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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Alkusyksystä ideoimme toimituksessa juttua, jossa 

toimittaja kävisi eri kuorojen koelauluissa ja kat-

soisi, mihin kuoroon mahtuisi mukaan. Juttua täs-

sä muodossa ei tullut – taisimme jänistää – mutta kuoro-

juttua kumminkin. Sitä tehdessä valkeni, kuinka valtava 

tarjonta erilaisia kuorokokoonpanoja Oulun ja lähialueen 

seurakunnissa on.

Pikaisesti laskettuna Oulun seurakunnissa on ainakin 

19 kuoroa aikuisille ja varttuneemmalle väelle, 7 kuoroa 

nuorille, nuorille aikuisille ja opiskelijoille, 8 kuoroa lapsil-

le – ja päälle lasten musiikkikerhot, laulu- ja leikkiryhmät 

sekä ikäihmisten laulupiirit. Muissa Rauhan Tervehdyksen 

tilaajaseurakunnissa on yli 20 kuoroa tai lauluryhmää lisää. 

Limingassa muuten toimii yksi Suomen vanhimmista yhtä-

jaksoisesti toimineista kirkkokuoroista.

Kuoroja löytyy suurten kirkkomusiikkiteosten ystäville 

ja kunnianhimoisille kuoroharrastajille; toisaalta osa kuo-

roista hyväksyy riveihinsä kaikki laulunhaluiset ilman koe-

laulantaa.

Kun seniorien laulupiirissä nautitaan laulamisesta 

vapaamuotoisissa lauluhetkissä ilman esiintymistilaisuuk-

sia, osa kuoroista nimenomaan harjoittelee ohjelmistoa 

tiettyihin tilaisuuksiin projektiluonteisesti, ilman viikko-

harjoituksia.

Pari vuotta sitten tehdyssä väitöskirjassa tutkittiin Mart-

ti Lutherin musiikkiteologiaa. 

Miikka E. Anttilan väitöskirjan mukaan musiikki edus-

ti Lutherille syvälle koskettavaa, viatonta esteettistä nau-

tintoa, joka samaistuu kokemukseen Jumalan hyvyydestä. 

Lutherin musiikkia käsittelevien kirjoitusten perusteella 

voi sanoa, että hän käsitti musiikin Jumalan lahjaksi. 

Anttilan mukaan musiikki voi olla Jumalan sanaa kirjoi-

tetun ja puhutun sanan rinnalla. Väitöskirjan mukaan Lut-

herille eivät jumalallista musiikkia olleet yksinomaan virret 

ja muu jumalanpalvelusmusiikki.

Virsistä puheen ollen: Suomen kirkkomusiikkiliitto jär-

jestää virsikisan aikuisille. Ilmoittautuminen on käynnissä. 

Ken uskaltautuu mukaan?

Lahjat käyttöön laulaen

ON KESTETTÄVÄ erilaista erilaisuutta. 
Kristittyjen ei tarvitsekaan olla kaikes-
ta samaa mieltä! Samaa mieltä on oltava 
vain siitä, että Jeesus on Jumalan Poika 
ja uskomalla Häneen pääsemme armos-
ta taivaaseen.

Helsingin Kallion kirkkoherra 
Teemu Laajasalo, Askel 10/2013

KIUSAANNUIN, KUN kirkkoherra kevääl-
lä kysyi, mitä haluaisin tehdä kotiseura-
kunnassani. Aloin käydä naapurikirkos-
sa, sielläkin on mukavasti tilaa, eikä ku-
kaan ole toistaiseksi ehdottanut tekemis-
tä. Muistelen lukeneeni ties mistä mietin-
nöistä, että ”messu on seurakunnan elä-
män keskus”. Miksi siitä keskuksesta pi-
täisi lähteä puuhapiireihin?

Toimittaja Kaisa Halonen 
pääkirjoituksessa, Vantaan Lauri 3.10.

ON VEDOTTU siihen, että lapsemme jou-
tuvat maksamaan pakolaisten aiheutta-
mat kustannukset. Ehdotan, että ei pu-

huta tulevien sukupolvien pään yli. Ky-
sytään heiltä itseltään, onko vastavuoroi-
suuden, ihmisarvon ja idealismin aika ohi 
ja onko meistä tullut rahan orjia.

Kirjailija Sirpa Kähkönen kolumnissa, 
Kirkko&kaupunki 2.10.

AJATUKSENI ON ollut, ettei tarvitse ol-
la kiiltokuva eikä liian kiltti, mutta hy-
vä olen yrittänyt olla. Haluaisin, että kun 
menen taivaaseen, ihmiset voisivat sanoa, 
että Ilkka oli hyvä poika ja teki pari hy-
vää lauluakin.

Sanoittaja ja musiikintuottaja 
Ilkka Vainio, Esse 3.10.

KESKITIE LÖYTYY rohkeudesta tehdä 
muutoksia ja arvioida tilannetta uudel-
leen, mutta siten, että ne perustellaan 
omasta identiteetistä ja omasta perim-
mäisestä tehtävästä käsin.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija 
Kimmo Ketola, Sana 3.10.

 
Aatoksia

Millaista kaupunkia 
Sinä olet 
rakentamassa?

Oulun kaupunkistrategiaa 2020 
mukaillen yksi keskeisistä pai-
nopistevalinnoista on asuk-
kaiden osallistuminen; ihmis-

ten näkeminen aktiivisina toimijoina: 
miten osallistua, miten vaikuttaa, mi-
hin minä kuulun? 

Ihmiselle on tärkeää kuulua johon-
kin. Usein määrittelemme itsemme 
sosiaalisen verkoston kautta. Samalla 
tunnemme olevamme osa jotakin suu-
rempaa. 

Tietoyhteiskunnassa yh-
teisöllisyys voi toteutua osin 
myös verkossa. Toisaalta me 
edelleen tarvitsemme tois-
temme kohtaamista myös re-
aalielämässä. 

Osallistuminen voi olla 
naapuriavun antamista, ar-
jen pieniä tekoja. Yhä tär-
keämpää on huomioida inhi-
millisyys, kun taloudellinen 
tilanne heikkenee. 

Yksi osallistumisen muo-
doista sinulle voisi olla alueel-
linen yhteistyöryhmä. 

Yhteistyöryhmä on alu-
eellinen vaikuttajaryhmä, jo-
ka koostuu asukkaista, yhdis-
tyksien edustajista, luottamushenki-
löistä sekä julkisten ja yksityisten pal-
velujen edustajista. 

Yhteistyöryhmien kokouksissa kä-
sitellään alueellisia asioita ja kootaan 
kokemuksellista tietoa asukkailta kau-
pungin valmistelussa oleviin asioihin. 

Yhteistyöryhmien kautta voi myös 
tiedottaa toiminnastaan ja tehdä kan-
nanottoja ja aloitteita. 

Mitä olemme alueellisissa yhteistyö-
ryhmissä sitten käytännössä tehneet? 

Tänä vuonna olemme muun mu-
assa osallistuneet kaupunkistrategi-
an painopistealueiden ja arvoperus-

tan määrittelyyn. 
Olemme koonneet 

hyvinvointikertomuk-
seen asukkaiden ko-
kemuksellista tietoa. 
Olemme ottaneet kan-
taa turvallisuusohjel-
maan. 

Mikä on tärkeintä? 
Ennen kaikkea se, et-
tä olemme kohdanneet 
toisemme kuntalaisina. 

Tule mukaan oman 
alueesi yhteistyöryh-
mään. Lisätietoa saat 
osoitteesta www.ouka.
fi/kuntalaisvaikutta-
minen. Voit ottaa yh-

teyttä myös suoraan alueesi koordi-
naattoriin.

Osallistu yhteiseen toimintaan ja 
tapahtumiin alueilla ja asukastuvil-
la. Rotuaarin Demokratiapäivä 17.10. 
kannattaa jo laittaa kalenteriin.

Osallistu ja vaikuta alueesi asioi-
hin!  

Merja NieMelä
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori, 

Kaijonharjun, Keskustan ja 
Oulunsuun suuralueet

Ihmiselle on 
tärkeää kuulua 
johonkin. Usein 
määrittelemme 
itsemme 
sosiaalisen 
verkoston 
kautta. Samalla 
tunnemme 
olevamme 
osa jotakin 
suurempaa. 
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Kirkosta eronneita 
lähestytään kirjeellä
Moni seurakunta ottaa 
yhteyttä kirkosta 
eronneisiin kirjeen 
muodossa. Oulun 
seurakunnissa yhteisesti 
suunniteltu kirje sai uuden 
sisällön tänä syksynä.

Kirkosta eroaminen on ny-
kyään teknisesti helppoa, 
eikä eroajan tarvitse py-
sähtyä miettimään jäse-

nyyden merkitystä. Siksi mo-
net seurakunnat haluavat lähes-
tyä eronneita kirjeellä. Kirkko-
hallituksella on valmis pohja kir-
jeen laatimista varten, ja useissa 
seurakunnissa on toteutettu oma 
kirje.

Oulun seurakunnissa lähetet-
tävän kirjeen sisältöä on päivitet-
ty tänä syksynä. Lääninrovasti 
Juhani Lavanko on ollut muka-
na toteuttamassa uudistusta. 

– Halusimme uudistaa kirjeen 
selkokielelle. Edellisessä versios-
sa puhuttiin esimerkiksi kirkon 
pyhistä toimituksista. Tuo termi 
on monen mielestä vaikea. Uu-
distetussa versiossa mainitsem-
me erikseen muun muassa avio-
liittoon vihkimisen ja kummik-
si tulemisen.

Vuoteen 2003 asti kirkosta 
eroaminen vaati käynnin kirk-
koherranvirastossa tai maistraa-
tissa. Samalla saatettiin esimer-
kiksi keskustella kirkosta eroavan 
kanssa eroamisen syistä.

– Nyt seurakunnan työntekijät 
kohtaavat kirkosta eroavan pal-
jon harvemmin. Toivomme, et-
tä saamme heihin yhteyden kir-
jeen kautta.

eroaminen 
on iso päätös
Lavanko kertoo, että kirjeellä ha-
lutaan tuoda kirkosta eronneelle 
toisenlaista näkökulmaa.

– Emme tietenkään voi tietää, 
mitä kirkosta eroaminen merkit-
see henkilölle itselleen. Haluam-
me silti kertoa, mitä se merkitsee 
seurakunnan näkökulmasta.

– Kerromme selvät faktat, mi-
hin eroaminen vaikuttaa ja mihin 
ei. Lisäksi haluamme kertoa kir-
kon tekemästä työstä.

Kirkosta eronnut ei voi enää 
saada kirkollista avioliittoon vih-
kimistä eikä äänestää seurakun-
tavaaleissa. 

Hän ei voi myöskään ryhtyä 
lapsen kummiksi, mutta vanhat 
kummilapset eivät lakkaa ole-
masta kummilapsia. 

Kirkollinen hautaan siunaa-
minen on mahdollista omaisten 
pyynnöstä, ellei vainaja ole eläes-
sään selvästi ilmaissut tahtovan-
sa toisin.

Myös kirkkoon kuulumaton 

saa osallistua seurakunnan tilai-
suuksiin. 

Lavanko haluaa kuitenkin 
muistuttaa kirkon jäsenyyden 
hengellisestä merkityksestä.

– Seurakunnan jäsenenä hen-
kilö on myös jäsen Kristus-ruu-
miissa.

Tyrnävän seurakunnassa vas-
taavankaltainen kirje on otettu 
käyttöön tänä syksynä. 

– Kirkosta eroaminen on hen-
kilökohtainen, iso päätös. Ker-
romme kirjeessä, että eroaminen 
on meille viesti, jonka otamme 
vakavasti, sanoo kirkkoherra Ti-
mo Liikanen.

– Kunnioitamme ihmisen va-
lintaa ja kunkin vakaumusta. Pi-
dämme kyllä yllä kirkon tärkeyt-
tä ja merkityksellisyyttä ihmisen 
kuolemattomalle sielulle.

Palaute 
otetaan vakavasti
Sekä Tyrnävän seurakunnan et-
tä Oulun seurakuntien kirjeessä 
kannustetaan lähettämään palau-
tetta seurakunnalle. 

Oulun kirjeessä luvataan, et-
tä palaute auttaa seurakunnan ja 
kirkon kehittämisessä.

Tyrnävällä kirjeen lähettämi-
nen on sen verran uusi asia, ettei 
palautetta ole vielä ehditty saada.

