiran kirkko. 

näKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 
10.10. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Luem-
me Raamattua yhdessä ja keskustelemme. Kahvitar-
joilu. Opasystävä on vastassa Caritas-kodin pihalla klo 
12.30 alkaen.
Vanhusten viikon juhla – Hyviä vuosia pe 11.10. klo 
13–15 Saalastinsalissa yliopistolla, Pentti Kaiterankatu 
1. Vapaaehtoinen avustaja järjestyy juhlaan mukaasi. 
Ota yhteys Paulaan, p. 050 4305 178.

PäIHDETYö
Aamukahvihetki pe 4.10. 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 4.10. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Tavoiteryhmä ma 7.10. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kans-
sa kipuileville miehille ja naisille.

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 6th of October at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 6.10. klo 16 
Pyhän Luukkaan 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 4.10. klo 12, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Efesolaiskirje, Paula Rosbacka.
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.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

OPISKELIjAjärjESTöT
Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 3.10. klo 19, Ma-
ri Kotiaholla, Hiidentie 2 G 91, Puolivälinkangas. Juhani 
ja Taimi Nevalainen.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 4.10. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Miten kerron Jeesukses-
ta? Janne Kippola.
OPKOn opiskelijailta la 5.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Onnistuneiden uskonto? Janne Koskela.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 7.10. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Pray&Play: Rukous-
ta ja lautapelejä.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 9.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Siperia opettaa, Sipe-
rian aktiolaiset.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
10.10. klo 19 Jouni ja Rosalina Tolvasella, Linnanmaalla, 
Yliopistonkatu 32 C 323.

Sarastus-kuoron harjoitus to 3.10. klo 18–20, Elohuo-
ne. Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päivään – laulamalla! Li-
sätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729. 
Nuorten aikuisten ideailta to 3.10. klo 18, Wirkkulan 
kerhotila. Yli 18-vuotias haukiputaalainen nuori aikui-
nen! Tule ideoimaan Haukiputaan seurakunnan nuor-
ten aikuisten toimintaa kahvikupposen äärelle. Lisätie-
toja nuorten aikuisten toiminnasta: Elisa Manninen,
p. 050 5133 225, elisa.manninen@evl.fi.
Taideryhmä pe 4.10. klo 16.30–18, Heinätorin seura-
kuntatalo. Taideryhmässä osallistutaan jouluevanke-
liumi valokuvaprojektiin, lavastaen ja näytellen. Tule 
rohkeasti mukaan! Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.
Nuorten aikuisten neuletapaaminen ti 8.10. klo 18–
20, Oulun tuomiokirkon krypta. Lisätietoja: tiina.silo-
aho@gmail.com. 
Lenkkiryhmä ke 9.10. klo 18–20, Heinätorin seurakunta-
talo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan: ulkoilua, 
hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan kruunaa 
hartaus. Lämpimästi tervetuloa!
Matalan kynnyksen raamis to 10.10. klo 18–20. Terve-
tuloa lukemaan ja ihmettelemään Raamattua rennos-
sa ilmapiirissä! Kokoonnumme klo 18 osoitteessa Ase-
makatu 6, tarjolla iltapalaa. Lisätietoja Mari Flink, p. 
050 5649 070.

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!
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Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 11.10.2013 klo 13
Oulun yliopiston Saalastinsalissa, 

Pentti Kaiteran katu 1

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 Jun-
tunen

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit
     

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys diakoniatyöntekijöihin:
Karjasillan seurakunta, Asta Leinonen, p. 040 574 7157.
Tuiran seurakunta, Paula Kyllönen, p. 040 723 5880.
Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Kirsi Karppinen, p. 040 574 7181.
Oulujoen seurakunta (Ylikiiminki, Yli-Ii), Kati Riipinen, p. 040 528 1813.
Erityisdiakonia, Paula Mustonen, p. 050 430 5178.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen, autot lähtöpaikalla 
klo 14.30. 

Auto 1A / 1B Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki –12:05 Tuiran kirkko – Valtatie 
– 12:10 Mäntykoti –12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastin sali. 

Auto 2 Yli-Ii 
10:45 Yli-Ii, seurakuntatalo – Kiiminki – Kuusamontie - 11:30 
Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Pateniemen kirkko – 11:50 
Palokan palvelukeskus 12:00 Rajakylän seurakuntakoti – 
12:10 Koskelan seurakuntatalon pysäkki Koskelantiellä  12:15 
Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastin sali. 

Auto 3 Alppila 
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 

piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon pysäk-
ki – 12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – Metsolan 
kartano, Mielikintie 8 - Kemintietä – Kaitoväylää – Yliopis-
tokatu – 12:30 Linnanmaa,  Saalastin sali. 

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

Auto 5 Hönttämäki 
11:10 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11:40 
Timosenkoti – 11:50 Hönttämäki, Valintatalon pihalta – 
Kaartintie – Pohjantähdentie – Talvikankaantie – Parkkisen-
kankaantie, 11:55 Huonesuon kaupan pysäkiltä – Parkkisen-
kankaantie – Maanmittarintie - Haapalehdontie – Korpitie 
– Vaalantie – Yrjö Saarelantie – 12:05  Oulujoen kirkko 
– Sangintie – Tiilitie 12:10 Myllyojan seurakuntatalo – 12:30 
Linnanmaa,  Saalastin sali. 

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

Auto 7 Kaukovainio 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritaskoti – 12:35 
Linnanmaa,  Saalastin sali. 
  
Auto 8 Keskusta 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie - Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Torikadul-
la Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 Caritas 
–kodin pysäkki,12:30  Saalastin sali. 
  
Auto 9 Heinäpää 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu 
– Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara 
Wacklin –koti: kyytiin pysäkiltä Heikinkadun- Koulukadun 
kulmasta –  Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kenttätie 
– Intiö, 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 – 12:15 
Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa,  Saalas-
tin sali. 

OHJELMA

LINJA_AUTOKULJETUKSET

Pyörien syyshuolto 
Perushuolto vaihteettomalle pyörälle 35 € ja vaihdepyö-
rälle 45 €, renkaanvaihto 5 €. Asiakas hankkii tarvittavat 
varaosat itse. Tuotto seurakuntien lähetystyön hyväksi.
Kiimingissä ti–ke 8.–9.10. klo 10–15, seurakuntakeskus, 
Kirkkoniementie 6. Ilmoittaudu Kirsi Paavolalle, p. 044 
5760 019. 
Haukiputaalla ma–ke 14.–16.10. klo 9–14, Pikku-Vakkuri-
la, Kirkkotie 10 C. Tiedusteluihin vastaa ja varaukset ot-
taa vastaan Helena Ylimaula, p. 040 4014 764.
Höyhtyällä ma–ke 28.–30.10, pe 1.11. klo 10–14, Siipi – lä-
hetyksen puoti ja paja, Nokelantie 48 B, p. 044 3161 720.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 6.10. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Lasse Marjokorpi, pyhä-
koulu lapsille.
Esirukousmessu su 6.10. klo 
14, Intiön seurakuntakoti. 
Toimittaa Anna-Mari Heikki-
nen ja kanttorina Péter Ma-
rosvári.
Messu su 6.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Liturgia Jyrki 
Vaaramo, saarna Harri Vähä-
jylkkä, avustaa Jouko Lanki-
nen. Kanttorina Henna-Mari 
Sivula ja urkurina Péter Ma-
rosvári. Pohjantähdet-poika-
kuoro, johtaa Ulla Metsän-
heimo. Kolehti teologiseen 
tutkimukseen sekä kristilli-
seen maailmankatsomuk-
seen perustuvan taiteen tu-
kemiseen. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi.
Gospelmessu su 6.10. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jari Flink, saarna Mari 
Flink, musiikki Esa Rättyä.

Hartauselämä
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.
Keskiviikkoseurat ke 9.10. 
klo 18, Vanha pappila. Pent-
ti Huhtinen.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
9.10. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Tilaisuuden järjestää 
Oulun NNKY ja Sinapinsie-
men ry.

jumalanpalvelukset
Messu su 6.10. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jari Flink, kant-
torina Kaisa Säkkinen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirk-
kokahvit ja lähetystilaisuus, 
jossa Tansanian terveyden-
hoitotyössä olleet Ritva ja 
Mauri Niemi kertovat työ-
vuosistaan.
Sanajumalanpalvelus su 
6.10. klo 16 Martinniemen 
srk-keskuksessa, toimittaa 
Martti Heinonen, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. Martinnie-
men päivä- ja perhekerho-
laiset laulavat. Kirkkokahvit.
Vanhemman väen viikko-
messu to 3.10. klo 13 kirkos-
sa, toimittaa Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Messun jälkeen kirkko-
kahvit srk-keskuksessa.
Gospel-messu pe 4.10. klo 18 
kirkossa.

Hartauselämä
Kellonhovin hartaushetki 
ke 9.10. klo 13.30 Kellonho-
vin kerhohuoneessa, muka-
na Arto Nevala.
Raamattupiiri ke 9.10. klo 18 
Puttaan Tuvassa.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikenikäisten lasten pyhä-
koulu su 6.10. klo 12 kirkos-
sa. Pienet lapset voivat osal-
listua saattajan kanssa. Py-
häkoulusta saa Messupassiin 
tarran.
4-vuotissynttärit su 13.10. 
klo 13 srk-keskuksessa. Synt-
täreille kutsutaan erityises-

ti heinä–joulukuussa 4 vuot-
ta täyttäviä tyttöjä ja poi-
kia perheineen. Ohjelmassa 
hartaus, laululeikkejä ja ku-
vakertomus botswanalaises-
ta Boitumelo-tytöstä. Lopuk-
si mehu- ja kahvitarjoilu.

nuoret
Gospelmessu ja nuorten il-
ta pe 4.10. Gospelmessu klo 
18 kirkossa, jonka jälkeen 
nuorten ilta Vakkurilas-
sa. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa 
merkinnän mo-
lemmista tilai-
suuksista.
RaJu-ilta ke 
9.10. klo 18.30 
Wirkkulassa. 
Rippikoululai-
set saavat kort-
tiinsa merkinnän.

Diakonia
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 7.10. klo 14.30 Kellon srk-
kodissa. Käsitöitä, kahvitte-
lua ja keskusteluja. Tervetu-
loa niin ensikertalaiset kuin 
aikaisemmin piirissä käyneet. 
Tied. Johanna Kerola, p. 045 
1393 993.

Lähetys
Nimikkolähettien Ritva ja 
Mauri Niemen tulojuhla su 
6.10. kirkkokahvien jälkeen
n. klo 12 srk-keskuksessa. 
Lähetyksen käsityöpiiri ti 
8.10. klo 13 Puttaan Tuvassa.

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 10.10. klo 13 srk-keskuk-

sessa. Eläkeläisten musiikki-
piirissä lauletaan yhdessä ja 
perehdytään musiikkiin mm. 
kuuntelun kautta. Musiikki-
piiri ei ole kuoro. Tied. kant-
tori Hannu Niemelä, p. 040 
5471 660.

Muut menot
Nuorten aikuisten ideailta 
to 3.10. klo 18 Wirkkulassa. 
Yli 18-vuotias haukiputaalai-

nen nuori aikuinen! Tu-
le ideoimaan Hau-

kiputaan seura-
kunnan nuor-
ten aikuisten 
toimintaa 
kahvikuppo-
sen äärelle. 

Lisätietoja: 
Elisa Manni-

nen, p. 050 5133 
225 tai elisa.manni-

nen@evl.fi.
Hiljanpäivän hiljaisuudenil-
ta ti 8.10. klo 18 Isoniemen 
leirikeskuksessa, kotakirkos-
sa. Ohjelmassa rukoushet-
kiä, hiljaisuutta sekä noki-
pannukahvit. Varustaudu il-
taan ulkoiluvaatteilla. Hil-
jaisuuteen johdattelemassa 
Laila Juntti.
Omaishoitajien leiripäivä ti 
15.10. klo 10–15 Isoniemen 
leirikeskuksessa. Mukana 
Heini Kemola Oulun seudun 
omaiset ja läheiset ry:stä. 
Päivä on tarkoitettu ensi-
sijaisesti Haukiputaan seu-
rakunnan alueella asuville 
omaishoitajille. Ilm. Helena 
Seppäselle, p. 040 5819 316 
viimeistään 7.10.
Puttaan Tuvan avoimet 

Lähetyspiiri to 10.10. klo 14, 
Vanha pappila. Väinö Simo-
joki.
Torstain raamattupiiri to 
3.10. klo 13, Vanha 
pappila. Rovas-
tinsali. Anna-
Mari Heikki-
nen.
Aamupiiri la 
5.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
Raamattupiiri 
ti 8.10. klo 18, In-
tiön seurakuntako-
ti. Järjestäjänä Pohjois-
Pohjanmaan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 9.10. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
10.10. klo 13, Vanhan pappi-
lan rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 10.10. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa vastaanotol-
le maanantaisin klo 9–11, p. 
044 3161 419.
Diakonian aamu ti 8.10. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisille 
ja työttömille.
Työttömien ruokailu ke 9.10. 
klo 11, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Miesten kahvihetki ke 9.10. 
klo 15–16, Cafe Krypta.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 6.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu on paikka, jossa 
pohdimme yhdessä elämän 

suuria asioita kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan tutustuen. Pyhäkouluun 

ovat kaikki tervetulleita, 
alle 4-vuotiaille van-

hempi mukaan.  
Koko perhe on 
tervetullut. Ei 
ilmoittautu-
mista, maksu-
ton.

Intiön perhe-
kerho to 3.10. 

ja 10.10 klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 

Heinätorin perhekerho 
ti 8.10., Heinätorin seurakun-
tatalo. 

nuoret
Pienoismallikerho su 6.10. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.
Avoimet ovet ke 9.10. klo 
18, Elohuone. Suoritusvapaa-
alue eli kuppi teetä / kahvia, 
ihmisiä, pelejä, mahdollisuus 
jutella tai olla vain hiljaa. Lisä-
tietoja: Käkkärä, p. 040 5747 
183.
Kameraproggis ke 9.10. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
takoti. Lisätietoja: Käkkärä, p. 
040 5747 183.

nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus sivulta 15.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 3.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljen-
nytään yhdessä, keskustel-

ovet torstaisin ja perjantai-
sin klo 12–14. Tule istahta-
maan, nauttimaan jokimai-
semasta, tekemään käsitöi-
tä tai lukemaan lehtiä. Kah-
viosta voi ostaa päiväkahvin, 
teen tai mehua. Lähetystyön 
käsityömyyntiä. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: yhteispyhäkoulu, ruo-
kailu sekä seurat su 6.10. klo 

Vanhusten 
viikon juhla 

tiistaina 8.10. klo 13 
srk-keskuksessa. 

Ohjelmaa ja 
kahvitarjoilu.

laan eri teemoista ja ajankoh-
taisista asioista. Kahvitarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 3.10. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 
Tarinatupa ke 9.10. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Virsilauluillat ti 8.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Läheteistä ja lähetystyös-

tä kertovia virsiä, Esko Lauk-
kanen.
Aamusilmukka ke 9.10. klo 
10, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Silmukka kokoaa yhteen 
tekemään käsitöitä, askar-
telemaan, keskustelemaan, 
olemaan yhdessä. Anna-Ma-
ri Heikkinen.

Kerhoja lapsille ja varhaisnuorille
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 7.10. klo 17–18. Kerho ko-
koontuu Kansainvälisen koulun liikuntasalissa (Kasar-
mintie 4). 
Askartelu – puuhakerho 1.–4.-lk. tytöt ja pojat ma 7.10. 
klo 17.30, Intiön seurakuntakoti. Kerhossa leikitään, as-
karrellaan ja puuhaillaan kaikkea kivaa yhdessä toisen 
kanssa. Kerho kokoontuu viikoittain. 
Kerho 4.–6.-lk. tytöt ja pojat ti 8.10. klo 17.30, Elohuo-
ne. Kerhossa askarrellaan, leikitään, ulkoillaan ja teh-
dään kaikkea kivaa yhdessä toisten kanssa. Kerho ko-
koontuu viikoittain.
Ilmaisutaidon kerho 1.–6.-lk. tytöille ja pojille ke 9.10. 
klo 17–18, Intiön seurakuntakoti. Kerhossa opetellaan 
uusia luovan ilmaisun taitoja, kartutetaan esiintymisko-
kemusta, pidetään hauskaa yhdessä ja hiljennytään.
 
Kerhot ovat osallistujille maksuttomia, eivätkä edel-
lytä ennakkoilmoittautumista.

Kokkikerho 3.–6.-lk. ma 7.10. klo 18–19.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Kerhossa kokkaillaan niin suolaisia kuin 
makeitakin herkkuja. Kerhoon mahtuu 10 lasta. 
Kokkikerho 1.–3.-lk. tytöt ja pojat ti 8.10. klo 16.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kerhossa kokkaillaan niin suolai-
sia kuin makeitakin herkkuja. Kerhoon mahtuu 10 lasta.

Kerhot ovat osallistujille ilmaisia, mutta edellyttävät 
ennakkoilmoittautumisen, nuorisotyönohjaaja Kaija 
Siniluoto, p. 050 5249 779.

12 ry:llä, eläkepiiri ti 8.10. 
klo 13 srk-keskuksessa, Kel-
lo: huutokauppaompeluseu-
rat pe 4.10. klo 18.30 ry:llä
Jokikylä: ompeluseurat pe 
4.10. klo 18.30 Hennariikka 
ja Ismo Lohi, Jussilantie 17, 
Mari ja Juha Holma, Hiukka-
lantie 26, perhesunnuntai su 
6.10. klo 13 ry:llä.

Musiikki-
matinea 

sunnuntaina 
27.10. klo 11, 

Oulun 
tuomiokirkko. 

Johanna ja Mikko Iivanaisen 
konsertti 

sunnuntaina 13.10. klo 17 seurakuntakeskuksessa. 
Tuotto kerätään kolehtina Tasauskeräykselle, 

jonka tuotto tänä vuonna menee ihmiskaupan 
vastaiseen työhön.

Lehti puusta variseepi 
Kauneimmat koululaulut yhteislaulutilaisuus ke 9.10. 
klo 18.30 srk-keskuksessa. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen. 
Juontaa professori Reijo Pajamo. Säestäjinä kanttorit 

Hannu Niemelä ja Kaisa Säkkinen. Vapaa pääsy.
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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 6.10. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Esa 
Nevala, avustavat Kimmo 
Kieksi, Asta Leinonen, Ni-
na Niemelä, kanttorina Ilkka 
Järviö. Vanhusten kirkkopy-
hä. Messun jälkeen mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. Kirkkokahvit. 
Messu su 6.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, saarna Keijo Nissi-
lä, avustaa Päivi Rahja, kant-
torina Eeva Holappa. Kirkko-
kahvit.
Varikkomessu su 6.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ks. ilmoitus.
Messu su 6.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.
Messu su 6.10. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Kolehti Karjasillan seurakun-
nan nimikkolähettien, Riitta 
ja Olavi Heinon työn tukemi-
seen Malawissa, Suomen Lä-
hetysseuran kautta. 

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 3.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 3.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 4.10. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 4.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 4.10. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 8.10. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
9.10. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 10.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 10.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Toiverunojen ilta su 3.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Mikä ru-
no on sykähdyttänyt, pakah-
duttanut, tehnyt levolliseksi 
tai rauhattomaksi – saanut 
kenties nauramaan tai kyy-
nelehtimään? Liittyykö jo-
honkin runoon muisto, jota 
haluat vaalia sisimmässäsi? 
Onko jokin runo vain ylitse 
muiden? Kerro runotoiveesi 
(runon nimi ja tekijä) viimeis-
tään 4.10. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/toive-
runoni.

Diakonia
Aamupuuro to 3.10. ja 10.10. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus ma 
7.10. klo 9, Karjasillan kirkko. 
Diakonian ajanvarausnume-
ro on 044 3161 579. Ajan voi 
varata maanantaisin klo 9–11 
joko puhelimitse tai paikan 
päältä Karjasillan kirkolta.
Diakoniapiiri ma 7.10. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Purkuparkki ma 7.10. klo 
17.30, Karjasillan kirkko. Kar-
jasillan diakoniatyön vapaa-
ehtoinen! 

Diakoniaryhmä ti 8.10. klo 
14, Maikkulan kappeli. 

Lähetys
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
8.10. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.ti/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/varhais-
nuoret.

nuoret
Nuorten kerhot löytyvät os-
oitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/nuoret.

Seniorit
Vanhusten kirkkopyhä su 
6.10. klo 10, Karjasillan kirk-
ko. Ks. ilmoitus.
Eläkeläiskerho to 3.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko.

Ystävän kamari ti 8.10. klo 
13, Kaukovainion kappeli.
Seurakuntakerho ti 8.10. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus. 
Eläkeläisten kerho to 10.10. 
klo 13, Kastellin kirkko.

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

Muut menot
"Levitän sormeni kuvieni 
kirjaan" – runoilta uudes-
ta lyriikasta su 6.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. Tämä on su-
kellus nykyrunouteen. Siinä 
on kauneutta, ihmettelyä, 
kokemuksia ja unelmia. Tä-
mä on kutsu ihmettelemään 
Runottaren lumovoimaa! Sii-
nä on outoutta ja karheutta, 
sanojen leikkittelyä. Kaikkea 
mahdollista! Nykyrunou-
teen johdattavat Eeva-Kaa-
rina Sarastamo, Eliina Kajula-
Lämsä, Aino Ylifrantti, Pirjo 
Kauppinen ja Juha Vähäkan-
gas. Virsiä säestää Riitta Piip-
po. Vapaa pääsy! Tervetuloa!
Raitin Remmi ma 7.10. klo 
13, Maikkulan kappeli. Poik-
kea kahville kappelin takka-
huoneeseen!
Naisten päivä la 12.10. klo 
11–16, Maikkulan kappeli. 

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

Juhla alkaa messulla klo 12 ja jatkuu täytekakkukahvien 
merkeissä. Juhla päättyy noin klo 14.30. Puolisosi tai ys-
täväsi on tervetullut mukaan.
Ilmoittautumiset 7.10. mennessä Karjasillan kirkkoherran-
virastoon p. (08) 5313 200 tai sähköpostitse karjasillan-
seurakunta@evl.fi.

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!

Jumalan kämmenellä
Naisten päivä

lauantaina 12.10. klo 11–16  Maikkulan kappelissa.

11.00  Aamurukous, pastori Erja Järvi
  Irtisanottuna tyhjän päälle? 
  Insinööri Tanja Väärälä.
  Äidin sydän. Kotiäiti ja omaishoitaja,  

kertojana pastori Maija Konttinen.
12.30-13.30  Lounas
  Musiikkia: Sisko Leinonen ja   

Riitta Piippo.
  Tuulessa Turvakalliolla.    

Erityisluokanopettaja Marjut  Väihkönen.
  Auttaa voi monella tavalla. 
  Kokemuksia Ugandan matkalta. Naisten 

Pankin vapaaehtoinen Pirkko Rautioaho.
15.30  Viikkomessu, pastori Maija Konttinen.

Musiikki: Riitta Piippo ja musiikkiryhmä. Juontaa Erja 
Järvi. Mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin. Pyhä-
koulunopettajat järjestävät lapsille toimintaa. Diako-
niaryhmän myyntipöytä. Naisten Pankin pöytä. Lou-
nas 8 €, alle 12-v. maksutta. Varaa käteistä rahaa lou-
naslippua ja myyntipöytiä varten. Lämpimästi terve-
tuloa viihtymään, virkistymään ja jakamaan ajatuksia.