Oulun seurakunnat ovat kir-
jeen uusimisen yhteydessä otta-
neet käyttöön nettilomakkeen ja 
sähköpostiosoitteen, joiden avul-
la palautetta kerätään. 

Lavangon mukaan seurakun-
nan työntekijät ovat myös aikai-
semmin saaneet palautetta kir-
kosta eronneilta.

– Eroajilla on hyvin vaihtelevia 
syitä päätökseensä. Julkisessa kes-
kustelussa esillä olleet aiheet ovat 
viime aikoina korostuneet.

– Palautteissa kommentoidaan 
esimerkiksi sitä, pitäisikö kirkon 
ottaa tiukemmin kantaa tasa-ar-
voisen avioliittolain puolesta tai 
vastaan.

Eniten Lavankoa on kosketta-
neet ne palautteet, jotka ovat liit-
tyneet seurakunnan palvelun ta-
soon.

– Jotkut ovat kokeneet, että ei-

vät ole saaneet asiallista palvelua 
seurakunnalta. Ne palautteet pi-
tää tietenkin ottaa nöyrästi vas-
taan.

Seurakunnan palveluihin liit-
tyvät palautteet otetaan vakavasti.

– Pappien kokouksissa käsitel-
lään muun muassa sitä, kuinka 
kohtaamme ihmisiä arkipäivän 
työssä. Näissä kokouksissamme 
huomioimme myös saamaamme 
palautteen, Lavanko kertoo.

Hän toivoo, että kirkosta eron-
neet pohtisivat enemmän suhdet-
taan Jumalaan.

– Suomen evankelis-luterilai-
seen kirkkoon kuuluu neljä mil-
joonaa ihmistä. Toivoisin, että 
ihmiset huomioisivat näin isoon 
yhteisöön mahtuvan monenlaisia 
mielipiteitä.

Seurakunta huomioi
myös liittyjät
Eronneille lähetettävä kirje on 
Oulun seurakuntayhtymän alu-
eella samanlainen kaikissa seu-
rakunnissa. 

Sen sijaan seurakuntaan liitty-
neitä lähestytään jokaisessa seu-
rakunnassa omanlaisella kirjeel-
lä.

– Seurakunnat ovat erilaisia, ja 
se saa näkyä liittyneille lähetettä-
vässä kirjeessä. On hyvä, että seu-
rakuntaan liittynyt saa jo kirjeen 
myötä jonkinlaista kuvaa, min-
kälainen hänen uusi seurakun-
tansa on, Lavanko sanoo.

Liittyneissä on kastettuja, 
kirkkoon uudelleen liittyneitä 
ja paikkakunnalle muuttaneita 
henkilöitä.

Esimerkiksi Muhoksella uu-
sille seurakuntalaisille lähetetään 
seurakunnan esite. 

Tyrnävällä seurakuntaan 
muuttaneille ja kirkkoon liitty-
neille lähetetään kirje, jossa toi-
votetaan tervetulleeksi seurakun-
taan, kerrotaan seurakunnan toi-
minnasta ja annetaan työntekijöi-
den yhteystiedot. 

Kastekoteihin lähetetään hie-
man erilainen kirje, jossa toivo-
tetaan Jumalan siunausta pieno-
kaisen syntymän johdosta. Kir-
jeessä kerrotaan myös laajemmin 
kasteesta.

KaiSa aNTTila

Kaikissa Oulun ympäristön 
kunnissa ei lähetetä kirjeitä. 

Muhoksen kirkkoherra Jouni 
Heikkinen kertoo, että seurakun-
ta on tehnyt päätöksen olla otta-
matta yhteyttä kirkosta eronnei-
siin.

Kirkosta 
eroaminen on 
henkilökohtainen, 
iso päätös. 
Kerromme 
kirjeessä, että 
eroaminen on 
meille viesti, jonka 
otamme vakavasti. 

Timo Liikanen

Palautteissa 
kommentoidaan 
esimerkiksi sitä, 
pitäisikö kirkon 
ottaa tiukemmin 
kantaa tasa-
arvoisen 
avioliittolain 
puolesta tai 
vastaan.

Juhani Lavanko

M a r i  L ä h t e e nmaa
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• Tyttärellä oli toyvillakoira 
ja kääpiövillakoira. Juoksivat 
vastaan ja hyppivät syliin. 

Valitettavasti parin yh-
teisen vuoden jälkeen tyttä-
rentyttären allergia johti ast-
maan ja hengenvaaralliseen 
tilaan. Villakoirille löydettiin 
hyvä uusi koti. Kiitos Juma-
lalle ajasta Rusinan ja Piparin 
kanssa.

Dalmatiankoirallani Mis-
kalla on sydänvika ja vet-
tä keuhkoissa. Onneksi lääk-
keet toistaiseksi auttavat. Kii-
tän, että saan sitä vielä silittää, 
Miskalla ikää 12 vuotta, mi-
nulla 79. Terveiset Katja Kiis-
kiselle ("Näkemiin, ystäväni" 
RT 3.10.) 

• Kiitos, Katja Kiiskinen, kos-
kettavasta koirajutustasi. 
Meillä koiran poisnukkumi-
nen tapahtui kuukausi sitten, 
joten teksti kosketti. Hienoa, 
että toit seurakuntalehdessä 
esille, että lemmikin menetys 
on todellista surua ja sen, et-
tä vielä joskus tapaamme rak-
kaat lemmikkimme. 

Nyt tarvittaisiin 
jämäkkää miestä 
(tai naista!) 
näyttämään 
Parpalalle kaapin 
paikka. 

toimitus@rauhantervehdys.fiPostia
Historiallisen henkilön 
mielikuvituselämä

Seinälläni riippuu iso-
mummuni kuva. Ol-
ga on harmaatukkai-
nen, vasen käsi vähän 

jäykännäköisenä pöydällä. 
Hän asui äitini kodissa kun-
nes kuoli äitini ollessa teini-
ikäinen. Hän oli ollut naimi-
sissa oululaisen Frans Algotin 
kanssa, mies ja heidän kak-
si pientä poikaansa kuolivat 
kahden kuukauden sisällä. 

Jäljelle jäi pieni tyttö, Eva. 
Frans Algot oli Joroisten ap-
teekkari ja oli juuri ostanut 
toisen apteekin, kun kuole-
ma tuli ja pesä teki konkurs-
sin. Olga harmaantui ja vasen 
puoli halvaantui. He muutti-
vat Helsinkiin parin vuoden 
päästä. 

Halvaantumisestaan huo-
limatta Olga koulutti itsen-
sä tyttöjen ja poikien käsi-
työnopettajaksi ja toimi sitten 
ruotsinkielisen yhteiskoulun 
käsityönopettajana. Evasta Ol-
ga koulutti Suomen kuuden-
nen naispuolisen luonnontie-
teen maisterin.  

Olgan kuvan äärellä olen 
monesti miettinyt, kuinka ly-
hyt Suomen historia on. Ol-
gan isä, oululainen opettaja 
ja pappi Hans Nyman perus-
ti yhdessä Ticklenin ja Appel-
grenin kanssa Oulun Viikko-
sanomat, joka oli kolmas suo-
menkielinen lehti ja ilmesty-
misensä aikoihin toinen, yh-
den lakattua siinä vaiheessa. 
Yhtenä vuonna Hans palkka-
si Elias Lönnrotin päätoimit-
tajaksi lehteen. Myöhemmin 
hän toimi ”Mehiläisen” oiko-
lukijana. Hän oli ensimmäi-
nen, joka kirjoitti suomenkie-

liseen lehteen luonnontieteel-
lisiä artikkeleita. Hän oli myös 
erinomainen piirtäjä, joka jät-
ti jälkeläisilleen pieniä lyijyky-
näpiirustuksia. 

Olin oppinut kunnioitta-
maan häntä taitavana ja valis-
tuneena miehenä ja Olgaa tar-
mokkaana ja tiukkana naisena.

Suuri oli hämmästykseni, 
kun sain lehdestä lukea, että 
Ville Ranta oli piirtänyt sar-
jakuvaromaanin, ”Kyllä eikä 
ei”,  Hansista. 

Riensin heti ostamaan kir-
jan. Hyvin piirretty, väriläis-
killä hienosti kuvattu tuntei-
ta kainoudesta aina lihallis-
ten himojen huikeisiin pyör-
teisiin. Muistin vanhan lati-
nalaisen lauseen: ”De mortuis 
nihil nisi bonum”. 

Ihmettelin, miksi oli tar-
peellista ottaa historiallinen 
henkilö ja tehdä hänelle mie-
likuvituselämä. Kai kirja oli 
käsitettävä jonkinlaiseksi pu-
heenvuoroksi uskonnollisuu-
den eri ilmenemismuotojen 
välillä. 

Olisin kuitenkin toivonut 
Hansin käsitykseni mukaan 
arvokasta panosta kansamme 
elämän hyväksi muisteltavan 
vähän toisin. 

Ensin oli kiusaus ravistella 
taiteilijaa. Sitten kuuntelin ne-
tin kautta hänen haastattelun-
sa ja tuli ihan isoäitimäinen 
olo. Eihän tuota tohdi torua. 

Olisi kuitenkin mukava, jos 
omaisista ei tehtäisi ihan mitä 
tahansa symboleja. 

KirSTi relaNder  
Hans Nymanin tyttären Olgan 

tyttären Evan tyttären Bodilin tytär

Minä koin ja fyysisesti tun-
sin juuri kuolleen koiram-
me läsnolon matkalla hauta-
usmaalle, hautajaisissa ja vie-
lä hetken sieltä lähdettymme. 
Milli halusi jättää jäähyväiset 
ja juoksi sitten taivaaseen mei-
tä odottelemaan. 

Espoonlahden seurakun-
nassa järjestetään ulkona mes-
su, johon myös lemmikit saa-
vat osallistua. Onkohan Ou-
lussa vastaavaa? Meille se ei ole 
vielä ajankohtaista, suremme 
Milliä vielä pitkään. Raskas 
oli se hinta, minkä jouduim-
me 15-vuotisesta ystävyydestä 
maksamaan. 

• Suuri kiitos Leni-rakkaansa 
menettäneen tomittajan kir-

Rauhan Tervehdyksen 
numerossa 32 oli Mikko 
Salmelta koskettava kir-
joitus naapurinrakkau-

desta. Mikko on kyllä onnelli-
sessa asemassa, kun on saanut  
tällaisen naapurin.

Omasta naapuristani en voi 
sanoa samaa. Naapurini on ko-
mennushommissa ja poissa ko-
toa pitkiäkin aikoja. Olen teh-
nyt hänelle talvella lumityöt, 
tyhjentänyt postilaatikon ja 
muutenkin pitänyt asuntoa 
asutun näköisenä. 

Kesällä ajoin nurmikot sa-
malla kun itseltänikin, sehän 
tuli siinä samalla vaivalla kun 
kone oli käynnissä. Naapurin 
oli mukava tulla kotiin, kun 
kaikki oli tiptop.

Mutta en saanut siitä edes 
kiitoksen sanaa palkaksi, vaik-
ka en sitä hoitanut palkan edes-
tä, eikä hän edes pyytänyt, mut-
ta kun aikaa oli ja naapurinrak-
kautta.

Nyt olen lopettanut naapu-
rin auttamisen, ensi talvena en 
tee lumitöitä, enkä leikkaa nur-
mikoita.

Onko meistä ihmisistä tullut 
niin oman edun tavoittelijoita, 
että otetaan hyöty  irti, mutta ei 
vaivauduta edes kiittämään, tai 
kohteliaisuus syistä edes kysyä,  
mitä olen velkaa?

Kesäasunnolla meillä on 
mökkinaapurin kanssa yhtei-
nen kirjoittamaton sopimus, 
että kun olemme eri aikoihin 
mökeillämme, pidämme tois-
temme mökkejä silmällä ja an-
namme toisillemme naapuri-

apua tarvittaessa ja tietenkin 
pyyteettömästi. Käymme lähes 
päivittäin toistemme juttusilla 
jos olemme samoihin aikoihin 
mökillä.

Ette usko miten se hyvä naa-
purisopu vaikuttaa niin mieli-
alaan kuin viihtymiseen kesä-
paikalla. Sama koskee myös va-
kioasuntoa: ei ole mukava jos 
naapurisopua ei ole kuin kor-
keintaan tervehtimiseen ja kai-
killa ei siihenkään. 