M
aija K

o
n

ttin
en

Vanhusten kirkkopyhä 
sunnuntaina 6.10. klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Hyviä vuosia! Goda år! Tervetuloa viettämään yhdes-
sä valtakunnallista vanhustenpäivää ja alkavaa van-
husten viikkoa. Aloitamme messulla Karjasillan kirkos-
sa klo 10, minkä jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalis-
sa. Kirkkokahveilla alustaa pastori Matti Keskinen vii-
kon teemaan liittyen. Kirkkokyytiä tarvitsevat, otta-
kaa yhteyttä alueenne diakoniatyöntekijään tai kirk-
koherranvirastoon p. (08) 5313 200.

sunnuntaina 6.10. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa.

Toimittaa Kimmo Kieksi,  
avustaa Päivi Rahja. 

House Band Tuomas Keskitalon johdolla, 
vapaaehtoiset Mervi Kokkosen johdolla. 

Pyhäkoulu. Kirkkokahvit. 

Päivän teemana on "Juma-
lan kämmenellä", ja puheen-
vuorot kertovat lähimmäi-
syydestä ja kannatelluksi tu-
lemisen kokemuksista  vas-
toinkäymistenkin keskellä. 
Katso erillinen ilmoitus.
60-vuotiaiden juhla su 13.10. 

klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus.
Henki ja elämä -keskuste-
luillat: Onnellisen parisuh-
teen salaisuus ti 29.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus s. 19.
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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 3.–10.10.2013

jumalanpalvelukset
Huttukylän koulun 100-vuo-
tisjuhlajumalanpalvelus pe 
4.10. klo 9 kirkossa. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kunniakäynti sanka-
rihaudoille. 
Messu su 6.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, avustaa Jii-Pee Nyyssö-
nen, kanttorina Sari Wallin. 
Taina Palola, huilu. Messuun 
järjestetään kuljetus. Kulje-
tuspyynnöt  kirkkoherranvi-
rastoon to 3.10. klo 16 men-
nessä, p. 040 5844 406. 
Kyläkirkko su 6.10. klo 13 
Alakylän koululla. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Sari Wallin.

Hartauselämä
Sanan ja rukouksen ilta su 
6.10. klo 18–20 Jäälin kappe-
lilla. Puhujina Ester Koskela 
sekä SanSasta Arja Savuoja. 
Musiikissa mukana gospel-
ryhmä. Juontaa Ulla Juntti-
la. Iltateetarjoilu! 
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
8.10. klo 18–20 Jäälin kappe-
lilla.
Hiljaisuuden ilta Hiljan päi-
vänä ti 8.10. klo 18–20 Mon-
tin-salissa. Tule tutustumaan 
raamatturukoukseen. Sai-
ja Kronqvist, Ulla Mitrunen-
Nyyssönen.
Raamattupiiri to 10.10. klo 
10 Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian vastaanotolle 

ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vain maanantaisin 
klo 9–11 puhelimitse, p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla.
Juttunurkka ma 7.10. klo 10-
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka 
kahvittelun ja juttelun mer-
keissä.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 7.10. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella, Kivitie 1 E.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 7.10. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Diakonia-/ lähetystyön va-
paaehtoisten Syvämmellä 
palavellen -ryhmä ma 7.10. 
klo 13–15 infoa ja virkistystä 
vapaaehtoistyön tiimoilta. 
Kolamäen vanhustentalon 
kerhohuoneella, Kivitie 1 E.
Vanhusten viikon ruokailu 
ma 7.10. klo 11–12 eläkeläi-
sille 3 € ja klo 12–13 yhteis-
lauluhetki virsien ja hengel-
listen laulujen sävelin Jäälin 
kappeli.
Vanhusten viikon juhla ti 
8.10. klo 13 seurakuntakes-
kuksessa.

Juttupiiri ti 8.10. klo 13–
15, Kotirinteen kerhohuone 
(Mäntykuja 2). Alueen asuk-
kaille virikkeellinen, keskus-
televa ryhmä, johon kaiken-
ikäiset ovat tervetulleita.
Naisten kasvuryhmä to 
10.10. klo 14, (Terveystie 1 
B, Ryhmätila). Vierailija Ulla 
Laakkonen kertoo omahoi-
topalvelusta netissä. HOX. 
3.10. ei ryhmää.

Kuorot 
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappelilla. 10.10. 
poikkeuksellisesti Suvelassa.
Ruskakööri pe 11.10. klo 10, 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.
Gospelryhmän harjoituk-
set pe 4.10. klo 18 seurakun-
tatalolla.

Lapset ja lapsiperheet
Ilta perheille to 10.10. klo 
18–20 Jäälin kappelilla. Lep-
poisaa yhdessäoloa, askarte-
lua, muskaria, hiljentymistä, 
pientä iltapalaa. Tervetuloa!
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-

ke klo 8–11.30,   p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla torstaina 
10.10. perhekerho illalla klo 
18–20.
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. 
Nuorten sählyvuoro tiistai-
sin klo 17–18 Jokirannan kou-
lulla.
Nuorten musiikkiryhmä 
torstaisin klo 18–20 Jäälin 
kappelin nuortentilassa.

Lähetys
Pyöränhuoltoa kirkolla 8.–
9.10. 35 € vaihteeton ja 45 
€ vaihteellinen polkupyörä. 
Tuotto lähetyksen hyväksi. 
Soita ja varaa aika Kirsiltä, p. 
044 5760 019. 
Lähetystyön lauluilta ke 
9.10. klo 18–20 Tuomo Nikko-
lan luona, Humalatie 20, Kki.
Lähetyksen kangaspuut ovat 
käytössä ja kuteita löytyy. Va-
raa Kirsiltä, p. 044 5760 019.
Lähetyssihteerin tavoittaa 
parhaiten maanantaisin ja 
tiistaisin Kiimingistä.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 6.10. klo 
12 Päiväseurat ja perheruo-
kailu, Pekka Kainua. 
Rauhan Sana su 6.10. klo 15 
seurat Montin-salissa, Raimo 
Salonen.

jumalanpalvelukset
Nuorten gospelmessu pe 
4.10. klo 19, Hintan seura-
kuntatalo. Toimittaa Sanna 
Jukkola.
Messu su 6.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarna Timo Tuomis-
to, kanttorina Taneli Setälä.
Messu su 6.10. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, Oulujoen kirk-
kokuoro. Vanhusten kirkko-
pyhä. Maa- ja kotitalousnais-
ten 80-vuotisjuhla. Ruokailu 
ja kirkkokahvit seurakunta-
talossa.
Messu su 6.10. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen, kirkkokuoro. Van-
husten kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
6.10. klo 12, Huonesuon seu-
rakuntakoti. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Ta-
neli Setälä.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
7.10. klo 9–11, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7033 690. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 7.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Diakonian aamu ti 8.10. klo 
9, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 
Diakonian aamu ti 8.10. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 

Lähetys
Piispankamari pe 4.10. klo 
11–14. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 7.10. klo 18, Mylllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 7.10. klo 18.30, Oulujoen 
pappila.
Lähetysilta ke 9.10. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Tu-
le kuulemaan terveiset Pip-
liaseuran työstä.

Seniorit
Porinapiiri ma 7.10. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 7.10. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Eläkeläisten kerho to 10.10. 
klo 13–14.30, Myllyojan seu-
rakuntatalo.

Lähetyksen lauluillat

keskiviikkoisin klo 18 kodeissa
9.10. Tuomo Nikkola, Humalatie 20, Kki

23.10. Tiitu Ukkola, Kirkonniementie 4, Kki
6.10. Leena Mikkonen, Humalatie 10, Kki

20.11. avoin
4.12. avoin

Lämpimästi tervetuloa laulamaan yhdessä tutut ja 
tuntemattomat!

Seurakuntakerho ti 8.10. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 10.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Torstaikerho ja vanhusten 
viikon perinteinen juhla to 
10.10. klo 11, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Vietämme tors-
taikerhoa Vanhustenviikon 
merkeissä. Esiintyjinä mm. 
Miesten lauluryhmä Anja 
-kanttorin johdolla.

Muut menot
Fransupiiri ti 8.10. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 9.10. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot.

Tänä vuonna 
4 vuotta täyttävä! 
Kutsumme sinut 4-vuotissynt-
täreille  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 10.10. 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.

Vapaaehtoisia tarvitaan 
jouluvaellukselle 9.–13.12. 

Näyttelemään, laulamaan kuoroon, 
tai muuten avustamaan. 

Ota yhteyttä Riitta Kentalaan, p. 040 574 7094, 
10.10. mennessä.

Hiljaisuuden 
retriitti

22.–24.11.Suvelan leirikeskuksessa Kiimingissä.
Retriitin ohjaajina toimivat Saija Kronqvist, Ulla Juntti-
la ja Ulla Mitrunen-Nyyssönen. Viikonlopun hinta täy-
sihoidolla 76 €. Ilmoittautuminen Kiimingin seurakun-
nan kirkkoherranvirastoon 31.10. mennessä, p. 040 
5844 406. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje ja las-
ku viimeistään viikkoa ennen retriittiä. Lisätietoja: ul-
la.mitrunen-nyyssonen@evl.fi.

Koko perheen 

syyskirppis 
tiistaina 15.10. klo 17.30–19.30 seurakunnan
lapsityön tiloissa, Kirkkokuja 4 A 3, Yli-Iissä. 

Kirppispöytien varaus 14.10. mennessä, 
p. 040 5220 252, Katja Jumisko. 

Pöytävuokra 3 €, Yli-Iin lapsityön hyväksi. 

Kahvibuffet ja arvontaa. 
Tervetuloa myymään ja ostoksille!
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Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Emmi Elsa 
Anniina Alakulju, Emma So-
fia Korpi, Alina Maria Leino-
nen.
Haukipudas: Leevi Toivo Rai-
ner Pilto, Pihla Emilia Pinta-
mo-Kenttälä, Naomi An-
na Emilia Lustig, Sara Hilja 
Roosa Orre, Ellen Ronja El-
viira Kumpula.
Karjasilta: Topias Arvi Kul-
lervo Bergman, Aino Elle 
Marija Hepo-oja, Jimi Alek-
si Hevosmaa, Claudia Isa-
bel Koivukangas, Eetu Valt-
teri Kynnös, Eevi Aino Ma-
ria Kyntömaa, Oskari Iisak-
ki Mäntyvaara, Juuso Kristi-
an Saarenpää, Viljam Juha-
ni Suihkonen, Mette Marie 
Sydänoja, Lyydia Hertta Hel-
miina Tuokkola.
Kiiminki: Akseli Eeli Vilhelmi 
Lyly, Lukas Benjamin Kraft, 
Aatos Ilmari Kivirinta, Anni-
ka Emilia Kyllönen, Luukas 
Tommi Öystilä, Kaapo Alek-
si Märsy.
Oulujoki: Viljami Jeremias 
Alexander Eskola, Leevi To-
pias Eemeli Koistila, Inga So-
fia Orvokki Leipivaara, Ilari 
Onni Johannes Liuska, Aa-
ron Matti Viljami Lukka, Vil-
jami Kaarle Ilmari Parhiala, 
Huugo Niila Arvid Päkkilä, Ii-
ris Valpuri Räihä, Alida Jose-
fiina Räisänen, Lili-Anna Sa-
rajärvi.
Oulunsalo: Laura Krista Jo-
hanna Nissilä, Kerttu Vana-

mo Toljamo, Fiona Mirjam 
Hyytinen.
Tuira: Lukas Henrik Blom-
berg von der Geest, Tuukka 
Kuuno Anton Eronen, Venla 
Valpuri Karsikas, Yki Benja-
min Kuusisaari, Elise Mikaela 
Niva, Laura Aino Maria Pulk-
kinen, Jenna Emilia Savolai-
nen, Aapo Ilmari Takkinen.

Vihityt
Karjasilta: Mikko Henrik He-
vosmaa ja Eija Sinikka Moila-
nen, Tommi Matias Mänty-
vaara ja Anu Maria Härmä, 
Ali Antton Kangastie ja An-
na-Leea Julia Pyhtilä. 

Kiiminki: Martti Toni Ilola 
ja Essi Katriina Taskila, Jark-
ko Mikael Koponen ja Minna 
Marketta Leskelä.
Oulujoki: Marko Tapio Ryt-
könen ja Anna-Liisa Kerä-
nen.
Tuira: Teemu Tapio Mehto-
nen ja Milla Karoliina Vait-
tinen, Hannu Juhani Ikonen 
ja Tanja Tellervo Kimpimäki.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aila Eliisabet 
Kauppi 77, Aino Sofia Lep-
pälä 81.
Haukipudas:  Martta Kata-
riina Laurila 87, Aarne Juha-

ni Tähtelä 71.
Karjasilta: Reino Olavi Här-
könen 88, Aino Elisabet Ko-
sonen 88, Timo Antero Kuit-
to 72, Lauri Edvard Ruumen-
saari 85, Anna-Maija Tiiti-
nen 83.
Kiiminki: Erkki Matias Kor-
honen 88, Sirkka-Liisa Mar-
jatta Lehtisola 61. 
Oulujoki: Pauli Antero Heik-
kinen 53.
Tuira: Pirkko Kastehelmi 
Karhu 89, Matti Erkki Juha 
Keränen 61, Lempi Kokko 74, 
Anja-Riitta Raatikainen 84, 
Soile Maarit Ström 51, Aino 
Katariina Suominen 83.

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
Sanajumalanpalvelus su 
6.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori 
Taru Pisto. Uusi ääni.

Hartauselämä
Hartaus ke 9.10. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu.
Hartaus to 10.10. klo 11.30, 
Teppola. Kirsi Paavola.

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu Kerhoti-
la Repussa su 6.10. klo 12–
13.30, Kerhotila Reppu . Yh-
dessäoloa sunnuntain iloksi.
Repun perhekerho ti 8.10. 
klo 9.30–11, Kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
8.10. klo 9.30–11, työväenta-
lo/ kylätalo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolap-
silleen to 10.10. klo 9–10.30, 
Vattukujan kerhopiste. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 10.10. 
klo 11, Toimitalolla, Vattu-
kuja 2. Jukka Joensuu.
Seurakuntakerho to 3.10. 
klo 11, Oulunsalon seura-
kunnan toimitalo. Vieraili-
jana Oulun seurakuntayhty-
män vanhustyönpappi Mark-
ku Palosaari. Tervetuloa!

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 9.10. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-
luikäisten kuoroon voi tulla 
myös esikouluikäisiä. Tiedus-
telut: Tuomo Kangas.
Mieskuoro ke 9.10. klo 18–

19.30, Oulunsalon kirkko. 
Tiedustelut: Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.
Varhaisnuorten leiri 1.–6.- 
luokkalaisille syyslomaviikol-
la ma–ke 21.–23.10. Kiimin-
gissä Suvelan leirikeskukses-
sa. Leiri järjestetään yhteis-
työssä Oulujoen seurakun-
nan kanssa. Leirille mahtuu 
mukaan 30 lasta. Hinta 31 € 
sisältää kuljetukset, täysihoi-
don ja ohjelman. Ilmoittau-
tuminen netin kautta 10.10. 

Oulunsalon seurakunnan varkkarien 
liikuntakerhot syksyllä 
Maanantaisin
Poikien liikuntakerho. Pitkäkankankaan koulun 
liikuntasalissa 1.–3.-luokkalaisille kle 16–17. 
Tiistaisin 
Poikien liikuntakerho. Niemenrannan koulun 
liikuntasalissa 1.–3.-luokkalaisille klo 16–17. 
Poikien liikuntakerho. Pitkäkankaan koulun 
liikuntasali 4.–6.-luokkalaisille klo 16–17. 
Poikien liikuntakerho. Salonpään koulun 
liikuntasalissa 1.–3.-luokkalaisille klo 16–17. 
Poikien liikuntakerho. Salonpään koulun 
liikuntasalissa 4.–6.-luokkalaisille klo 17–18. 
Keskiviikkoisin
Poikien liikuntakerho. Kirkonkylän koulun 
liikuntasalissa 4.–6.-luokkalaisille klo 15–16. 
Tyttöjen liikuntakerho. Kirkonkylän koulun 
liikuntasalissa 4.–6.-luokkalaisille klo 16–17. 
Torstaisin
Tyttöjen liikuntakerho. Salonpää koulun 
liikuntasalissa 1.–3.-luokkalaisille klo 16–17.
Poikien liikuntakerho. Niemenrannan koulun 
liikuntasalissa 4.–6.-luokkalaisille klo 16–17. 
Tyttöjen liikuntakerho. Pitkäkankaan koulun 
liikuntasalissa 4.–6.-luokkalaisille klo 16–17. 
Perjantaisin
Poikien liikuntakerho. Kirkonkylän koulun liikuntasali. 
1.–3.-luokkalaisille klo 15–16. 
Poikien liikuntakerho. Kirkonkylän koulun liikuntasali. 
4.–6.-luokkalaisille klo 16–17. 

Jokaisella kerholla on yksi tai kaksi ohjaajaa. Jos ohjaa-
jat ovat nuoria, on kerhopaikalla lisäksi yli 18-v. valvoja. 
Ilmoittautuminen paikan päällä. Kerhot ovat ilmaisia.
Kaikista kerhoista saat lisätietoa nuorisotyönohjaajil-
ta: Anneli Nieminen, p. 044 7453 852, anneli.nieminen@
evl.fi, Kirsi Järvelin, p. 040 7720 373, kirsi.jarvelin@evl.fi.

mennessä. Lisätietoja Anne-
lilta, p. 044 7453 852 tai San-
nalta, p. 040 7186 925. 

Muut menot
Herännäisseurat su 6.10 klo 
18.30 Maarit ja Ekku Leske-
lällä, Metsokuja 3 Oulunsalo.
Kirkonkylän ry: Rippikoulun 
kodinilta to 3.10 klo 18.30 ry. 
Nuortenilta pe 4.10 klo 19 Sa-
lonpään ry. Seurat su 6.10. klo 
16 Jouni Hintikka, Jari Kupsala. 
Su 6.10. klo 12 raamattuluokka 

I ry, raamattuluokka II Kylän-
puoli ja Keskikylä ry. Karhuo-
ja; Antti Korkiakoskella. Vart-
tuneiden kerhon retki ti 8.10. 
Siikatörmälle.

Salonpään ry: Nuortenilta  
pe 4.10. klo 19 rippikoulun 
käyneille nuorille. Seurat su 
6.10. klo 16.

Kristillisyys voimavarana 
sunnuntaina 27.10. klo 14–16 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Koulutus seurakuntien vapaaehtoisille messun jälkeen. 
Kouluttajana uskontokasvatussihteeri Pekka Yrjänä 
Hiltunen Kirkon lähetystyön keskuksesta. Koulutus on 
maksuton. Ei ilmoittautumista. Lisätietoja diakonissa 
Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.

Henki ja elämä - keskusteluillat: 

Onnellisen parisuhteen salaisuus 
tiistaina 29.10. klo 18 Maikkulan kappelissa. 

Ensimmäisessä Henki- ja elämä -keskusteluillassa Seppo 
Viljamaa alustaa aiheesta "Onnellisen parisuhteen sa-
laisuus". Seppo Viljamaa on Oulun ev.lut. seurakuntien 
johtava perheneuvoja ja perhe- ja paripsykoterapeut-
ti. Alustuksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus kom-
mentoida ja esittää kysymyksiä. Kahvitarjoilu. Lämpi-
mästi tervetuloa!

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

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

”Hyviä vuosia”
Valtakunnallisen Vanhustenviikon ohjelma 
Oulunsalossa 7.–13.10.
Tiistai 8.10. Hyviä vuosia – tapahtumapäivä   
Oulunsalotalolla yli 65-vuotiaille ja eläkeläisille
9.30 Aamukahvi / LähiTapiola
10.00  Päivänavaus / kirkkoherra Tapio Kortesluoma, Oulun-

salon seurakunta
10.10 Lapset laulavat / Kirkonkylän koulu
10.30 Hyviä vuosia elämään / lääket. lis. Kati Retsu-Heikkilä
10.50 Huumoria Hyviin vuosiin / kappalainen Matti Kinnunen
11.10 Tauko
11.30 Oulunsalon kotihoito tänään / Oulunsalon 
  kodinhoidon palveluesimies Heli Marjeta-Huhtalo
11.50 Yhteislaulua / Soinnukaiden johdolla 
12.10 Sketsi-ilottelua / Anneli & Anneli 
12.30 Loppupuheenvuoro
  Ruokailu
Keskiviikko 9.10. Viikkomessu, Salonkartano klo 13.30
Perjantai 11.10. Kartanokerho, Salonkartano klo 12.30  
Senioritanssiesitys ja yhteislaulua Soinnukaiden johdolla.
Kauppakeskus Kapteeni klo 14. ”Liikutaan tanssien”, Vart-
tuneiden ohjelmalliset päivätanssit. Kellarisoittajat solis-
teineen tahdittavat. Kahvitarjoilua.
Sunnuntai 13.10. Vanhustenviikon juhlamessu klo 10 Ou-
lunsalon kirkko 
Tervetuloa vanhustenviikon tapahtumiin!
Vanhustenviikon suunnittelutyöryhmä:  Eila Siltanen, Ilkka 
Saarenpää, Markku Kaltio, Eeva Hepo-oja, Juhani Nissilä, Kyl-
li Marttila, Heli Marjeta-Huhtalo ja Riitta Markus-Wikstedt.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  J aan i  F ö h r
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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 6.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pette-
ri Tuulos, avustaa Stiven Naa-
tus, kanttoreina Heikki Jäm-
sä ja Tommi Hekkala.
Messu su 6.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, saarna Ju-
hani Liukkonen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Sekakuoro 
Tuike. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Messu su 6.10. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustavat He-
li Mattila ja Sami Riipinen, 
kanttoreina Anu Arvola-Gre-
us ja Tommi Hekkala. Messun 
jälkeen 80-vuotiaiden synty-
mäpäiväjuhla.
Messu su 6.10. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Jonna Piirainen, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Raakel Pöyhtäri.
Iltamessu su 6.10. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Heikki 
Jämsä. Messussa käytössä al-
koholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 9.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, kanttorina Tom-
mi Hekkala.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 3.10. ja 
10.10. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjänä Riitta Louhelai-
nen. Tervetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 3.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pateniemen, Heru-
kan ja Rajaky-
län raamattu-
piiri pe 4.10. 
klo 13, Pate-
niemen kirk-
ko. 
Miestenpiiri 
ti 8.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Lähetys- ja raa-
mattupiiri ke 9.10. klo 
17, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lisätietoja Pasi Kurikka, p. 
040 5747 139.

Musiikki ja kulttuuri
Rajakylän laulupiiri to 3.10. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tervetuloa laula-
maan yhdessä lauluja ja vir-
siä! Laulattamassa kanttori 
Pirjo Mäntyvaara ja diakoni 
Sami Riipinen.
Gospelin konkareita loka-
kuun KappeLivessä la 5.10. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Työttömien ateria to 3.10. ja 
10.10. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Tervetuloa. 
Työttömien ruokailu pe 
4.10. klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Maittava lou-
nas kappelilla 2 €. Järjestää 
Kaijonharjun diakonian va-
paaehtoiset. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 7.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä viikko alkaa hartaudel-
la ja aamupalalla kappelilla! 