Paljon on sosiaalinen kans-
sakäyminen muuttunut minun 
lapsuuteni ajoilta, silloin väli-
tettiin todella lähimmäisestä ja 
etenkin naapureista.

Olisiko meillä aika palata 
kehityksessä taaksepäin, eikä 
vain tuijottaa omaan napaan ja 
miettiä miten voisin hyötyä toi-
sesta ihmisestä.

lähiMMäiSeNraKKauS 
oN riKKauS

Mitä on lähimmäisenrakkaus?

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ anna palautetta

joituksesta. Tällaista inhimil-
lisyyttä ja normaalielämää kos-
kettavia juttuja juuri kaivataan. 
Voimia Katjalle!

• Ihmetyttää, miksi piispa Sal-
mi ei mitenkään puutu selke-
ään kirkon sääntöjen rikkomi-
seen Vetelin kirkkoherran Vesa 
Parpalan tapauksessa. 

Piispa on ilmeisesti pistänyt 
kädet ristiin toivoen, että on-
gelma katoaa itsestään. Tällai-
nen toimintamalli on tyypil-
linen ev.lut. kirkon johdolle, 
tuttu muun muassa tasavertai-
sen avioliittokysymyksen kom-
mentoinnista. 

Nyt tarvittaisiin jämäkkää 
miestä (tai naista!) näyttämään 
Parpalalle kaapin paikka. 

• Tiedoksi niille Oulun seura-
kuntayhtymän jäsenille, jot-
ka eivät sitä vielä ole sisäistä-
neet: Suomen ev.lut. kirkossa 
on päätetty naispappeudesta 
jo 1980-luvulla. Jos tämä ei jä-
seniä miellytä, on heidän syy-
tä etsiä jokin sopivampi yhtei-
sö johon liittyä. 

Yhteinen kirkkoneuvos-
to päätti sitten lakkaut-
taa Rauhan Aseman. 
Eipä sen kauan annet-

tu toimia. Miksi YKN:n koko-
ukset ovat salaisia? Käsiteltiin 
luottamuksellisia asioita, tote-
aa Kalevassa kirkkoherra Pau-
li Niemelä.

Minusta kokous on luotta-
muksellinen silloin, kun se on 
avoin. Seurakuntalaisena en voi 

hyväksyä salakähmäisyyttä, po-
litikointia ja junttaamista var-
sinkaan seurakunnan elimissä. 

Ja sitten on kirkkoherrojen 
kokoukset. Karjasillan kirkko-
herra Juhani Lanvanko lopet-
ti jo kolmetoista vuotta jatku-
neen ja noin 12 000 osallistu-
miskäyntiä vetäneen sinkkutoi-
minnan. 

Hyvät seurakuntien päät-
täjät, älkää lopettako Rauhan 

Asemaa ja sinkkutoimintaa. 
Onko Oulu niin pimeä paik-

ka, ett ei nähdä nokkaansa pi-
demmälle. Seurakunnan tulee 
vetää ihmisiä puoleensa, ei olla 
lopettamassa hyvin väkeä vetä-
viä toimintoja. 

Miten se Jeesuksen lähetys-
käsky menikään?

PuToSiKo SaKKeuS 
jo PuuSTa?

Salakähmäisyyttä ja junttaamista?

Nyt olen lopettanut 
naapurin auttamisen, 
ensi talvena en tee 
lumitöitä, enkä 
leikkaa nurmikoita.
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Monimuotoisuus
hallitsee 
mediassa
Uskontojournalismin seminaa-
rissa Helsingissä pohdittiin maa-
nantaina, millaista uskonnollista 
maisemaa media maalaa.

Suomen Akatemian tutkija-
tohtori, uskontotieteilijä Tee-
mu Taira Turun yliopistosta 
kertoi havainneensa, että toi-
mittajat työntävät nykyään 
monimuotoisuuskehykseen 
sellaisetkin aiheet, jotka eivät 
asiasisällöltään sinne varsinai-
sesti kuulu.

Esimerkkinä hän viitta-
si keskustelun siitä, voidaan-
ko Suvivirttä laulaa koulujen 
kevätjuhlissa. Kysymys on nii-
tattu vahvasti yhteen uskon-
nollisen monimuotoisuuden 
lisääntymisen kanssa, vaikka 
vähemmistöuskontojen edus-
tajilta ei ole mielipidettä asi-
aan juurikaan kysytty.

Ne harvat kerrat, kun esi-
merkiksi islamilaiset ovat sa-
neet julkisesti näkemyksensä 
kertoa, he ovat todenneet, et-
tei Suvivirsi haittaa tai häirit-
se heitä. Silti mediassa vedo-
taan toistuvasti uskonnolliseen 
monimuotoisuuteen Suvivirsi-
kieltoa vaadittaessa.

– Jos te poistatte joulujuh-
listanne joulukuvaelman ja 
kevätjuhlistanne Suvivirren, 
meille vähemmistöjen edusta-
jille ei jää enää mitään mah-
dollisuuksia oppia tuntemaan 
valtaväestön uskonnollisuutta. 
Te suomalaiset kun ette uskon-
nollisesta vakaumuksestanne 
puhu, lohkaisi paneelikeskus-
teluun osallistunut juristi Hu-
sein Muhammed.

Kuka tuntee
Raamatun?
Järjestyksessään yhdeksännen 
Raamattuvisan ilmoittautu-
minen on paraikaa käynnissä 
ja jatkuu 15. joulukuuta saak-
ka osoitteessa www.raamattu-
visa.fi. 

Vuoden 2014 visan teemana 
on rauha. 5.–6.-luokkalaisille 
tarkoitettu kisa käydään kol-
mihenkisten joukkueiden kil-
pailuna. Kysymykset mittaavat 
pääasiassa asiasisältöjen hal-
lintaa, mutta lisäksi mukana 
on soveltavia kysymyksiä, jot-
ka kannustavat pohdintaan ja 
elämykselliseen työskentelyyn.

Tietokilpailun järjestävät 
yhteistyössä Opetushallitus, 
Kirkkohallitus ja Kirkkopal-
velut.

Maata kiertelemässä

Brittiläisestä kirjailijasta ja 
journalistista G.K. Ches-
tertonista halutaan tehdä 
pyhimys. Vuosina 1874-

1936 elänyt Chesterton on tunne-
tuimpia katoliseen uskoon kään-
tyneitä vaikuttajia.

Kampanjointia ei kuitenkaan 
käydä pelkästään Chestertonin 
pyhimystien puolesta vaan myös 
sitä vastaan. Jotkut väittävät, et-
tä kirjailija oli juutalaisvastainen.

Brittiläisen Northamptonin 
hiippakunnan piispa Peter Doyle 
on määrännyt tutkimuksen, jossa 
käydään läpi Chestertonin elämä 
ja teot. Tutkimus on ensimmäi-
nen askel kohti mahdollista py-
himykseksi julistamista. 

Chestertonin ihailijat ihastui-

vat uutisesta.
– Chestertonia arvostetaan 

yhä enemmän, toteaa Dale Ahl-
quist, Yhdysvaltojen  Chesterton-
seuran puheenjohtaja. 

Seura yrittää vaikuttaa kirk-
koon, jotta se tekisi pyhimyksen 
miehestä, jota Ahlquist luonneh-
tii suureksi käännynnäisten teki-
jäksi.

Ahlquist sanoo kirjailijan ve-
toavan ihmisiin yli rotu-, suku-
puoli, ikä- ja kansallisuusrajojen.  
Erityisesti Chestertonia suosivat 
konservatiiviset kristityt, jotka si-
teeraavat häntä säännöllisesti.

Kirjailija kääntyi anglikaani-
suudesta katolisuuteen 1920-lu-
vulla. Hänet tunnettiin terävästä 
älystään ja kyvystään löytää to-

tuus näennäisten paradoksien ta-
kaa. Chesterton kirjoitti esseitä, 
romaaneja, runoutta ja näytelmiä 
sekä uskonnollisia teoksia muun 
muassa Tuomas Akvinolaisesta 
ja Franciscus Assisilaisesta.

The Spectator- lehden avusta-
ja, toimittaja Melanie McDonagh 
kirjoittaa, että pyhimykseksi ju-
listaminen vahingoittaisi Ches-
tertonin ja katolisen kirkon mai-
netta, koska niin moni uskoo, et-
tä kirjailija oli juutalaisvastainen.

Kaksi tunnettua Britannian 
juutalaista, historioitsija Simon 
Mayers ja professori Geoffrey 
Alderman tuomitsevat Chester-
tonin, koska tämä heidän mie-
lestään viljeli juutalaisvastaisia 
kommentteja.

Aldermanin mukaan Chester-
ton väitti vuonna 1921 julkaistus-
sa kirjassaan Uusi Jerusalem, et-
tä juutalaiset eivät ole lojaaleita 
maille, joissa he asuvat. 

Chestertonin uskotaan ilmais-
seen juutalaisvastaisuutensa es-
seessään Sionismin ongelma. 
Chesterton kirjoitti, että korkeas-
sa asemassa olevien juutalaisten 
orientaalisuus eli itämaisuus tu-
lisi osoittaa suurelle yleisölle, jot-
ta se tietäisi mille juutalaiset ovat 
uskollisia ja mikä on heidän al-
kuperänsä.

PeKKa heliN

Lähde: Religious News Service

Kirjailijan pyhimystie ihastuttaa ja suututtaa

Rauhan Asemalla 
”piirteitä omasta missiosta”

Suosituinta Rauhan Aseman videota You Tubessa on katsottu yli 23 000 kertaa.

Päätös Rauhan Aseman toi-
minnan päättymisestä tä-
män vuoden lopussa joh-
tui Oulun seurakuntayh-

tymän yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtajan Pauli Niemelän 
mukaan siitä, että asemalle ase-
tettuja tavoitteita ei saavutettu. 

Rauhan Asema perustettiin 
koordinoimaan digitaaliseen 
viestintään liittyvää hengellistä 
työtä Oulun seurakuntayhtymän 
alueella.  Asema tarjoaa hengelli-
siä elämyksiä paitsi radion, vide-
on ja verkon, myös Oulun seutua 
koskevien tapahtumien ja kam-
panjoiden avulla.

 Niemelä ei ryhdy yksityiskoh-
taisesti selostamaan, mitä Rau-
han Aseman olisi pitänyt tehdä 
toisin, jotta projektia olisi jatket-
tu vuonna 2014. 

Rauhan Aseman keskeinen ta-
voite oli luoda digitaaliseen me-
diaan Oulun seurakuntien ta-
voitteiden suuntaista uutta hen-
gellistä toimintaa. Tässä ei kirk-
koherra Niemelän mukaan on-
nistuttu.

Niemelä on toiminut kirkko-
neuvoston puheenjohtajana vasta 
vähän aikaa. Hänen edeltäjänsä, 
tuomiokirkkoseurakunnan kirk-
koherra Matti Pikkarainen kom-
mentoi siksi asiaa.

– Kyse ei ole siitä, että jotain 
olisi pitänyt tehdä toisin vaan sii-
tä, että määräaikaisena kokeilu-
na se ei saavuttanut tavoitetta eli 
tuonut selkeästi jotain uutta, Pik-
karainen toteaa.

Kirkkoherrat: 
Toimintatavat epäselviä
Niemelän mukaan Rauhan Ase-
man kaltaisen yksikön pitäisi to-
teuttaa kirkon ja seurakunnan 

missiota eli työnäkyä.  Nieme-
län mukaan on kuitenkin piirtei-
tä, joiden mukaan Rauhan Ase-
ma olisi toteuttanut omaa mis-
siotaan.

Oulun seurakuntien kirkko-
herrat katsoivat, että Rauhan Ase-
maa ei jatkettaisi. Yhteinen kirk-
koneuvosto teki päätöksensä yh-
tymäjohtaja Ilpo Kähkösen esi-
tyksestä.

 Kirkkoherrojen lausunnon 
mukaan Rauhan Aseman rooli ja 
eräät sen toimintatavat on koet-
tu johdossa sekä osittain myös 
työntekijöiden keskuudessa epä-
selviksi. 

Tehtävät takaisin 
viestintään
Niemelä painottaa, että seura-
kuntayhtymä ei hylkää digitaa-
lista mediaa. 