Tervetuloa! Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Työttömien aamupa-
la ma 7.10. klo 10, 
Rajakylän seura-
kuntakoti. Aa-
mupala ilmai-
nen. 
Juttutupa ma 
7.10. klo 11, 
Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 
7.10. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Diakoniapiiri ma 7.10. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Työttömien ja vähävarais-
ten eläkeläisten aamupala 
ke 9.10. klo 10, Tuiran Kirk-
ko, seurakuntasali. Ateria il-
mainen. Tervetuloa! Paikal-
la Sami Riipinen ja Paula Kyl-
lönen.
Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa on 
maanantaisin klo 9–11, p.  
044 3161 412. Muissa asiois-
sa yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään. 

Lähetys
Puutyökerho ma 7.10. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Käsityökahvila ti 8.10. 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.oulunseura-
kunnat.fi/kalen-

teri/lapset ja 
lapsiperheet, 
löytyvät päi-
väkerhot, py-
häkoulut, per-

hekerhot, var-
haiskasvatuksen 

musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.

nuoret
Nuortenilta to 3.10. klo 18–
20, Tuiran kirkko, nuorisoti-
la. Nuortenilta on teemalli-
nen ilta yläkoulu- ja lukioi-
käisille nuorille Tuiran kirkon 
nuorisotilassa. Illoissa muka-
na nuorisotyönohjaaja. Oh-
jelmallinen osuus, jutuste-
lua ja hiljentymistä sanan 
äärellä. Lisätietoja: vs. nuo-
risotyönohjaaja Sanna Park-
kinen, p. 050 3408 982, san-
na.parkkinen@evl.fi. 
Yökahvila pe 4.10. klo 20–
23, Tuiran kirkon nuorisotila. 
Yökahvilat on kunnan nuo-

Menot Oulun seurakunnissa 3.–10.10.2013

Gospelin konkareita lokakuun KappeLivessä 
lauantaina 5.10. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa.
KappeLive -konserttisarjassa Pyhän Luukkaan kappe-
lissa vierailee kaksi pitkän linjan gospelmuusikkoa, lau-
laja Maria Laakso ja pianisti Jouko Kantola. Maria on 
muusikko, musiikkiterapeutti ja musiikkikouluttaja. 
Hän on tullut tunnetuksi mm. Jakaranda-yhtyeen lau-
lajana. Jouko puolestaan on kunnostautunut pianisti-
na, säveltäjänä ja musiikinopettajana. Hän on toiminut 
useissa yhtyeissä, kuten Pro Fide ja Dad´s Hello. Kon-
serttiin on vapaa pääsy.

Tuiran seurakunnan päiväkerhot
Pyhän Luukkaan kappeli 
tiistaisin klo 13–15 (4–5-v.)
Marja-Liisa Toropainen, p. 050 3716 257.
Seija Kurvinen, p. 044 3161 717. 

Pateniemen kirkko
maanantaisin ja torstaisin klo 9–11 (4–5-v.)
tiistaisin ja perjantaisin klo 9–11 (3-v.)
Minna Andersson, p. 050 5347 481. 
Sirkka-Liisa Lindvall, p.  050 3716 263.
tiistaisin ja perjantaisin klo 9–11 (4–5-v.)
Marja Raatikainen, p. 050 4334 098.
Irma Ruokamo, p. 044 3161 734.

Koskelan seurakuntakoti
puuhakerho perjantaisin klo 9–11.30 (3–5-v.)
Tiina-Kaisa Tiri, p. 050 4334 094.
Teija Kokko, p. 050 5347 477.

Lisätietoja muusta Tuiran seurakunnan lapsi- ja
perhetyön toiminnasta www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri/lapset ja lapsiperheet/Tuiran seurakunta  

Nepalilainen juhlalounas 
sunnuntaina 13.10. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Messun jälkeen tarjolla inkivääri-kanacurry, tu-
linen pikkelssi, papumuhennos, juusto-päh-

kinäsalaatti, riisi, Papad -leipä, jogurt-
tisalaatti, makea maustetee, banaa-
ni-kookosjogurtti. Lounaan hinta 10 
€. Terveisiä nepalista tuo Kirsti Kirja-
vainen. Tapahtumalla tuetaan vam-
maisten lasten koulutusta Nepalissa.

Tervetuloa 80-vuotiaiden 
yhteisille syntymäpäiväjuhlille 
Pyhän Tuomaan kirkkoon su 6.10. klo 12 alkaen! 
Kaikki tänä vuonna 80 vuotta täyttävät ovat saaneet 
henkilökohtaisen kutsukirjeen Tuiran seurakunnalta. 
Juhlaan voi osallistua omaisen/saattajan kanssa. 
Lisätietoja: diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Sinä, joka täytät 
4 vuotta 
1.7.–31.12.2013! 
Kutsumme Sinut juhlimaan 
yhteisiä 4-vuotissynttäreitä 
sunnuntaina 13.10. klo 15 
Pyhän Tuomaan kirkolle, 
Mielikintie 3. 
Aloitamme juhlan 
yhteisellä perhekirkko-
hetkellä ja jatkamme 
juhlatarjoilulla. Päivänsankarit saavat lahjan. 
Lämpimästi tervetuloa koko perhe!

Rajakylän 
laulupiiri 

torstaina 3.10. 
klo 14.30, 
Rajakylän 

seurakuntakoti.

Diakoniatyön 
ajanvaraus 

taloudellisissa 
asioissa maanantaisin 

klo 9–11, 
p. 044 3161 412. 

risotoimen kanssa yhdessä 
toteutettuja iltoja. Illat ovat 
päihteettömiä ja energia-

juomavapaita ja tar-
koitettu yläastei-

käisille nuoril-
le. Illoissa tar-
jolla yleensä 
kahvia, tee-
tä ja jotain 
pientä purta-

vaa. Lisätieto-
ja Sanna Parkki-

selta, p. 050 3408 
982 tai sanna.parkki-

nen@evl.fi.
Isoskoulutus su 6.10. klo 15–
18, Tuiran kirkon Suvantosa-
li. Isoskoulutuksessa ihmetel-
lään mitä on olla isonen. Lu-
vassa tiukkaa asiaa isosuu-
desta hauskanpitoa unoh-
tamatta. Tapaamiset kerran 
kuussa Tuiran kirkolla. Lisä-
tietoja: nuorisotyönohjaaja 
Marja Manelius, p. 040 5245 
944, marja.manelius@evl.fi.
Nuorten avarit ke 9.10. klo 
18–21, Tuiran kirkko, nuori-
sotila. Nuorten avoimet ovet 
eli avarit on yläaste- sekä lu-
kioikäisille nuorille tarkoitet-
tu yhteinen illanvietto. Ava-
reissa on mahdollisuus pe-
lailla, jutella, tutustella uu-
siin ihmisiin tai vain oleskel-
la. Avareissa on aina paikal-
la kaksi täysi-ikäistä ohjaa-
jaa. Lisätietoja: Sanna Park-
kinen, p. 050 3408 982, san-
na.parkkinen@evl.fi. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 3.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064. Kerho 
vierailee Tuiran kirkon ker-
hossa.
Eläkeläisten kerho to 3.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. Pyhän 
Tuomaan kerholaisia muka-
na.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 3.10. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Tervetuloa Palokan 
seurakuntakerhoon. Paikalla 
pastori Riikka Honkavaara ja 
diakoni Heli Mattila.

Muut menot
Pyhää tanssia ja kehoru-
kousta Pateniemen kirkolla 
to 3.10. ja 10.10. klo 18, Pa-
teniemen kirkko. Tervetuloa 
kulkemaan Pyhän tanssin as-
kelissa neljänä torstai-iltana 
Pateniemen kirkolla. Pyhä 
tanssi on rauhallista liikettä, 
rukousta ilman sanoja. Aske-
leet ja liikkeet ovat helppoja 
ja rauhoittavia. Aiempaa ko-
kemusta et tarvitse. Samaan 
aikaan puuhapyhäkoulu yli 
4-vuotiaille lapsille kerho-
huoneessa.
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Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

Sanajumalanpalvelus 
su 6.10. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Vanhus-
ten viikon aloitus, kirk-
kokyytiä tarjolla (Marja, 
p. 040 7430 382) ja kirk-
kokahvit.

Piispanmessu su 6.10. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa piispa 
Samuel Salmi, saarna vs. 
kirkkoherra Vesa Äärelä, 
avustaa Paulus Pikkarai-
nen, diakoni Arvo Yrjö-
lä, kanttorit Eija Savolai-
nen ja Marjo Irjala. Mu-
siikkiavustus kirkkokuoro 
ja Askeleet, Hanna Mut-
ka, huilu. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon 20-vuo-
tisjuhlamessu. Messun jäl-
keen lähetyslounas ja juh-
la Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. ks. ohjelma.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Askeleet pe 4.10. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-talolla. 
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ma 
7.10. klo 18.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Perhekerhot: http://www.
kempeleenseurakunta.fi/35-
perhekerhot.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16 Kirkonkylän srk-kodissa ja 

pe klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Kirkkokuoroa ei ole ke 9.10. 
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
9.10. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirejä ei ole to 
10.10. 
Sururyhmä alkaa to 10.10. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Ilmoitt. 7.10. 
mennessä Jaanalle, p. 040 
7790 368.
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 10.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Saavu valo-musiikki- ja ru-
noesitys (säv. Petri Laakso-
nen, san. Anna-Mari Kaski-
nen) su 13.10. klo 18 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Laulu- ja soitinryhmää joh-
tavat Taina Voutilainen ja 
Esa Rättyä, lukijoina toimi-
vat Marjukka Hamari ja Juha 
Vähäkangas.
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 torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 4.10. klo 20 
Vanhassa pappilassa.

Sanajumalanpalvelus 
su 6.10. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Töl-
li, saarnaa Ville Typpö ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Vietäm-
me vanhusten kirkkopy-
hää. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen lähetyslou-
nas ja lähetystapahtuma 
srk-talossa. Vieraina Ai-
tan perhe, Typön perhe 
sekä Iivi Gröhn.

Lasten päiväkerhot normaa-
listi. 
Perhekerho to 3.10. klo 10 
srk-talossa. 
Rukousmatka maailmalle to 
3.10 klo 18.30 srk-talossa.
Sotku: Sählyä liikuntahallil-
la yli 30-vuotiaille perjantai-
sin klo 19–21. 
Lapsiparkki ke 9.10. klo 12–
14.30. Ilmoittaudu kulle-
kin kerralle erikseen, p. 044 
7750 601. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 9.10. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 9.10 
klo 18.30 srk-talossa.
70-, 75-, 80- ja 85-vuotiai-
den yhteinen syntymäpäi-
väjuhla to 10.10. klo 18 srk-
talossa.
Ystävyyden talo seuraavan 
kerran 1.11.
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 päiväkah-
vin Ohtakarissa). Lisätieto-
ja Marjolta, p. 044 7750 600.
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. 
Nuortenleiri ya-ikäisille ja 
vanhemmille 11.–13.10. Sii-
kajoen pappilassa. Hinta 20 
€. Ilmoittaudu viimeistään 
8.10. sähköpostilla: sinikka.
harkonen@edu.lumijoki.fi. 
Lisätietoja  Pekalta, p. 040 
5357 567.
Rauhanyhdistys: Pe 4.10. klo 
19 raamattulk. 5.–6.-lk. Kaa-
rina ja Juha Klaavolla, 7.–8.-
lk. Kirsi ja Jaakko Klaavolla 
ja nuortenilta Anttilalla. La 
5.10. klo 19 pizzailta ry:llä. Su 
6.10. klo 13 seurakuntapäivä 
ry:llä. Ma 7.10. klo 10 puuro-
kerho T&I Kämäräisellä ja klo 
19 sisarpiiri ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ma, ti, ke ja to klo 17–
18.30. Ke 9.10. klo 19 ompe-
luseurat A&E Kämäräisellä.
Kuollut: Pirkko Liisa Kallun-
ki 75.

Armolahjat käyttöön -kurssi
15.–17.11. Keskustan seurakuntatalolla
ks. www.kempeleenseurakunta.fi/rukousillat

Eläkeliitto ti 8.10. klo 11 
srk-salissa. Vieraana perus-
turvajohtaja Pirjo Mattila.
Kummikerho Tuunaten 
Tansaniaan ke 11.10. klo 16 
kirkolla.
Viikoittaiset kerhot:
Aamukahvila maanantai-
sin klo 9–10.30 nuorisotila 

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. majoi-
tuksen 2–4 hengen huo-
neissa 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. 

Pyhän Kolminaisuuden kirkon 
20-vuotisjuhla ja Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksen 10-vuotisjuhla 6.10. 
Piispanmessu klo 10, jonka toimittaa piispa Samuel Sal-
mi ja saarnaa vs. khra Vesa Äärelä. 
Messun jälkeen n. klo 12 on lähetyslounas (vapaaehtoinen 
maksu lähetyksen hyväksi) ja juhlakahvit ja n. klo 13 juh-
la Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Kirkolta järjes-
tetään kuljetus juhlaan ja juhlan jälkeen takaisin kirkolle. 
Tervehdyksen juhlaan tuo virkavapaalla oleva kirkkoherra 
Pekka Rehumäki. Juhlapuheen pitää emeritus khra Veik-
ko Kärnä. Pyhän Kolminaisuuden kirkon historiikin esit-
telee sen kirjoittaja, toimittaja Timo Paakki. Daniel Hela-
korpi esittää runoja ja seurakunnan varhaisnuorten kuo-
ro, Tiia Mäkelä ja Sanna Smolander musisoivat. Lopuksi 
kuullaan piispa Samuel Salmen tervehdys ja lähettäminen. 
Juhlan juontavat Minna Sorvala ja Paulus Pikkarainen.

Kastetut: Jada Minja Mar-
jaana Kesti. Lilli Magdalee-
na Kaarlela. Helmi Vilja Sofia 
Kujala. Elli Iita Maija Juoppe-
ri. Kiana Silvia Salmela. 
Vihitty: Tomi Veikko Teräs 
ja Eija Ilona Iisakka. Ville Ju-
ha Petteri Vuotso ja Susanna 
Maarit Lehtosaari. Antti Pel-
lervo Kauppila ja Anniina Ei-
la Palomäki.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Nuorten perjantai pe 4.10. 
klo 18 ry:llä. Raamattuluokat 

pe 4.10 klo 18 4-5 lk: Hintsa-
la, Roinilantie 8. 6-7 lk: Mäl-
linen, Hietaniement 9 8-9lk 
Nuorten perjantai ry:llä. Py-
häkoulut su 6.10. klo 12 Pai-
turi: pulkkinen a ja l, Pulkki-
sentie 13 Linnakangas: Tiiro-
la, Porttikellonkuja 12 Kes-
kusta-Ollila: Luokkanen, Vi-
hiluodontie 535 Sarkkiranta, 
Santamäki: Luukkonen, Kiu-
runkuja 4 Kokkok.-Haapa-
maa: Taskila, Haukkasuontie 
4. Seurat su 6.10. klo 16 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 4.10. klo 19, 
Pellontaus 4, Tyrnävä. Tyrnä-
vän Ry:n syysseurat la 5.10. 
klo 18 ry:llä. Messu su 6.10. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, seu-
rat klo 16 ry:llä.

Huom! 
Päiväpiiri 

Saarenkartanossa 
siirtyy uuteen 

aikaan: 
maanantaisin 
klo 13–14.30.

Luukulla.
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. 

Vanhustenviikon juhla 
keskiviikkona 9.10. klo 12 alkaen ruokailulla Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa
Kuljetusta tarvitsevat: Linja-auto 1: Sarkkirannan Siwa klo 
11, Caritas Kempele Suolatie 4, Hovintien palvelukeskus 
klo 11.10, Palvelutalo Hovila klo 11.15.  Linja-auto 2: Kir-
konkylän seurakuntakoti klo 11.15, Palolaitoksen pysäkki, 
Honkasen monitoimitalo klo 11.20.  Muuta kuljetusta tar-
vitsevat, ottakaa yhteys, p. 040 7790 367 / Soile Pakkanen.

Vanhusten viikko 
6.–13.10.

Jumalanpalvelus su 6.10. klo 10 kirkossa. Kirkkokyyti 
tarjolla: Marja, p. 040 7430 382.
Vanhusten juhla ”Hyviä vuosia” ke 9.10. klo 13.30 Saa-
renkartanossa. Mukavaa ohjelmaa ja kahvitarjoilu.
Vanhusten viikon juhlaan sekä Siikamarkkinoille kyytiä 
voi kysyä Sallilta, p. 040 7510 036.

Tulossa: 
Siikamarkkinoiden aikaan la–su 12.–13.10. seurakun-
tasalissa tarjolla rössypottulounasta. Haluatko mu-
kaan keittiöarmeijaan – soita Marjalle, p. 040 7430 382. 
Tuotto seurakunnan lähetystyölle.

SPR:n ystäväpalvelu tarjoaa kaikille 75 vuotta täyt-
täneille hailuotolaisille pullakahvit Puikkarissa Siika-
markkina-viikonloppuna. Tervetuloa kahville! 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14 ja 16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Messu su 6.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa rovas-
ti Elina Hyvönen, kantto-
rina Ossi Kajava. Kehitys-
vammaisten kirkkopyhä. 
Messun jälkeen Muhok-
sen kehitysvammaisten 
tuki ry:n 40-vuotisjuhla 
seurakuntatalossa.
Naisten messu ke 9.10. klo 
18 kirkossa. Ks. ilmoitus.

Virsikirkko to 3.10. klo 13.30 
Mikevan palvelukodeissa, 
Jouni Heikkinen, Ossi Kajava.
Hartaus to 3.10. klo 14 Puha-
kantien palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Lähetyslauluilta to 3.10. klo 
19 Tuula ja Pekka Perällä, Ran-
tatie 404, Jouni Heikkinen.
Hartaus pe 4.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hautausmaan siivoustal-
koot ma 7.10. klo 9 alkaen se-
kä hartaus muualle haudattu-
jen muistomerkillä klo 12, Si-
mo Pekka Pekkala. Kahvitar-
joilu talkoon ajan!
Ompeluseurat ma 7.10. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
8.10. klo 13 Muhoksen palve-
lukodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 8.10. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, Jou-
ni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 9.10. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 

Marja Leena Savolainen. 
Iltahartaus to 10.10. klo 19 
Rokualla, Simo Pekka Pekkala.
Kuorot: Ke 9.10. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa. 
Urkutaiteilija Maija Tynkky-
sen iltapäiväkonsertti mu-
siikkia eri vuosisadoilta su 
13.10. klo 14 Muhoksen srk-
talo. Ohjelma 5 €, tuotto lä-
hetystyön tukemiseen. Kah-
vitarjoilu. 
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. Perhepyhäkoulu pe 4.10. 
klo 9–9.45 Päivärinteen seu-
rakuntasalissa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to 3.10. klo 
11–12.15 yläkoululla ja lukiol-
la. Nuortenilta to 3.10. klo 17–
18.30 Päivärinteen srk-salissa. 
Päivystys nuorisotoimistolla 
pe 4.10. klo 16–18. Nuortenil-
ta pe 4.10. klo 18–19.30 srk-
talon alakerrassa. Yökahvi-
la Valopilikku la 5.10. klo 19–
24 Nuokkarilla. Iltaan sisältyy 
klo 20–21 Mikko Nikulan kon-
sertti, joka kuuluu isos- ja rip-
pikouluopetukseen.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 

Sanajumalanpalvelus su 
6.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Aino Pieskä, avus-
taa Kimmo Helomaa, 
kanttori Hanna Korri.

Lähtö läheisensä menet-
täneiden iltaan to 3.10. klo 
17.30 S-Marketin edestä
Ystävärengas: lauluharjoi-
tukset pe 4.10. klo 12 lähe-
tysvintillä. Mukana Marika 
Kamps, p. 044 7521 243.
Hyvänmielen päiväkahvi-
ryhmä: ti 15.10 klo 12 lähtö 
seurakuntatalon pihalta yh-
teiskyydein Heinijärven par-
tiokämpälle. Lähtö takaisin 
srk-talolle klo 14. Il-
moittaudu retkel-
le joko edellisellä 
tapaamisella tai 
soita Marikalle, 
p. 044 7521 243.
Lähetysvint-
ti maanantaisin 
klo 12–14 pappi-
lan pihapiirissä.
VaLas-ryhmä (vanhem-
pi-lapsi) tiistaisin klo 10–12 
Tupoksen Vanamon olohuo-
neessa.
Gospel Gym tiistaisin klo 
18.30–19.30 Tupoksen Vana-
mosalissa.
Rippikoulusunnuntai ja ju-
malanpalvelusopetus su 
6.10. klo 10–13 kirkossa hiih-
tolomaryhmälle ja muualla 
rippikoulun käyville
Perhekerho ti 8.10. klo 9.30–
11 Seurakuntatalolla ja ke 9.10. 
klo 9.30–11 Vanamossa, Kim-

mo-pappi mukana kerhossa.
Tähdet-kuoro ke 9.10. 17–18 
Seurakuntatalolla. 
Nuorten kuoro Celeste ke 
9.10. klo 17–18 kirkossa.

Kirkkolaulajat ke 9.10.  
18.30–20.30 seura-

kuntatalolla.
Rovastikunnal-
linen isospäivä 
la 9.11. Luurin-
mutkassa Uta-
järvellä. Ohjel-

massa isosjut-
tuja sekä tutus-

tumista toisten seu-
rakuntien isosiin. Koko 

päivän kestävä isospäivä on 
ilmainen ja sinne on kuljetus. 
Limingan isoset ilmoittautu-
vat sähköisesti nettisivuilla 
1.–16.10. Lisätietoja isoskou-
lutuksessa.
Retki Maata näkyvissä -fes-
tareille Turkuun 15.–17.11. 
Retki on tarkoitettu ensisijai-
sesti liminkalaisille. Hintaan 
(60 €) sisältyy matkat, majoi-
tus, ruuat ja festariliput. Il-
moittautuminen 30.10. men-
nessä osoitteessa www.nuo-

Pe 4.10.  klo 18.30 aikuisten 
ilta ry:llä. La 5.10. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4–6-lk 
Ylimartimolla ja 7–8-lk Pino-
niemellä. Su 6.10. klo 12 py-
häkoulut: Kk-Anttila Jokitalo, 
Korivaara J. Jokitalo, Pälli V. 
Taskila, Suokylä Kämäräinen. 
Klo 17 radioseurat ry:llä Radio 
Pookin kautta.  Ma 7.10. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. Ti 8.10. 
klo 12.30 seurat Päiväkeskuk-
sessa. To 10.10. klo 18.30 rip-
pikoulun kodinilta Utajärven 
ry:llä. Klo 18.30 ompeluseurat 
kodeissa: Outi ja Antti Tuo-
mikoskella ja Hennariikka ja 
Tuukka Spetsillä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 4.10. klo 19 pienten raa-
mattuluokka Ihme. La 5.10. 
klo 10 päiväkerho ry:llä. Klo 
19 isojen raamattuluokka Pi-
noniemi. Su 6.10. klo 12 py-
häkoulut: Hyrkki Karhumaa, 
Laitasaari Hintsala, Huovila 
Alanen. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ti 8.10. klo 12.30 seurat Päi-
väkeskuksessa. To 10.10. klo 
10–12 perhekerho ry:llä. Klo 
18.30 rippikoulun kodinilta 
Utajärven ry:llä.