 Viestintäpalveluista projektiin 
siirretyt tehtävät palautetaan seu-

rakuntayhtymän viestintäpalve-
luihin siinä laajuudessa, kuin ne 
olivat vuoden 2012 loppuun saak-
ka. Myös viestintäpalvelusta pro-
jektiin siirretyt vuoden 2012 ta-
lousarviovarat palautetaan yksi-
köille, mistä ne on projektiin siir-
rytty.

Niemelä arvelee, että viestintä-
palvelut saavat tarvittavat resurs-
sit tulevassa toiminta- ja talous-
suunnitelmassa.

Niemelän mukaan ei ole vie-
lä selvillä, millä tavoin viestintä-
palvelut ottavat Rauhan Aseman 
tehtävät hoitaakseen. Tämä sel-
vinnee lähiviikkojen aikana. Pe-
rusasiat, kuten radiotyö, jatkuvat 
mutta Niemelä ei ryhdy arvele-
maan yksityiskohtia.

– Nyt jatketaan Rauhan Ase-
man hyödyt ja positiiviset puo-
let hyödyntäen ja opiksi ottaen. 
Verkkoa ei unohdeta.

Toimituspäällikkö Mikko Sal-

men mukaan päätös olla jatka-
matta projektia johtuu kohutuis-
ta agnostikkoilloista, joissa po-
leemisesti pohdittiin kristinus-
kon kysymyksiä.

Niemelän mukaan yhtymäjoh-
tajan esityksessä ja kirkkoneuvos-
ton päätöksessä  ei mainittu ag-
nostikkoiltoja.

asema aika 
oli lyhyt
Salmi tyrmää Niemelän väit-
teen siitä, että digitaalista medi-
aa ei hylätä. Jos viestintäpalve-
luista projektiin siirretyt tehtävät 
palautetaan takaisin siinä laajuu-
dessa kuin ne olivat vuoden 2012 
loppuun saakka, se merkitsee Sal-
men mukaan digitaalisen hengel-
lisen työn romahtamista Oulussa.

Salmi ihmettelee, miksi Rau-
han Asema -projektia ei jatketa, 
vaikka se on käytännössä toimi-
nut vain puoli vuotta. Pioneeri-
työ loppuu ennen kuin se kunnol-
la ehti alkaakaan.

– Rauhan Asema on lähes täy-
dellisesti toteuttanut sen, mitä 
toimintasuunnitelmassa on mää-
rätty. Silti sanotaan, että tulokset 
ovat laihoja. Visiot ja strategiat 
on hyväksytty kirkkoneuvostos-
sa. Ne on myös toteutettu.

Rauhan Asemalla on Salmen 
mukaan vain kaksi työntekijää, 
mutta monta toimintakenttää. 
Uutta on Salmen mukaan luotu, 
kuten videotuotanto.

Salmi kuittaa Niemelän pu-
heen Rauhan Aseman omasta 
missiosta näin: 

– Jos kyse on agnostikkoil-
loista, silloin meillä on eri käsi-
tys missiosta, Salmi huomauttaa.

PeKKa heliN
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Kotimaa24
taskussasi!
Lue uutisia ja blogeja
K24 -applikaatiosta.
Mukana myös
uskontojen kalenteri.

Ladattavissa
Windows
Marketplacesta.

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Herättäjän päivä: su 13.10. klo 10.00 messu, kirkkokahvit ja seurat Pudas-
järven seurakuntatalolla
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 10.10. klo 18.00 Leena ja Pentti Rahka-
maalla, Itä-Vilppu 6, Raahe, su 13.10. klo 15.00 Montin salissa, Kirkon-
niementie 6, Kiiminki, su 13.10. klo 15.00 Kastellin kirkossa, Töllintie 38, 
Oulu, su 13.10. klo 15.00 Siikajoen pappilassa, Siikajoenkylällä, ti 15.10. 
klo 13.00 Nestorissa, Pyhännällä, pe 18.10. klo 18.00 Aino Junttilalla, 
Puolukkatie 5 B, Temmes
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 10.10 klo 19.00 Jouni ja Rosalina 
Tolvasella, Yliopistonkatu 32 C 323, Linnanmaa, Oulu
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro harjoittelee Karjasillan kirkolla, Nokelan-
tie 39, torstaisin klo 17.30. Johtajana Sanna Pitkänen, 044-3442972
Tervetuloa!

Pe 11.10. klo 18:30 Varhais-
nuortenilta.
Su 13.10. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Ke 16.10. klo 14 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

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

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

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Muut seurakunnat

• Su 13.10. klo 15.00 Hyvää 
 Sanomaa Dimitri Lindgren
• Ti 15.10. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 20.10. klo 15.00 Hyvää 
 Sanomaa Anni Koivukangas
• Ti 22.10. klo 18.00 Rukouskokous
 Anni Koivukangas

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

ISRAEL -ilta   
Vapaakirkossa, Kirkkok. 34 
Perjantaina 11.10. klo 18 

Mukana pastori Alexey Shepelev Moskovasta ja tj. Ilkka 
Vakkuri Suomen Israelin Ystävät ry:stä.         Tervetuloa!                

järj. Oulun seudun Israelin ystävät 

 
 

Su 13.10. klo 11.00  
LÄHETYSJUMALANPALVELUS

Ma 14.10. klo 12.00 RUKOUSHETKI
Ke 16.10. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 11.10. klo 19.30 Lift Up-ilta. La 12.10. klo 9 
alkaen Minäkö todistajana? - evankelioimiskoulu-
tus, Helena Kärkkäinen, Janne Lahti. La 12.10. 
klo 18 Ystävän paikka. Su 13.10. klo 11 Jumalan-
palvelus, Helena Kärkkäinen, Pasi Markkanen, 
Seurakuntakuoro. Seimi, pyhäkoulu ja lasten- 

kokous. Ke 16.10. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Lähetyssolulaiset, Jari ja  
Tiia Virtanen. To 17.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 10.10. klo 19 Rukousilta, Eija Soini, Teija Kalermo. Pe 11.10. klo 18-20 
Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. Pe klo 18 ISRAEL-ilta, Ilkka Vakkuri, pastori 
Alexey Shepelev. La 12.10. klo 18 K20-ilta, 20-35-vuotiaille. Su 13.10. klo 11 
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ club, Pekka Ainesmaa, Petri Mettovaara, 
aihe: Korinttolaiskirje osa 7. Ti 15.10. klo 18 Alfa kurssi. Ke 16.10. klo 18 
Nuortenilta. To 17.10. klo 19 Lähde-ilta, Martti Väyrynen.   Tervetuloa!

To 10.10. klo 18.30 Kotirukousilta 
Estabrookeilla, Niemeläntie 7 D
Su 13.10. klo 18. Sanan ja Ruko- 
uksen ilta. Su 20.10. klo 17 
Yhteiskristillinen Sanan ja 
rukouksen ilta Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Illan aiheena 
Uskon perustus. Puhujina Paulus 
Pikkarainen, Juha Hilli ja Martti 
Väyrynen. Tervetuloa mukaan!
www.kempele.svk.fi

Kirkkokonsertti 13.10.2013 klo 18 
Oulujoen kirkossa 

Oulun NMKY:n Mieslaulajat ja Oulun Poliisilaulajat 
Johtajina Ahti Sepp ja Tibor Garanvölgyi 

Solistina Eljas Ulvinen 
Puhe seurakuntapastori Juha Sarkkinen 

TERVETULOA! 
Ohjelma 10 e

-Muutot ja kuljetukset 
-Pakkaustarvikkeet 
-Muuttolaatikot 
-Varastointi 

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

La 12.10. klo 10. Naisten aamukahvit. 
Su 13.10. klo 14 Seurat.  
Eeva ja Mika Pouke.
Ma 14.10. klo 14. Raamatupiiri.
Ma 14.10. klo 18.30 3K,  
Ossi Kantola.
Miestenpäivät 18.-20.10. kts ensi 
viikon RT.   Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 10.10. Raamattupiiri klo 17.30: Miksi suruja? 
Su 13.10. Jumalanpalvelus+lastentunti klo 11.00 ja sotilaskokous 12.30.

Ma 14.10. Koti-veljesliitto klo 13.00.
To 17.10. Testamentti Info-tilaisuus klo 13.00-15.00.

OLET AINA SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !!!

Lisää Siikalatvan kuoroja

Viime viikon Rauhan Ter-
vehdyksessä esiteltiin 
seurakuntien kuoroja, 
joihin pääsee mukaan il-

man laulukoetta. 
Siikalatvalta löytyy myös sel-

laisia kuoroja, joita ei jutussa 
mainittu. Myös näihin Siikalat-
van kuoroihin pääsee ilman lau-
lukoetta mukaan:

PYHÄNNÄN LAPSIKUORO, 
harjoitukset torstaisin klo 17 
Pyhännän seurakuntatalossa. 
Lisätietoja Veijo Kinnunen, 
p. 040 823 1860.

PYHÄNNÄN VETERAANIKUORO, 

harjoitukset torstaisin klo 12 Py-
hännän seurakuntatalossa. 
Lisätietoja Veijo Kinnunen, 
p. 040 823 1860.

PYHÄNNÄN MIESKUORO, harjoi-
tukset 31.10. klo 18.30 Pyhännän 
seurakuntatalossa. Jatkoharjoi-
tuksista sovitaan ensimmäisellä 
harjoituskerralla. 
Lisätietoja Veijo Kinnunen, 
p. 040 823 1860.

PYHÄNNÄN NUORISOKUORO, 
toimii syksyllä projektikuorona 
levyn julkistamiseen asti.
Lisätietoja Veijo Kinnunen, 
p. 040 823 1860. 

KESTILÄN KIRKKOKUORO, 
kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 
Kestilän seurakuntakodissa. 
Lisätietoja Unto Määttä, 
p. 040 820 4205.

PULKKILAN KIRKKOKUORO,
kokoontuu torstaisin klo 16.30 
Pulkkilan seurakuntatalossa. 
Lisätietoja Unto Määttä, 
p. 040 820 4205.

PIIPPOLAN VETERAANIEN 
LAULURYHMÄ, kokoontuu tors-
taisin klo 11 Piippolan seurakun-
takodissa. 
Lisätietoja Unto Määttä, 
p. 040 820 4205.

Folk-pop-gos-
pel-rock-me-
talliyhtyeek-
si itseään ku-

vaileva Idän Ihmeet 
julkaisee uuden al-
buminsa ”Maailman 
värit” lokakuussa. 

Kolmesta karis-
maattisesta solistis-
ta ja akustisista inst-
rumenteista koostuvan yhty-
een materiaali taipuu balladeis-
ta poppiin, humpasta rockiin 
ja kunnon mättöön asti. Poh-

jan muodostavat folk-
sävyinen soitto ja vah-
va stemmalaulu. Ko-
koonpanoon kuuluvat 
Atte-Veikko Kemppai-
nen (akustinen kita-
ra & laulu), Ville Kuk-
konen (viulu & laulu) 
sekä Janne Simojoki 
(perkussiot & laulu).

Idän ihmeet esiin-
tyy syksyn levynjulkaisukiertu-
eellaan myös Pohjois-Suomes-
sa: 20.–21.11. Kempeleessä.

Idän ihmeet -yhtye 
levynjulkaisukiertueella 
Kempeleessä
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Sankareita

Vuonna 1980 Gdañskin Leninin telakal-
la Puolassa syntyi liike, jolla oli merkittä-
vä rooli kommunismin romahtamisessa.  
Työläiset linnoittautuivat telakalle ja vaa-

tivat yhteiskunnallisia uudistuksia.   
Työläisiä vastassa oli koko neuvostoimperiumi. 

Paineen on täytynyt olla valtava, sillä mitä tahansa 
saattoi tapahtua.  Huhujen mukaan Neuvostoliiton 
sota-alukset lähestyivät rannikkoa.

Telakkatyöläiset pitivät kuitenkin pintansa ja 
Puolan johto taipui uudistuksiin. Se oli uuden liik-
keen, Solidaarisuuden riemuvoitto.

Tavalliset miehet ja naiset osoittautuivat sanka-
reiksi. Voimaa työläisille antoivat katoliset messut, 
joita telakalla pidettiin.

Kaikki olisi voinut kuitenkin päättyä toisin. Sil-
loin monille telakkatyöläisille olisi käynyt huonosti.  
Sankaruus olisi kenties tuhonnut heidät.

Voiko tavallisilta ihmisiltä vaatia sankaruutta vai 
onko se poikkeusihmisten työtä?  Olen usein poh-
tinut asiaa.