Kastettu: Emma Lyydia 
Urpilainen, Oona Aurora 
Tiirola, Aava Helena Pit-
känen, Ilmo Emmanuel 
Hannula.
Vihitty: Timo Tapio Pitkä-
nen ja Sini Pauliina Päh-
tilä, Jyrki Tapani Sirviö ja 
Sirpa Hannele Liedes. 
Kuollut: Edla Maria Pääk-
kö s. Nykänen 86.

risonurkka.fi / ajakohtaista / 
ilmoittaudu. Paikkoja on ra-
joitetusti ja retki on suosittu, 
joten pidä kiireettä!
Partio: Ajantasaiset tapahtu-
ma- ja muut lisätiedot netis-
sä www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Perhekerho 
to 3.10. klo 10.30 ry:llä. Kodin-
seurat pe 4.10. klo 19 Irma ja 
Joni Tissarilla ja raamattuluok-
ka (7.–8.) klo 18.30 ry:llä. Raa-
mattuluokka (5.–6.) la 5.10. 
klo 18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 
6.10. klo 11.30 ja seurat klo 14 
ja 16  ry:llä sekä uusien siionin 
laulujen esittelyilta klo 17.30 
ry:llä. Sisarilta ke 9.10. klo 19 
ry:llä. Varttuneidenkerho to 
10.10. klo 12 ry:llä.

Vanhusten viikon juhla

”Hyviä vuosia” 
torstaina 10.10. 
Ruokailu seurakuntatalossa kahdessa ryhmässä, klo 
11.15 ja klo 11.45. Juhla Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuk-
sessa klo 12.30 alkaen. Juhlapuhe kansanedustaja Pirk-
ko Mattila, seurakunnan tervehdys Simo Pekka Pekkala. 
Musiikki Ossi Kajava. Sketsi, yhteislaulua ja lopuksi lai-
tetaan jalalla koreasti. Ruokailuun ilmoittautuminen pe 
4.10. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5331284. 
Miettikää valmiiksi, kumpaan ryhmään haluatte osallis-
tua ja ilmoittakaa myös mahdolliset erityisruokavaliot.

Kutsu sururyhmään
Limingan seurakunta tarjoaa mahdollisuuden  läheisensä menet-
täneille kokoontua yhteen keskustelemaan ja käymään läpi me-
netykseen liittyviä kysymyksiä luottamuksellisesti. 
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa  klo 18–19.30 Pappilan kahviossa.
Sururyhmän kokoontumiset ke 23.10., ke 30.10., to 28.11., to 
12.12. ja ke 15.1.2014
Mukana ovat diakonissa Sinikka Ilmonen ja kappalainen Aino 
Pieskä. Ilmoittautumiset 11.10. mennessä: 
p. 044 7521 226 / Ilmonen tai 044 7521 224 / Pieskä

Olet lämpimästi tervetullut!

Juuri nyt 
vapaaehtoistyössä kaivataan 

- Uusia ystäviä lähimmäispalveluun
- Päiväkoteihin mummoja/ vaareja vierailulle

- Ulkoiluapua liikuntarajoitteisille
- Apua aamupuurotoiminnan aloittamiseen

- Lähetysvintille matonkutojaa

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
Diakonissa Marika Kamps

P. 044 7521 243, marika.kamps@evl.fi

”Hyviä vuosia” 
Ikäihmisen juhla  seurakuntatalolla 
keskiviikkona  9.10. klo 11–14
Ohjelmassa mm: ruokailu, musiikkiesityksiä, koululais-
ten ohjelmaa, ”Hyviä vuosia joka hetki” – luovuusyrit-
täjä Helena Tornberg, vanhusneuvoston pj. Kalevi Neva-
lan terveiset, hartaus kirkkoherra Ilkka Tornberg, pää-
töskahvit.
Kyytiä tarvitsevat ilmoita 7.10. klo 10 mennessä  
p. 044 7521 226. 

Järjestää Limingan kunta ja seurakunta

Miesten talkooryhmä aloittaa toimintansa!
Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa perjantaina 4.10. klo 18
kirkonkylän diakoniatoimistolle!
- Tarkoituksena auttaa muun muassa 
  kotipalvelun asiakkaita pienissä pihatöissä / korjauksissa
- Vapaaehtoistyötä miehille

Retki 
Maata Näkyvissä 

-festareille 
Turkuun 15.–17.11. 
Ilmoittautuminen 

30.10. 
mennessä. 
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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

Messu su 6.10. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
saarna Pekka Kinnunen, 
kanttori Aino Juntunen. 
Marjasen tytöt soittavat 
viulua. Rauhanyhdistys-
ten kirkkopyhä. Muual-
la rippikoulunsa käyvien 
kirkkopyhä.

Ehtoollishartaus pe 4.10. klo 
13.30 Lepolassa.
Diakonian päivystys ma 
7.10. klo 9–10.30 Temmek-
sen srk-talolla.
Nuttupiiri neuloo 10.10. 
Aleksis Kiven päivänä poik-
keuksellisesti srk-talon kah-
viossa. Aika sama eli klo 17.
Seurakuntakerhoa ei tiistai-
na 8.10.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoro kes-
kiviikkoisin klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla. Lapsikuoro tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Varhaisnuorten kerho tors-

Rippikoulusunnuntai
Juonnettu sanajumalanpalvelus 

sunnuntaina 6.10. klo 12 Pulkkilan kirkossa.
- liturgia Perttu Kyllönen

- saarna Merja Jyrkkä
- juonto Saila Karppinen
- urkurina Arja Leinonen

- kanttorina Veijo Kinnunen
- avustajina seurakunnan työntekijöitä

Rippikouluinfo, työalojen esittely ja kirkkokahvit 
seurakuntatalossa.

Iltakirkko su 6.10. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurkinen, kanttorina Veijo Kinnunen.

Iltakirkko su 6.10. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Pentti Jäntti, kanttorina Unto Määttä.

Kastettu: Otso Yrjö An-
selmi Tihinen (Pulkkila), 
Siiri Emilia Väyrynen 
(Rantsila).
Kuollut: Laura Aliisi 
Mattila s. Halmu 88 (Kes-
tilä), Helvi Katariina Ko-
nola s. Turunen 91 (Py-
häntä). 

taina 3.10., ma 7.10. ja ti 8.10. 
klo 16–18 Murron kerhotilas-
sa.
Nuortenilta pe 4.10. klo 18. 
Tyrnävän srk-talolla, ti 8.10. 
klo 18 Temmeksen srk-talol-
la ja to 10.10. klo 18 Murron 
kerhotilassa.
Rippikouluryhmä I aloitus-
tapaaminen ma 7.10. klo 17 
Tyrnävän srk-talolla.
Isoskoulutus to 10.10. klo 
15.15–17.45 srk-talon takka-
huoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Syysseurat 5.–6.10. La seurat 
klo 18 ry:llä. Su klo 10 messu 

Isosten lähetysilta vanhoil-
le ja uusille isosille pe 4.10. 
klo 19 Pulkkilan srk-talossa, 
vieraana Helena ja Tapio Räi-
sänen. 
Musiikki-ilta pe 4.10. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Musiik-
ki-illan jälkeen kanttori Arja 
Leinosen syntymäpäi-
väkahvit ja iltapala 
srk-talossa.
Opistomyyjäiset 
pe 4.10. klo 19 
Kestilän ry:llä.
Seurat su 6.10. 
klo 16 Pyhännän 
(Osmo Leppänen ja 
Ari Mikkola) ja klo 18.30 
Rantsilan ry:llä. 
Lankapiiri ma 7.10. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Syöpäkerho ke 9.10. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa, 

ro ke klo 18 Kestilän ja to klo 
16.30 Pulkkilan srk-talossa. 
Käsikellokuoro ke klo 9.30 
Pulkkilan srk-talossa.
Seurakuntakerho to klo 12 
Pulkkilan srk-talossa ja to 
10.10. klo 13 Rantsilan srk-ta-
lossa. Kyytiä tarvitsevat yh-
teys Eeva-Liisa Kekkoseen p. 
044 518 1171 tai kirkkoher-
ranvirastoon. 
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 7.10. klo 
10 Rantsilan srk-talossa. Ti 
8.10. klo 10 Pyhännän srk-ta-
lon kerhohuoneessa. Ke 9.10. 
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 klo 13.30 
Kestilän kerhokodissa, to klo 
15.30 Tavastkengän koulul-
la ja to klo 15.30 poikaker-
ho Nuppulassa. Pe klo 13.30 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa. 

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. 

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 jatkossa kahden 
viikon välein Temmeksen 
seurakuntatalolla 
joulukuuhun 
asti.

vieraana kunnanjohtaja Tuo-
mo Haapalahti.
Lauluseurat ke 9.10. klo 
18.30 Koskelolla Pyhännällä.
Hartaus to 10.10. klo 14 Kuu-
rankukassa.   
Ehtoollishartaus pe 11.10. 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 

14 Vaarintalossa.
Ompeluseurat pe 

11.10. klo 19 Kes-
tilän ja opistoilta 
klo 19 Rantsilan 
ry:llä.

Kuorotoimin-
ta: Veteraanikuo-

ro ke klo 11 Rantsi-
lan, to klo 11 Piippolan 

ja to klo 12 Pyhännän srk-ta-
lossa. Lapsikuoro to 3.10. klo 
15 Pulkkilan ja to klo 17 Py-
hännän srk-talossa. Kappe-
likuoro to 3.10. klo 19 Rant-
silan srk-talossa. Kirkkokuo-

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.

Sydämelliset 
kiitokset hautaus-
maiden siivoustal-
koisiin osallistu-

neille!

Temmeksen maa- 
ja kotitalousnaisten 

80-vuotisjuhla 
13.10.

Juhla alkaa sadonkorjuun 
kiitosjumalanpalveluksella Temmeksen 
kirkossa klo 12. Kirkonmenojen jälkeen 

siirrymme Temmeksen seurakuntatalolle 
juhlimaan Temmeksen maa- ja 

kotitalousnaisia ohrapuuron, kahvin ja 
ohjelman merkeissä.

Lämpimästi tervetuloa!

kirkossa, 11.30 ruokailu, klo 
13 seurat ja klo 18 seurat ja 
laulutuokio ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 4.10. klo 19 
Pellontaus 4. Tyrnävän Ry:n 
syysseurat 5.–6.10. Messu 
su 6.10. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Seurat su 6.10. klo 16 
ry:llä.

Kastettu: Eveliina Meea 
Katariina Jaskari, Iida An-
na Emilia Moilanen, Eedit 
Amalia Penttilä.

Tyrnävän  seurakunnan Facebook-sivut 
käy tykkäämässä sivuja: Tyrnävän seurakunta,  Tyr-
nävän nuoriseurakunta ja  Tyrnävän lastenohjaajat.

Vanhustenviikko ajalla 6.–13.10. Teemana 

Hyviä vuosia - Goda år!
Ulkoiluta vanhusta -tapahtuma maanantaina 7.10. klo 
13.30 Vaarintalolla ja torstaina 10.10. klo 12 Nestorissa. 
Tule mukaan ulkoiluttamaan Vaarintalon ja Ainolan asuk-
kaita Piippolassa ja Nestorin asukkaita Pyhännällä. Sää-
varaus. Yhteydenotot Mervi Karttunen p. 040 573 7988. 

Lukupiiri tiistaina 8.10. klo 12.30 Koivulehdossa, muka-
na Matti Ylikoski ja Seppo Törmäkangas.

Vanhusten viikon jumalanpalvelus pe 11.10. klo 10 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Juhla Pulkkilan seurakuntatalossa. Kyydityk-
seen ilmoittautuminen p. 040 552 8989 kirkkoherranvi-
rasto tai seurakuntakerhoissa. Lähtö kirkkojen parkkipai-
koilta: Pyhäntä klo 9.15, Piippola klo 9.30, Kestilä klo 9.20 
ja Rantsila klo 9.20. 

Retki Valamon luostariin
Rantsilan kappelineuvoston järjestämä retki ranttisille 
12.10. Valamon luostariin. Lähtö klo 7.30 Rantsilan srk-ta-
lon pihalta. Retken hinta 20 €/aikuinen, 10 €/lapsi. Hinta 
sisältää kyydin, ruokailun Valamossa ja opastetut kierrok-
set valinnaisesti joko lapsille tai aikuisille. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
to 10.10. kirkkoherranvirastoon 
p. 040 5528 989.
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Seurakunnan kuoroihin 
matalalla kynnyksellä

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Tuomiokirkkokuoro. Aikai-
sempi kuorolaulukokemus on 
suotavaa, koska kuoro laulaa 
pääasiassa neliäänistä kuoro-
musiikkia. Harjoitukset torstai-
sin klo 16–17.30 Heinätorin seu-
rakuntatalolla. Lisätietoja kant-
tori Henna-Mari Sivula, p. 040 
7450 160.

TUIRA
Senioreiden laulupiiri kaikille 
seniori-ikäisille. Kokoontumiset 
kerran kuukaudessa Tuiran kir-
kolla ja Pyhän Tuomaan kirkol-
la. Lisätietoja Pirjo Mäntyvaara, 
p. 044 316 1576.
Pyhän Tuomaan lapsikuoro. 
Uusia kuorolaisia otetaan mu-
kaan seuraavan kerran tammi-
kuussa, kun harjoitukset alka-
vat. Lisätietoja Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463.

OULUJOKI
Lastenkuoro Mido yli 5-vuoti-
aille lapsille. Harjoitukset tors-
taisin klo 17.45–18.30. Lisätieto-
ja Anna Haanpää-Vesenterä, p. 
044 3161 651.

OULUNSALO
Lapsikuoro kouluikäisille lap-
sille. Harjoitukset keskiviik-
koisin kello 17–17.50 Oulunsa-
lon kirkossa. Lisätietoja Tuomo 
Kangas. p. 044 7453 857. 

KIIMINKI
Poikien harjoituskuoro 
7–9-vuotiaille pojille. Harjoi-
tukset torstaisin klo 16.15–17 
Kirkkopirtillä Kiimingissä. Li-
sätietoja Ulla Metsänheimo, p. 
050 360 1866.

HAILUOTO
Hailuodon kirkkokuoro. Har-
joitukset Hailuodon kirkon seu-
rakuntasalissa torstaisin klo 18–
19.30. Lisätietoja kanttori Kaisa-
marja Stöckell, p. 040 7430 381.

KEMPELE
Varhaisnuorten kuoro noin 
8–14-vuotiaille lapsille. Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ko-
koontuva ryhmä tapaa torstaisin 
klo 16 ja Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksen ryhmä perjan-
taisin klo 15. Kuorolainen saa 
valita, kummassa ryhmässä ha-
luaa käydä. Lisätietoja kanttori 
Marjo Irjala, p. 040 7790 337.
Ylistyslauluryhmä Versot. 
Ryhmä laulaa useimmiten yk-
siäänisesti. Kokoontumiset hie-
man epäsäännöllisesti sunnun-
taisin klo 16. Lisätietoja kanttori 
Eija Savolainen, p. 040 7790 316.

LIMINKA
Lapsikuoro Tähdet ala-astei-
käisille pojille ja tytöille. Har-
joitukset keskiviikkoisin klo 
17–18 seurakuntatalolla. Lisä-

Seurakuntien kuorotoiminta 
on monipuolista ja vilkas-
ta. Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakunnista löy-

tyy yhteensä kymmeniä kuoroja. 
Lauluryhmiä löytyy monen ikäi-
sille ja ne edustavat monenlaisia 
musiikkityylejä.

Osa kuoroista harjoittelee vaa-
tivia teoksia ja on tullut tunne-
tuksi korkeatasoisuudestaan. 
Vaihtoehtoja löytyy kuitenkin 
myös niille, joilla ei ole kokemus-
ta laulamisesta. 

Useimpiin kuoroihin pääsee 
mukaan laulukokeen kautta. 

Koe voi kuulostaa pelottavalta, 
mutta Tuiran seurakunnan kant-
tori Tommi Hekkala vakuuttaa, 
ettei laulukoetta kannata pelätä.

– Kuoronjohtajan on tiedet-
tävä kunkin laulajan ääni, jotta 
osaa sijoittaa kuorolaisen oike-
aan ääneen tai jotta hän saa kä-
sityksen, millainen on kuoroon 
pyrkivän äänen käyttö, onko esi-
merkiksi äänen käytössä virheitä, 
jotka haittaavat äänenmuodos-
tuksen kehittämistä.

– Kaikkiin seurakuntien kuo-
roihin ei ole vaatimuksena esi-
merkiksi nuotinlukutaito. Suosit-
telen kaikkia kuorolaulusta kiin-
nostuneita ottamaan rohkeasti 
yhteyttä kuorojen johtajiin.

Seurakunnista löytyy etenkin 
lapsille kuoroja, joihin pääsee 
mukaan ilman laulukoetta. 

KAISA ANTTILA

SIIKALATVA
Rantsilan kappelikuoro nuo-
rille ja nuorille aikuisille. Har-
joitukset torstaisin klo 19 Rant-
silan seurakuntatalossa.  Lisä-
tietoja Arja Leinonen, p. 044 
5181 151.
Veteraanikuoro. Vetäjänä 
Pentti Jäntti. Lisätietoja Arja 
Leinonen, p. 044 5181 151.

TYRNäVä
Kirkkokuoro. Harjoitukset 
keskiviikkoisin klo 18 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla. Lisätie-
toja kanttori Pentti Korkiakos-
ki, p. 044 7372 613.
Lapsikuoro. Harjoitukset tors-
taisin klo 16 Tyrnävän seura-
kuntatalolla. Lisätietoja kant-
tori Pentti Korkiakoski, p. 044 
7372 613.
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tietoja Mika Kotkaranta, p. 044 
7521 234.
Nuorisokuoro Celeste yläastei-
käisille ja sitä vanhemmille ty-
töille ja pojille. Harjoitukset kes-
kiviikkoisin klo 17–18 kirkossa. 
Lisätietoja Hanna Korri, p. 044 
7521 242.
Limingan kirkkokuoro Kirk-
kolaulajat. Harjoitukset keski-
viikkoisin klo 18.30–20 seura-
kuntatalolla. Lisätietoja Mika 
Kotkaranta, p. 044 7521 234.

LUMIJOKI
Lumijoen kirkkokuoroon ei 
ole varsinaista koelaulua, mutta 
kuoroon tulevien toivotaan ole-
van laulutaitoisia. Harjoitukset 
seurakuntatalossa keskiviikkoi-
sin kello 18.30–20. Lisätietoja 
kanttori Maili Muuttola-Junk-
konen, p. 044 7750 603.

NäISSä KUOROISSA EI OLE LAULUKOETTA

Lipaskeräys Syyriaan saa 
seurakunnat liikkeelle

Kirkon Ulkomaanavun no-
pean toiminnan joukot 
suomalaisissa seurakun-
nissa ovat aloittaneet li-

paskeräyksen Syyrian sodan uh-
rien auttamiseksi. Keräys laajeni 
koskemaan Suomen kaikkia seu-
rakuntia.

– Nopean toiminnan joukot 
ovat lähteneet upeasti liikkeelle. 
Tähän mennessä olemme saa-
neet yksityislahjoituksina 174 
000 euroa Syyrian pakolaisten 
parissa tehtävälle työlle. sanoo 
seurakuntavarainhankinnan 
yhteyspäällikkö Katriina Kong.

Ulkomaanapu on esittänyt 
seurakunnille myös kolehtive-
toomuksen sekä pyytänyt lah-
joituksia seurakuntien kriisira-
hastoista. 

Viime viikolla Vantaan seura-
kuntayhtymä lahjoitti 25 000 eu-

roa ja Espoon seurakuntayhtymä 
50 000 euroa.

– Kansainvälinen huomio ja 
aseellisen hyökkäyksen uhka 
Syyriaan on saanut ihmiset he-
räämään syyrialaisten hätään. 
Syyriassa eletään tämän vuosi-
sadan suurinta kriisiä. Sanotaan 
jopa, että Syyrian kriisi on suu-
rin humanitaarinen kriisi sitten 
toisen maailmansodan, Kong 
kertoo. 

Kirkon Ulkomaanavun toi-
minnanjohtaja Antti Pentikäi-
nen vetosi jo elokuun lopulla 
kaikkiin suomalaisiin, jotta apua 
Syyriaan saataisiin enemmän.

Kirkon Ulkomaanapu tukee 
syyrialaispakolaisia kahdella 
pakolaisleirillä Jordaniassa. Tar-
koitus on laajentaa toimintaa lä-
hiviikkoina avattavalle kolman-
nelle leirille. Lisäksi Ulkomaa-

napu on antanut hätäapua Syy-
rian sisällä.

Tällä hetkellä Syyrian rajalla 
odottaa arvioiden mukaan yli 60 
000 ihmistä päästäkseen naapu-
rimaihin.

Ulkoministeriö on tukenut 
Ulkomaanavun humanitaaris-
ta ohjelmaa Syyrian pakolaisten 
parissa 650 000 eurolla vuodesta 
2012 lähtien. 

Kirkon Ulkomaanapu tukee 
ja kouluttaa pakolaisnuoria, jot-
ka helposti jäävät kriisin keskel-
lä vaille huomiota. Humanitaa-
riseen koulutusapuun kuuluu 
psykososiaalista tukea, lukutai-
to-opetusta, ammattikoulutusta 
ja liikuntakasvatusta.

Kirkon Ulkomaanapu on 
Suomen suurin kehitysyhteis-
työjärjestö ja toiseksi suurin ka-
tastrofiavun antaja.

Suomen Kirkkomusiikki-
liitto järjestää rippikou-
lun käyneille nuorille ja 
aikuisille Aikuisten vir-

sikisan.
Kisalla halutaan innostaa ai-

kuisia ja rippikoulun käyneitä 
nuoria laulamaan virsiä sekä tu-
tustumaan suomalaiseen virsi-
perinteeseen. 

Kisa perehdyttää kirkkovuo-
den sisältöihin ja uskon perustei-
siin sekä tukee hengellisen iden-
titeetin vahvistumista. 

Virsikisaan ilmoittaudutaan 
joukkueittain. Joukkueessa voi 
olla kolme tai neljä jäsentä. Yksi 
joukkueen jäsen voi vaihtua ki-
san eri vaiheissa.

Ilmoittautumisaika on 1.10.–
30.11. Ilmoittautua voi Suomen 
Kirkkomusiikkiliitto ry:n verk-
kosivuilla www.skml.fi, postitta-

malla verkosta tulostettavan il-
moittautumislomakkeen tai soit-
tamalla Suomen Kirkkomusiik-
kiliiton toimistoon (09 4366 540, 
arkisin kello 9–15).

Virsikisan virret julkaistiin 
SKML ry:n verkkosivuilla ja lii-
ton facebook-sivulla kesäkuussa.

Helmikuussa 2014 käydään 
seurakuntakisa, jossa valitaan 
seurakuntaa edustava joukkue 
piirikisaan.

Kappeli- ja alueseurakunnat 
voivat halutessaan osallistua ki-
saan itsenäisesti.

Piirikisa käydään 29.3.2014 
kirkkomusiikkipiireittäin. Piiri-
kisassa valitaan kirkkomusiikki-
piiriä edustava joukkue finaaliin.

Valtakunnallinen finaali käy-
dään 17.5.2014 Turun tuomiokir-
kossa.

Virsiperinne tutuksi
aikuisten virsikisalla