Saksalainen pasto-
ri Dietrich Bonhoeffer oli 
poikkeus ihminen. Hän osal-
listui Hitlerin vastaiseen sa-
laliittoon vuonna 1944 ja pas-
sitettiin keskitysleirille, jossa 
hänet surmattiin.

Bonhoeffer oli aikalaisten 
mukaan uskomattoman roh-
kea ihminen. Pitäisikö meidänkin olla sellaisia, kun 
olosuhteet siihen kutsuvat?

Keskustelin kerran erään pastorin kanssa Bon-
hoefferista. Pastori tuntui ajattelevan, että  Bon-
hoeffer riskeerasi turhaan henkensä. Pastori teki 
jopa klassisen kurkunleikkauseleen osoittaakseen 
kuinka rohkeiden ihmisten saattaa käydä.

Saksalaisen kristityn Sophie Schollin kerrotaan 
olleen tavallinen opiskelijatyttö. Hän taisteli natsi-
hallintoa vastaan Valkoisen ruusun -vastarintaliik-
keessä, joka levitti Hitlerin vastaisia lehtisiä.

Scholl jäi kiinni ja teloitettiin giljotiinilla vuon-
na 1943. Velvoittaako Schollin sankaruus meitä ta-
vallisia ihmisiä vai oliko Scholl sittenkään tavalli-
nen tyttö?

Rauhan vallitessa on helppo vaatia suuria tekoja. 
Kun astutaan vainon aikaan, rohkeat puheet loppu-
vat ja ihmiset alistuvat. Vain muutama harva uskal-
taa taistella vastaan.

En suoraan sanoen tiedä, voiko tavallisilta ihmi-
siltä vaatia sankaruutta. Sen kuitenkin tiedän, että 
kuka tahansa voi joutua ratkaisun paikalle hyvin-
kin nopeasti ja yllättäen, suloisessa Suomessa.

PeKKa heliN

Sinappia

Tavalliset 
miehet 
ja naiset 
osoittautuivat 
sankareiksi.

Toisenlaiset kotikutsut 
auttamisen lähteenä

Haukiputaan seurakunnas-
sa kirkon ulkomaanavun 
yhdyshenkilönä toimiva 
Paula Mäkelä on kehit-

tänyt Toisenlaiset kotikutsut kir-
kon ulkomaanprojektien varojen-
keruuavuksi. 

Mäkelä järjestää vuosittain 
kirkon ulkomaanavun illan ko-
tonaan, mutta konseptia käyte-
tään varojen hankkimiseksi myös 
muualla Suomessa. 

Oivallus tällaiseen kristilli-
seen hyväntekeväisyystyöskente-
lyyn lähti liikkeelle ulkomaan-
avun järjestämien koulutusten 
siivittämänä. 

Tiedon ei ole hyvä kulkea vain 
yhteen suuntaan, tuumi Mäkelä. 
Hän keksi aloittaa kotikutsuillat, 
jotta tieto uusista toiminnoista 
jalkautuisi.

– Koska olemme kirkon ulko-
maanavun ja seurakunnan väli-
senä linkkinä ja jotta koulutuk-
sista olisi hyötyä, täytyy yhtey-
den toimia seurakuntaan, Mäke-
lä tuumi.

maan, viikon pyhänä aiheena on 
Jeesus parantajamme.  

– Meidän tulisi toimia Juma-
lan kunniaksi lähimmäisen par-
haaksi, Jumalan rakkauden kaut-
ta.

Hartauden jälkeen seuraa kou-
lutusosio ajankohtaisista kuulu-
misista sekä kirkon ulkomaa-
navun esittelyä.

lokakuussa 
Guatemalaan
Mäkelä kertoo myös uudes-
ta Guatemalan kohteesta, jonne 
hän on lähdössä lokakuussa pie-
nen humanitaarisen avun ryh-
män kanssa. 

Kahvihetken jälkeen ovat 
vuorossa arpajaiset, joiden tuot-
to menee lyhentämättömänä 
ulkomaan avun tilille. Vaihtoeh-
toisesti voi ostaa ulkomaanavun 
kaupan tuotteita tai toisenlaisen 
lahjan, vaikkapa vuohen. 

Guatemalan tilanteesta näyte-
tään elokuva ja pienet musiikki-
esitykset värittävät tilaisuutta. 

Mäkelän virittämää ulkomaa-
navun Toisenlaiset kotikutsut 
-konseptia käytetään menestyk-
sellisesti eri puolilla Suomea: vii-
me vuonna kotikutsutoiminta, 

toisenlainen lahja ja tuotemyynti 
tuottivat yhteensä 300 000 euroa. 

Rahat kootaan tilille, josta va-
roja voidaan siirrellä sinne, missä 
apu on akuutein.

Kehitystyöstä
pysyvään muutokseen
Kirkon ulkomaanavun kohteita 
on yli 30 maassa. Avustustoimin-
tojen tavoitteena on toimia pai-
kallisten ihmisten kanssa, jotta 
kehitysyhteistyöstä syntyisi py-
syvä ja rakentava muutos.

– Kirkon ulkomaanapu tekee 
työtä, jota mikään muu järjestö ei 
tee. Sen kohteena ovat näkymät-
tömät ihmiset, sanoo Paula Mä-
kelä.

Rahoitusta kohteisiin saadaan 
sekä julkiselta puolelta että lah-
joituksin.

Jari Flink näkee yhtymäkoh-
tia seurakunnassa tehtävän dia-
koniatyön ja kirkon ulkomaa-
navun välillä.

– Diakoniatyö kokonaisuudes-
saan on auttamistyötä Jeesuksen 
rakkauden kaksoiskäskyn ja Ju-
malan armon kautta, ihmisten 
luo menemistä.

Pirjo juoTaSNieMi

Kirkon ulkomaanavun yhdyshenkilönä Haukiputaan seurakunnassa toimiva 
Paula Mäkelä on kehittänyt Toisenlaiset kotikutsut kirkon ulkomaanprojektien 
varojenkeruuseen. Seurakuntapastori Jari Flink vastasi kutsujen hartaudesta.

Koekutsut järjestettiin elo-
kuisena iltana omalla kotipihalla 
kutsuvieraiden arvioimana. 

Tilattu kuvamateriaali roik-
kui pyykkipojilla narulla. Kynt-
tilät valaisivat hämärtyvää iltaa. 
Idea Tupperware-kutsujen tava-
ramyynnistä vaihtui varojen ke-
ruuseen ja ystävien tapaamiseen.

Kutsut noudattavat Mäkelän 
kehittämää konseptia. 

Diakonia-lähetysilta ava-
taan kertomalla avustuskohteis-
ta ja arpoja myymällä. Illan teo-
logisesta puolesta vastaa neljät-
tä kertaa iltaan osallistuva Hau-
kiputaan seurakuntapastori Jari 
Flink.

Hartaushetken puhe sopii tee-

Diakoniatyö 
kokonaisuudessaan 
on auttamistyötä 
Jeesuksen rakkauden 
kaksoiskäskyn ja 
Jumalan armon 
kautta, ihmisten luo 
menemistä.

Jari Flink

P i r j o  J u o t asn i e m i

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, 

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluja

Paikkoja avoinna

Kiitos
Lukuisia kohtaamisia. Hyviä sanoja. 

Tunteikkaita hetkiä. Matkaevästä eläkkeelle lähtiessäni.
Kiitos kaikille. Kiitos kaikesta.

"Herra olkoon teidän kanssanne."

Hannu Ojalehto, eläkeläisrovasti

Lutherstadt Wittenberg valmistautuu vuoteen 2017
Keskiaikaisessa 
saksalaiskaupungissa kaikki 
tuntuu pyörivän yhden miehen 
ympärillä. Nimi Luther pomppaa 
vastaan kaikkialla.

Vuodesta 2017 tulee merkittävä 
virstanpylväs noin 64 miljoonal-
le evankelisluterilaiselle.

Sen huomioivat myös kaikki 
historiasta ja varsinkin kirkkohistoriasta 
kiinnostuneet. 

Neljän vuoden kuluttua tulee kuluneek-
si 500 vuotta siitä, kun uskonpuhdistus al-
koi. 

Ihan tarkkana lähtölaukauksena pide-
tään päivämäärää 31.10.1517, jolloin Mart-
ti Luther(1483–1546) naulasi 95 teesiään 
Wittenbergin linnankirkon oveen. 

Niissä hän tuomitsi paavi Leo X:n 
käynnistämän anekaupan ja katolisen kir-
kon korruption.

Saksalle vuosi 2017 on merkittävä, 
käänsihän Luther ensimmäisen kansan-
kielisen Raamatun kreikan kielestä juuri 
saksaksi. 

Erityisen tärkeä vuosiluku on kahdelle 
saksalaiskaupungille, joissa on jopa kau-
pungin nimen eteen lisätty maininta Lut-
herin kaupungista: Lutherstadt Eisleben ja 
Lutherstadt Wittenberg. 

Molempien kaupunkien uskonpuhdis-

tajaan liittyvät kohteet ovat UNESCOn 
maailmanperintölistalla, kuten myös 
Wartburgin linna, missä Luther valeasussa 
ja valenimellä käänsi Uuden testamentin. 

Molemmat nimikkokaupungit sijait-
sevat Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Niiden 
keskinäinen etäisyys on 115 km. Täsmäl-
leen sama matka on Berliinistä Wittenber-
giin. 

Eislebenistä löytyvät Martti Lutherin 
synnyintalo ja kuolintalo. 

Wittenbergissä taas hän naulasi teesinsä 
sekä poltti paavin bullan, jolla hänet uhat-
tiin julistaa pannaan eli kirkonkiroukseen.

Siellä hän meni naimisiin nunna Kata-
riina von Boran kanssa, ja sinne hänet on 
myös haudattu. Vanhassa mustassa luos-
tarissa, jonka vaaliruhtinas lahjoitti Lut-
herille vuonna 1532 ilman mitään velvoit-
teita, sijaitsee Lutherhaus-koti- ja uskon-
puhdistusmuseo. 

Siellä on nähtävänä aidosti kalustet-
tu asunto, jossa Luther työskenteli ja asui 
kuusilapsisen perheensä kanssa. 

agricola oli yksi 
lutherin oppilaista
Wittenbergistä tuli luterilaisen uskonpuh-
distuksen keskus, jonne kerääntyi oppilai-
ta ympäri Eurooppaa. Yksi heistä oli Suo-
men uskonpuhdistaja ja suomen kielen isä, 
Mikael Agricola. Lutherhausin seinässä, 
Katariinan miehelleen lahjoittaman oven 

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

Kolme  
seuraKuntamestarin virKaa 

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

Vakituinen virka 1.1.2014 alkaen  
sijoituspaikkana Tuiran seurakunta

ja
määräaikainen virka 1.1.2014 – 31.12.2016  

sijoituspaikkana Tuiran seurakunta
ja

määräaikainen virka 1.1.2014 – 31.12.2016  
sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Wittenbergin olohuone on raatihuoneentori. Vasemmalla on vanha raatihuone ja taustalla kaupunginkirkko. Kahden      uskonpuhdistajan patsaat ovat kunniapaikalla, etualalla Melanchthon, taaempana Luther. 
Normaalisti patsaiden suojana olevat rautaiset katokset on viety juhlavuotta varten saneerattavaksi. 
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Lutherstadt Wittenberg valmistautuu vuoteen 2017
lähettyvillä, on laatta, joka kertoo suoma-
laisreformistin opiskelleen siellä vuosina 
1536–1539.

Wittenbergissä on näyttävästi esillä 
myös Lutherin merkittävin työtoveri, Phi-
lipp Melanchthon.(1497–1560). Hänellä 
on oma nimikkomuseonsa. Melanchthon 
on saanut Lutherin tavoin viimeisen lepo-
sijansa linnankirkosta. 

Hän on suurelle yleisölle tuiki tuntema-
ton. Hän on kuitenkin luonut perustan lu-
terilaisten kirkkojen sisäiselle rakenteelle 
ja evankelisten pappien koulutukselle. 

Hän on muuten yksi kolmesta patsaas-
ta Helsingin tuomiokirkon kirkkosalissa, 
kaksi muuta ovat Luther ja Agricola. 

 Lisäksi Wittenbergistä löytyy tuon 
ajan tärkeän taidemaalarin, Lucas Crana-
ch vanhemman kotimuseo. Cranach on 
ikuistanut moneen tauluun Lutherin ja 
maalannut myös kaupunginkirkon altta-
ritaulun. 

Viidessä tunnissa 
kaikki tärkeät paikat
Wittenbergiin on helppo matkata junal-
la Berliinistä. 

Junatyypistä riippuen matka kestää 
puolesta tunnista tuntiin. Lähtöjä on use-
ampia, mutta jos lähtee ensimmäisellä ju-
nalla ja palaa viimeisellä (rautatieasemal-
ta on vartin kävelymatka keskustaan), pe-
rillä oloaikaa jää viisi tuntia. Se riittää pin-

taraapaisuun. 
Vierailin Wittenbergissä toukokuussa. 

Olin liikkeellä sananmukaisesti hyvän sään 
aikaan, sillä kesäkuussa Saksaa piinanneet 
suurtulvat huuhtoivat myös Elbe-joen ran-
nalla Wittenbergin laitamia. Historiallinen 
keskusta välttyi vesivahingoilta. 

On helppo uskoa, että kaupungin joh-
to huokaisi helpotuksesta. Vuosi 2017 on 
yllättävän lähellä, ja työtä takuulla riittää 
paikkojen kohentamisessa ilman vesiva-
hinkojakin.

Aluksi kaupunkiin tutustuessa harmit-
ti, kun kaksi keskeisintä kohdetta olivat ra-
kennustelineiden valtaamina, eikä linnan-
kirkkoon edes päässyt sisälle. 

Harmi laimeni kummasti, kun jälkeen-
päin seurasi kotisohvalta pahentuvaa tul-
vatilannetta. 

Keskiaikainen, kaunis Wittenberg oli-
si jo sinällään käymisen arvoinen, vaikkei 
siihen sisältyisikään tätä historiallista la-
tausta. 

Hyvin pian kävi selville, että kaupunki 
pyörii vain yhden miehen ja nimen ympä-
rillä. Luther-sana ja kuva pomppasivat vas-
taan hyvin monissa–  eikä aina niin uskon-
nollisissakaan – yhteyksissä. 

Kolme ”pakollista”
käyntikohdetta
Evankelis-luterilaisesta näkövinkkelistä 
katsottuna kolme osoitetta on sitä kovinta 

ydintä. Lutherhausista oli jo edellä puhet-
ta. Kotimuseossa pääsi näkemään osapuil-
leen kaiken olennaisen, vaikka jonkinlais-
ta työmaarajausta sielläkin oli.

Sen sijaan linnankirkko oli yleisöltä sul-
jettu ja Lutherin hauta jäi näkemättä. Kuu-
luisa ovi sen sijaan näkyi rakennustelinei-
den välistä. 

Kirkossa, joka on 1800-luvun lopulla 
uusittu uusgoottilaiseen tyyliin, pidettiin 
vuonna 1512 Lutherin juhlallinen tohto-
ripromootio. 

Viittä vuotta myöhemmin Luther kiin-
nitti väittelyhaasteeksi tarkoitetut teesinsä 
kirkon pääoveen otsikolla ”Tohtori Luthe-
rin väitöskirja synninpäästöstä”.

Tunnettu ovi tuhoutui
tulipalossa 1760 
Maailman ehkäpä tunnetuin ovi ei ole al-
kuperäinen. Vuonna 1760 tulipalossa tu-
houtunut ovi korvattiin vuonna 1858 
pronssisella ovella, johon teesejä on kai-
verrettu.  

Myös kaupunginkirkko oli remontissa, 
mutta sinne sentään pääsi sisälle jotakin 
näkemään. 

Tämä kaupunkiseurakunnan kirkko 
eli Pyhän Marian kirkko tunnetaan Mart-
ti Lutherin saarnakirkkona.

Tässä pyhäkössä pidettiin ensi kertaa 
kansankielinen messu saksaksi ja siinä 
jaettiin ensi kertaa seurakuntalaisille eh-

toollinen molemmissa muodoissa, sekä lei-
pä että viini. Sen tähden tästä kirkosta on 
tullut uskonpuhdistuksen äitikirkko.

Joidenkin insinöörien ja tekniikan ih-
misten mielestä Wittenbergissä on synty-
nyt Lutheriakin merkittävämpi suuruus, 
Wilhelm Eduard Weber (1804–1891). Hän 
oli rakentamassa ensimmäistä sähkömag-
neettista lennätintä vuonna 1833. 

Weber osoitti, että sähköstaattisten ja 
sähködynaamisten yksiköiden suhde tuot-
ti vakion, joka on yhtä kuin valon nope-
us. Siitä saivat alkunsa modernin sähkö- 
ja kommunikaatiotekniikan kulmakivet. 

Yksi yhteinen nimittäjä maailmaa mul-
listaneilla Wittenbergin kuuluisilla mie-
hillä sentään oli: valoilmiö ja sähköinen 
purkaus.

Luther nimittäin säikähti lähelle osu-
nutta salamaniskua niin, että rukoili vuo-
rimiesten suojelupyhimystä Annaa, että 
jos hän tästä selviää, hän ryhtyy munkiksi 
ja menee luostariin. 

Näin Luther tekikin ja päätyi sieltä eri 
vaiheiden jälkeen luostarin edustajana 
Roomaan näkemään paikanpäälle räikeää 
anekauppaa: ”Kun raha kirstussa kilahtaa, 
niin sielu kiirastulesta vilahtaa.” 

Loppu onkin sitten (kirkko)historiaa. 

MiKKo ihalaiNeN

Wittenbergin olohuone on raatihuoneentori. Vasemmalla on vanha raatihuone ja taustalla kaupunginkirkko. Kahden      uskonpuhdistajan patsaat ovat kunniapaikalla, etualalla Melanchthon, taaempana Luther. 
Normaalisti patsaiden suojana olevat rautaiset katokset on viety juhlavuotta varten saneerattavaksi. 

Osittain rakennustelineiden peitossa ollut linnankirkon ovi, johon Luther naulasi 95 teesiään, ei ole 
alkuperäinen. Vuonna 1760 tulipalossa tuhoutunut maailman ehkäpä tunnetuin ovi korvattiin vuonna 1858 
pronssisella ovella, johon teesejä on kaiverrettu. 

Lutherhausissa on nähtävänä huone, missä Luther työskenteli ja asui perheineen. Lutheriin törmää kaikkialla.

Ku va t :  M ik ko I ha la in e n



10    Nro 33    10.–17.10.2013

radio dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz, 
www.radiodei.fi
Su 13.10. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Outi Met-
sikkö Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta puhuu aiheesta Jeesuk-
sen lähettiläät.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Hau-
kiputaan kirkosta. 
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmas-
sa puhutaan siitä, miten työkoke-
mus psykiatriasta antoi näkemys-
tä myös seurakuntatyöhön. Haas-
tateltavana on diakoniatyönteki-
jä Johanna Kerola Haukiputaan 
seurakunnasta. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa kerrotaan Oulun Juhla-
vuoden Kansankäräjistä. MS.

Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin kello 16.20.
Pe 11.10. klo 14.40 Päivän valin-
nassa kerrotaan Oulun Juhlavuo-
den Kansankäräjistä. MS.
Ke 16.10. klo 16.40 Herätys eilen 

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Kansankäräjillä 
pohditaan Oulun sielua

Radio Deissä kerrotaan 
perjantaina 11.10. kel-
lo 14.40 ja sunnuntaina 
13.10. kello 11.45 Ou-

lun Juhlavuoden kansankärä-
jistä. Mikko Salmen haastatte-
lussa ovat tapahtuman toteut-
tajiin kuuluvat muusikko Jukka Takalo ja toimittaja Päivi Annala.

Juhlavuoden kansankäräjät järjestetään Oulun kaupunginteatteris-
sa kolmena peräkkäisenä sunnuntaina, 13.10., 20.10. ja 27.10. klo 17–
19. Tapahtumasarja on osa uuden Oulun juhlavuotta. Ohjelmallisissa 
keskustelutilaisuuksissa on mukana Oulusta maailmalle ponnistaneita 
ihmisiä ja Ouluun sidoksissa olleita henkilöitä. Ajatuksena on löytää 
näkökulmia siihen, että miten tulevaisuudessa rakennetaan Oulusta 
kukoistava pohjoisen pääkaupunki.

Juhlavuoden kansankäräjiä on mahdollisuus seurata myös suora-
na netistä ja osallistua keskusteluun kommentoimalla reaaliaikaises-
ti chat-kanavaan.

Kommentteja ja kysymyksiä otetaan esille keskustelun aikana. Li-
säksi paikalla oleva yleisö pääsee osallistumaan keskusteluun paperi-
silla äänestyslapuilla.

Maksuttomat pääsyliput ovat jaossa Oulun ev.lut. seurakuntien kes-
kusrekisterissä (Isokatu 9), Oulun kaupunginteatterin Myyntipalve-
lussa ja Oulu 10:n palvelupisteissä Oulussa, Oulunsalossa, Haukipu-
taalla, Kiimingissä, Yli-iissä ja Ylikiimingissä. Kansankäräjille on jär-
jestetty myös maksuttomat bussikuljetukset. Bussiaikataulut ja en-
nakkoilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta www.ouka.fi/juhla-
vuosi2013.

ja tänään. Karismaattisuus on 
ekumeeninen kristillinen suun-
taus, joka leviää vauhdilla maa-
ilmalla. Sen opetuksessa ja juma-
lanpalveluksissa painontetaan 
armolahjojen käyttöä ja Pyhän 
Hengen uudistusta. Karismaatti-
suudella ei ole keskusjohtoa, vaan 
karismaatikkoja löytää useiden 
kristillisten yhdistysten ja kirkko-
jen piiristä. Nopeimmin leviävis-
sä kirkoissa Pyhän Hengen lahjat 
otetaan todesta, ja niitä halutaan 
käyttää. Suomessa Hengen uudis-
tus kirkossamme ry haluaa roh-
kaista Suomen evankelisluteri-
laista kirkkoa herätysliikkeineen 
jatkuvaan hengelliseen uudistu-
miseen. Kirkon tutkimuskeskuk-
sen johtaja Hanna Salomäki ker-
too ajatuksiaan karismaattisuu-
desta. MP. Uusinta.
Ma 14.10. klo 18–19.15 Rukous-
radiossa puhutaan rukouksesta 
runoissa, kun vieraana on pas-
tori Juha Vähäkangas Karjasil-
lan seurakunnasta. Ohjelmassa 
rukoillaan Oulun seudun ihmis-
ten lähettämien aiheiden puoles-
ta. Lisätietoja oulunseurakunnat.

fi/rukousradio. Alueellinen lähe-
tys. MP.

radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz, 
www.radiopooki.fi
Su 13.10. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Outi Metsik-
kö Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta puhuu aiheesta Jeesuk-
sen lähettiläät.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.
Suora nettilähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan 
Virtuaalikirkon videoarkistoon.
Su 13.10. Oulun tuomiokirkosta 
messu.

radio Yle 1, 90,4 Mhz, 
www.yle.fi/radio1
Su 13.10. klo 10 Malmin seura-
kunnan Jazz-messu Viikin kir-
kosta Helsingistä. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
la klo 18.

Jokainen meistä voi 
tehdä maailmasta ja 
lähiympäristöstämme paremman 
paikan elää. Joskus teko voi 
olla suuri ja maailmaa kerralla 
muuttava,  mutta myös pienet 
jokapäiväiset teot läheisten hyväksi 
ovat tärkeitä. Pelasta maailma on 
juttusarja, joka esittelee suurten 
ja pienten tekojen tekijöitä. Tällä 
kertaa tutustutaan toimitila Siiven 
vapaaehtoistyöntekijään.

Jäin sairaanhoitajan työstä 
eläkkeelle vuonna 2006. Ak-
tiivisena ihmisenä en osan-
nut vain istua paikallani, jo-

ten käsille oli järjestettävä jotakin 
tekemistä. Minulla ei ole perhet-
tä, joten mummohommiakaan ei 
ollut luvassa. Niinpä lähdin mu-
kaan vapaaehtoistyöhön.

Olen mukana Siiven toimin-
nassa. Siipi on Höyhtyällä vuon-
na 2007 aloittanut Oulun seura-
kuntayhtymän ylläpitämä toimi-
tila. Sen tarkoituksena on tukea 
Oulun seurakuntien nimikkolä-
hetystyötä. Siivessä on kirpputo-
ri, kahvila, puutyöpaja ja pyörä-
verstas.

Kaikki pyörii pääasiassa va-

paaehtoisin voimin, mutta seura-
kuntien lähetyssihteerit ovat mu-
kana toiminnassa.

Itse olen ollut mukana alusta 

alkaen. Tila oli vuokrattavana ta-
loyhtiössämme ja keksin ehdot-
taa rovastikunnalle sen vuokraa-
mista seurakunnan kirpputori-
käyttöön. Aluksi käytössämme 
olivat vain ensimmäisen kerrok-
sen tilat, mutta myöhemmin laa-
jensimme toimintaamme kella-
rikerrokseen.

Aukioloajoistamme johtuen 
kävijät ovat pääasiassa eläkeläi-
siä. Toisinaan meillä asioi myös 
opiskelijoita. Tervetulleita ovat 
ihan kaikki. Meillä on mahdol-
lista tehdä käsitöitä, saada ompe-
lupalveluja tai ihan vain kahvi-
tella ja jutella.

Lisäksi lähetyssihteerit järjes-
tävät viikoittain ohjelmaa, kuten 

Kuka: Anja-Riitta Virtanen, 67.

Rakkaamme

Lempi
KOKKO
o.s. Puhakka

s. 12.11.1938
k. 7.9.2013

Ei syki enää sydän lämpöinen
on poissa rakas, läheinen.

Kaivaten

Puoliso
Lapset perheineen

Sisarukset 
muut sukulaiset ja ystävät

Enkeli vuoteen vierellä kulki
mummun silmät hiljaa sulki.

Lastenlapset

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

lähettivierailuja, runoutta ja seu-
roja.

Oma osuuteni toiminnassa on 
monipuolinen. Menen aamul-
la avaamaan ovet ja huolehdin 
kahvinkeitosta. Päivän aikana on 
asiakaspalvelua, ompelua, tiska-
usta, seurustelua ja siivousta. Sul-
jen ovet kello kahdelta.

Suosittelen jokaiselle eläkkeel-
le jääneelle itselle sopivaa ajan-
vietettä esimerkiksi vapaaehtois-
työn parissa. Kannattaa lähteä 
rohkeasti mukaan omien voimi-
en, jaksamisen ja ajan puitteissa. 
Aina kannattaa avata uusia ovia.

Siipi-toiminnan lisäksi laulan 
kuorossa. Pidämme harjoituksia, 
esiinnymme, järjestämme leire-
jä ja osallistumme koulutustilai-
suuksiin.

Mielestäni maailmasta tulee 
parempi paikka, kun muistam-
me hymyillä enemmän ja olla 
toistemme tukena.

Vinkki tähän juttuun tuli 
Rauhan Tervehdyksen lukijalta. 
Onko sinulla mielessäsi henkilöä, joka 
sopisi mukaan tähän juttusarjaan? 
Lähetä sähköpostia osoitteeseen 
maria.vayrynen@dnainternet.net.

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267 Oletko ikävöinyt naisten 

yhteistä aamukahvihet-
kiä? Naisten aamukah-
vit alkavat 12.10. klo 10 

Uusheräyksen rukoushuoneella 
(Koulukatu 41, Oulu). 

Tarkoitus on kokoontua ker-
ran kuukaudessa. Tervetulleita 
ovat kaikenikäiset naiset. 

Kahveilla ollaan yhdessä eri ai-
heiden parissa aamukahvin kera. 
Samalla on mahdollisuus naisten 
kohtaamiselle, sydämen keventä-
miselle ja rukoukselle. 

Ensimmäisellä kerralla aihee-
na on luovuus, aiheesta alustaa 
Leena Siljander. 

Naisten aamukahvit alkavat

Tyrnävän kirkkovaltuus-
to on myöntänyt 17 000 
euron määrärahan kirk-
kojen, Temmeksen seu-

rakuntatalon ja kesäkodin kun-
tokartoituksiin. 

Kiinteistöjen kunto käy-

dään kartoituksissa perusteel-
lisesti lävitse, ja niiden pohjalta 
tehdään tarvittavat pitkän täh-
täimen suunnitelmat tulevien 
vuosien korjauksia ja ylläpitoa 
varten. 

Tyrnävällä tutkitaan 
rakennusten kunto
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Jer. 1: 4-10
Profeetta Jeremialle tuli tämä Herran sana:
      - Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa 
muovasin,
      minä valitsin sinut.
      Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan,
      minä pyhitin sinut omakseni
      ja määräsin sinut kansojen profeetaksi.
    Mutta minä vastasin: ”Voi, Herra, 
Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen 
niin nuori!” Silloin Herra sanoi:
      - Älä sano, että olet nuori,
      vaan mene, minne ikinä sinut lähetän,
      ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua.
      Älä pelkää ketään,
      sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi
      ja suojelen sinua.
    Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti 
suutani ja sanoi minulle:
      - Minä annan sanani sinun suuhusi.
      Minä asetan sinut tänä päivänä
      kansojen ja valtakuntien yläpuolelle.
      Sinun tulee repiä ja särkeä,
      tuhota ja hävittää,
      rakentaa ja istuttaa.

Matt. 22: 1-14
Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi: 
    ”Taivasten valtakuntaa voi verrata 
kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. 
Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan 
häävieraita, mutta kutsun saaneet 
eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti 
toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa 
kutsutuille: ’Olen valmistanut ateriani, 
härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki 
on valmiina. Tulkaa häihin!’ Mutta kutsun 
saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan 
menivät muualle, kuka pellolleen, kuka 
kaupoilleen, toiset taas ottivat kuninkaan 
palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät 
heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. 
Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi 
murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 
Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: ’Kaikki 
on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut 
eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt 
teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain 
tapaatte.’ Palvelijat menivät ja keräsivät 
kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin 
hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista.
    Kun kuningas tuli sisään katsomaan 
juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, 
jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: 
’Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman 
häävaatteita?’ Mies ei saanut sanaa suustaan. 
Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: 
’Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää 
ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään 
hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta 
harvat valittuja.’”

Let ś lähdetään!   
Sosiaalinen media on antanut meille mahdollisuu-
den innostua yhdessä. Innostumme juoruilemaan, 
tekemään sitä sun tätä, vihaamaan tai tykkäämään 
yhdessä. 

Joku juttu on in, ja kaikki tekevät sitä. Sitten se on out, eikä kukaan 
enää harrasta sitä. 

Parhaat meistä kulkevat koko ajan ajan hermolla, pukeutuvat muo-
dikkaasti ja harrastavat trendikkäitä juttuja. Elämä muuttuu aina sen 
mukaan, miten yleinen mielipide sitä ohjaa. 

On yksi vanha juttu. Se keksittiin kauan ennen sosiaalista mediaa, 
ennen tietokoneita, ja jopa ennen kännykkää. 

Yksi kuningas järjestää kohta isot pidot. Hän kutsui sinne paljon 
porukkaa, mutta kukaan kutsutuista ei pääse paikalle. Niinpä hän on 
lähettänyt työntekijöitään kaduille ja kujille, ja sosiaaliseen mediaan, 
hakemaan kaikki maailman ihmiset niihin pitoihin. Ja ne pidot ovat 
muuten vieläkin pitämättä.

Sinne piti alun perin tulla vain yksi tietty sukukunta. Mutta kun he eivät halunneet 
tulla paikalle, niin nyt sinne pääsevät kaikki. Siis ihan kaikki, sinäkin. Ainoastaan yksi 
ehto on. Sinulla pitää olla juhlaan sopiva vaatetus.

Minä sain kutsun niihin juhliin monta kymmentä vuotta sitten. Sinäkin olet varmaan 
joskus kuullut siitä juhlasta. Jos et ole vielä saanut kutsua, niin tässä se nyt tulee: Olet 
sydämellisesti tervetullut Karitsan hääaterialle!  

Pidot järjestetään melko pian, tarkempi aika ilmoitetaan lähempänä. Ja sinne tulevat 
siis kaikki. Sinullakin on varmaan paljon tuttuja siellä. Ja on siellä julkkiksiakin. Vaan 
ennen kaikkea siellä on älyttömän hyvät tarjoilut ja tosi hyvä tunnelma! Ja pääsee istu-
maan samaan pöytään sulhasen kanssa. Muistathan kuitenkin pukeutua asianmukai-
sesti.

No miten sitten Karitsan häihin tulisi pukeutua? Ainoa hyväksyttävä puku on puh-
taan valkoinen. Niin valkoinen, että se on pesty erityisellä valkaisuaineella; Karitsan 
verellä. Huh! Kuulostaako hurjalta? 

Vaan oikeasti Karitsan häissä meidän pitää pukeutua Kristuksen kirkkauteen, eli 
Jumalan armoon ja anteeksiantoon. Ilman henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen vapah-
tajana ei juhliin ole asiaa. Ei auta, vaikka olisit ammatiltasi arkkipiispa tai kuuluisit kym-
meneen eri herätysliikkeeseen tai kirkkoon. Ainoastaan Kristuksen päällensä pukeneet 
pääsevät juhliin. 

Oikeastaan se on aika hieno juttu. Ei minulla olisikaan ollut mitään kunnollista päälle 
pantavaa, eikä varaa ostaa mitään hienoa. Kamppeeni ovat reissussa rähjääntyneet. En 
osaa elää niin, etteivätkö vaatteeni likaantuisi. Enkä saa tahroja pois, vaikka miten han-
kaisin. Ainoa toivoni on saada lahjaksi juhlapuku. Saada väärät tekoni anteeksi. 

Jos haluat,tule juhliin kaverin kanssa. Itse asiassa sinäkin voisit alkaa kutsujaksi näi-
hin juhliin. Isommalla porukalla on mukavampaa juhlia. 

Jokaiselle Taivaallisiin häihin kutsujalle luvataan työkaveriksi Kuninkaan Poika. Siis 
let́ s lähdetään hakemaan porukkaa Taivaallisiin pitoihin. Vielä on hetki aikaa ennen 
juhlia. 

   
KirSi järVeliN

nuorisotyönohjaaja, Oulunsalon seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 13.10.2013
Psalmi: Ps. 145: 8-13 
1. lukukappale: Jer. 1:4-10 
2. lukukappale: 2. Tim. 4:1-5 
Evankeliumi: Matt. 22:1-14 
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Isoset perustivat lähetysrenkaan

Siikalatvan nuoret kannattavat 
konfirmaatiota kotikirkossa

Siikalatvan rippikouluikäisiltä kysyttiin rippikoulun aloituskirkossa, missä 
konfirmaatio tulisi järjestää.

Vastanneista 45 halusi säilyttää konfirmaatiot kotikirkoissa, oman ky-
län rippikoululaisten kesken.

Vastaajista 7 toivoi rippikoululeirien jälkeistä konfirmaatiotilaisuutta.
– Äänestysprosentti oli yli 50, mistä suuri kiitos äänestäneille. Mielipide on 

kuultu ja sen mukaisesti toimimme, sanoo nuorisotyönohjaaja Sirkku Palola.

Siikalatvan kanttoreilla on kädet täynnä töitä

Musiikkityö on Siika-
latvan seurakunnassa 
virkeää. 

Jo pelkästään lap-
sikuoroissa on kaikkiaan noin 
70 laulajaa. Lisäksi on nuoriso-, 
mies- ja kirkkokuorot sekä vete-
raanien lauluryhmä. Eikä tieten-
kään pidä unohtaa kirkkomus-
karia, käsikellokuoroa tai muita 
musiikkitilaisuuksia, kuten kon-
sertteja.

Kaikki tämä hoidetaan kol-
men kanttorin voimin.

– Kyllä sitä jaksaa, kun nauttii 
työstään, toteaa Piippolan kap-
peliseurakunnan kanttori Unto 
Määttä.

– Ja kuorolaisista saa paljon 
energiaa. Heidän innostuksensa 
tarttuu myös itseen, lisää kantto-
ri Arja Leinonen Rantsilan kap-
peliseurakunnasta.

Kuorolaiset ovat
tunnollisia ja ahkeria
Kanttorit kertovat, että Siikalat-
van kuorolaiset ovat tunnollisia 
käymään harjoituksissa.

– Jotkut peruvat jopa muita 
menojaan kuoroharjoituksen ta-
kia. Jos harjoituksista on poissa, 
jää helposti jälkeen, Määttä sa-
noo.

Leinonen harmittelee, että toi-
sinaan joku saattaa jättää kuoro-
harrastuksen kokonaan ajan-
puutteen vuoksi.

– Joskus on pakko luopua jos-
tain, kun harrastuksia on paljon. 
Suren kyllä jokaista lähtijää. Voi 
käydä niin, että yhden lähtijän 
mukana menee muitakin, Leino-
nen sanoo.

Pyhännän kappeliseurakun-
nan kanttori Veijo Kinnunen 
kuitenkin tietää, että sama toimii 

toisinkin päin.
– Kun joku aloittaa kuorohar-

rastuksen, voivat kaveritkin in-
nostua lähtemään mukaan, Kin-
nunen iloitsee.

Leinonen kertoo, että viime ai-
koina etenkin lapset ovat innos-
tuneet mukaan kuoroihin.

– Lapset ovat tosi lahjakkaita ja 
oppivat nopeasti, kun oikeista na-

Isosten lähetysilta Pulkkilan 
seurakuntatalossa  viime vii-
kon perjantaina. Lähetystyön-
tekijä Tapio Räisänen esittää 

tanakan kysymyksen:
– Miksi lähetystyötä tehdään? 
 – Lähetystyötä tehdään tai-

vasta varten. Kirkko on olemas-
sa, koska täällä kuollaan, vastaa 
Räisänen omaan kysymykseensä.

– Tekin potkaisette vielä tyh-
jää, Räisänen huomauttaa isosil-
le.

Kansanlähetystä edustavat 
Tapio ja Helena Räisänen ovat 
Etiopian-lähettejä. He valmisti-
vat isosille kanasta etiopialaisen 
juhla-aterian, joka syötiin sor-
min, kuitenkin suomalaisittain 
ruisleipään käärittynä.

Pariskunta myös esitteli työ-
tään selostuksin ja kuvia näyt-
tämällä. Kesällä kävi muitakin 
lähettejä kertomassa työstään. 
Juuri tällaiset lähetystyön esitte-
lyt innostivat isoset perustamaan 
lähetysrenkaan.

Nuorisotyöntekijä Sirkku Pa-
lolan mukaan rippileirien kios-
kitoiminnasta jäi kesällä ylimää-
räistä rahaa, joka suunnataan lä-
hetystyöhön. 

Nuoret päättivät perjantai-
na tukea kehitysvammaistyötä, 
mutta kohdetta ja maata ei vie-
lä päätetty.

isosiskokin 
on isonen
Ranttinen Meri Kallio haluai-
si, että lähetysrengas tukisi vam-
maistyötä vaikkapa Tunisiassa. 

Hän ryhtyi isoseksi, koska 
isosiskokin on sellainen. Tehtävä 
kiinnosti Meriä muutenkin, kos-
ka hän on käynyt kirkossa niin 
harvoin.

– Isosena voisi tällä tavoin vä-

hän paikata kirkossa käymättö-
myyttä, Meri toteaa.

Isokoulutukseen kuuluu muun 
muassa leikkikoulutusta. Opas-
tusta annetaan esimerkiksi sii-
hen, kuinka ujot ja yksinäiset saa-
daan mukaan osallistumaan.

Merin oma rippileiri oli hänen 
mukaansa järjettömän hauska. 
Oli hyvää seuraa ja mieleen jää-
vää opetusta.

Myös Marco Sudhom tulee 
Rantsilasta. Hänestä rippileirillä 
parasta olivat isoset, joten hän ha-
luaa olla itsekin mahdollisimman 
mukava isonen. Kaveri, jolle voi 
kertoa kaiken.

Sudhomin isä on Egyptistä. 
Siksi poika toivookin, että lähe-
tysrenkaan tuotto ohjattaisiin 
Egyptiin.

– Asiat eivät ole siellä ihan par-
haalla mallilla.

Marco on kiinnostunut Raa-
matusta ja käy kirkossa silloin 
kun se on mahdollista. Hän ha-
luaisi nuorisotyöntekijäksi tai pa-
piksi, koska nämä tekevät mahta-
vaa työtä.

isosia koulutetaan
kerhojen vetäjiksi
Siikalatvan seurakunnassa aio-
taan kouluttaa isosia vetämään 
varhaisnuorten kerhoja.  

Ensimmäiset kaksi isosta toi-
mivat jo kerhojen vetäjinä Rantsi-
lassa. Toiveissa on, että tehtävään 
saadaan värvättyä enemmänkin 
isosia. 

Marco Sudhom on kerhon 
apuohjaaja, koska hänellä ei ole 

isosparia. Isoset eivät saa Palolan 
mukaan vetää yksin kerhoa. 

Marco vetää kahta kerhoa, josta 
toisesta hänellä on jo kokemusta. 

Nuorisotyönohjaaja Sirkku Pa-
lola ja lastenohjaaja Johanna Hie-
tala ovat kerhotyössä mukana. 

– On haaveiltu, että saataisiin 
isosia ohjaajiksi, koska seurakun-
nan resurssit ovat niin pienet. 

– Jos isosia saataisiin koulutet-
tua vetäjiksi, pystyisimme parem-
min ohjaamaan ja jakamaan ker-

hoille materiaalia. Samalla isoset 
oppisivat tekemään työtä ja kan-
tamaan vastuuta. Tämä kiinnit-
täisi heitä entistä enemmän seu-
rakuntaan, Palola kertoo.

Isoset saavat valmiit hartau-
det, mutta heidän aloitteellisuut-
taan ei torjuta. Ideat esimerkiksi 
askartelusta otetaan mielellään 
vastaan.

ruista nykii, Leinonen hymyilee.
Kanttoreiden mukaan monet 

kuorolaiset kulkevat harrastuk-
sensa vuoksi pitkiäkin matkoja.

– Välimatka ei ole este, var-
sinkaan aikuiskuoroissa. Riip-
puu ihan omasta innostuksesta, 
kuinka kauas lähtee. Esimerkik-
si Pyhännältä kuljetaan Pulkki-
lassa ja Kestilässä jopa Vaalasta 
saakka, Määttä kertoo.

Kommelluksilta
ei voi välttyä
Siikalatvan seurakunnassa on 
yhteensä viisi kirkkoa ja seitse-
mät urut. 

Niistä huolehtiminen ja nii-
den kaikkien hallitseminen tuo 
haastetta kanttoreiden työhön.

– Kaikissa uruissa on erilai-
nen kosketus, sanoo Leinonen.

Kanttorit kertovat näkevänsä 

Meri Kallio haluaisi antaa tukensa Tunisiaan, Marco Sundholm Egyptiin.

Veijo Kinnunen, Arja Leinonen ja Unto Määttä vastaavat Siikalatvan musiikkityöstä.

On haaveiltu, että 
saataisiin isosia 
ohjaajiksi,  koska 
seurakunnan resurssit 
ovat niin pienet.  
Samalla isoset 
oppisivat tekemään 
työtä ja kantamaan 
vastuuta. Tämä 
kiinnittäisi heitä 
entistä enemmän 
seurakuntaan.

Sirkku Palola
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Isoset perustivat lähetysrenkaan

Siikalatvan nuoret kannattavat 
konfirmaatiota kotikirkossa

Siikalatvan rippikouluikäisiltä kysyttiin rippikoulun aloituskirkossa, missä 
konfirmaatio tulisi järjestää.

Vastanneista 45 halusi säilyttää konfirmaatiot kotikirkoissa, oman ky-
län rippikoululaisten kesken.

Vastaajista 7 toivoi rippikoululeirien jälkeistä konfirmaatiotilaisuutta.
– Äänestysprosentti oli yli 50, mistä suuri kiitos äänestäneille. Mielipide on 

kuultu ja sen mukaisesti toimimme, sanoo nuorisotyönohjaaja Sirkku Palola.

Siikalatvan kanttoreilla on kädet täynnä töitä

Hietalan mukaan isoset al-
kavat pitää hänen kerhojaan 
Rantsilassa. Piippolan ker-
ho alkaa heti, kun innokkaita 
kerholaisia löytyy. Kerholaiset 
ovat pääasiassa 6–10-vuotiaita.

Hietala on talossa kerhoja 
pidettäessä, aivan viereisessä 
huoneessa, valmistelemassa ja 
suunnittelemassa kerhoja. Pa-
lolan mukaan isosia ei jätetä 
milloinkaan yksin.

PeKKa heliN

Siikalatvalla Pyhännän 
kappeliseurakunnan lap-
si-, nuoriso- ja mieskuoro 
ovat tehneet yhdessä jou-

lulevyn, joka kantaa nimeä Taas 
on joulu. 

Kanttori Veijo Kinnusen mu-
kaan levyn tekeminen oli vaati-
va projekti, joka ei syntynyt het-
kessä.

– Levyn tekemiseen kului 
noin vuosi. Syksyllä kuorojen al-
kaessa kesätauon jälkeen aloim-
me harjoitella joululauluja, joi-
ta lauloimme vielä kevään tul-
lenkin. Äänitykset tehtiin tou-
kokuussa.

Joululaulujen laulaminen lä-
pi vuoden ei tuntunut puudutta-
valta, vaikka niin voisi kuvitella.

– Kuorolaiset olivat innois-
saan ja sitoutuneita levyn teke-
miseen, joten he jaksoivat harjoi-
tella ahkerasti.

Yhteiset harjoitukset
tuottivat päänvaivaa
Kinnunen arvioi, että levyä oli 
tekemässä kaikkiaan noin 50 ih-
mistä.

– 1 600 asukkaan kunnassa se 
on suuri määrä.

Haastavinta koko hankkessa 
oli saada kasaan koko porukan 
yhteiset harjoitukset.

– Meillä oli useita yhteisiä 
harjoituksia esimerkiksi mies-
kuoron ja nuorisokuoron kans-
sa, mutta ainoastaan yhteen har-
joitukseen pääsivät kaikki kuo-
rolaiset täysimääräisesti.

– Kun mukana on monta kuo-
roa ja kaikissa on paljon ihmisiä, 
on vaikeaa löytää kaikille sopi-
va yhteinen harjoitusaika, Kin-
nunen toteaa.

Lapsi- ja nuorisokuorot ko-
koontuivat kerran viikossa har-
joittelemaan omina ryhminään. 

Pyhännän kuorot 
ahkeroivat jouluisen levyn

Joululevyn äänitykset tehtiin Pyhännän kirkossa.

Taas on joulu -levy julkaistaan 
sunnuntaina 3.11. kello 19 Pyhännän 
kirkossa. Julkaisutilaisuudessa 
levyä voi ostaa 15 euron hintaan. 
Muulloin sen hinta on 18 euroa, ja 
sen voi ostaa seurakuntatoimistoista 
ja kirkkoherranvirastosta, josta 
saa myös kuorojen edellisen levyn 
15 euron hintaan. Siikalatvan 
seurakunnan nettisivuille on 
lähiaikoina tulossa levyjen esittelyt 
näytteineen sekä tilausohjeet.

toisinaan painajaisunia, jois-
sa mikään ei toimi ja nuotit tai 
urkujen penkki ovat hukassa.

Vaikka yleensä kaikki sujuu-
kin mallikkaasti, ei tosielämän 
kommelluksiltakaan ole täysin 
vältytty.

– Joskus on sattunut sähkö-
katkoja, jolloin urutkaan ei-
vät tietenkään ole toimineen, 
muistavat Leinonen ja Määttä.

– Kerran minulla kävi hau-
tajaisissa niin, että yksi urku-
pilleistä rääkäisi aivan yllättä-
en kesken säestyksen. Silloin ei 
kyllä naurattanut, Kinnunen 
kertoo nyt jo hymyillen tapa-
ukselle.

KaTja KiiSKiNeN

Mieskuorolla ei ollut harjoituksia 
läheskään niin usein, sillä kuoro 
toimii projektiluonteisesti ja kes-
kittyy yhteen esiintymiseen ker-
rallaan.

– Mieskuoron laulajat harjoit-
telivat itsenäisesti omalla ajal-
laan, Kinnunen kehuu.

Hän toteaa, että levyn valmis-
tuminen toi samaan aikaan mah-
tavan tunteen, mutta myös tyh-
jän olon.

– En aivan heti ole suunnittele-
massa uutta levyä, urakan uuvut-
tama kanttori hymyilee.

Joululevy ei kuitenkaan ollut 
ainoa kuorojen julkaisu, sillä pa-
ri vuotta sitten Pyhännän kappe-
liseurakunnan lapsi- ja nuoriso-
kuorot äänittivät Luojan lintuset 
-levyn.

– Juuri tuon edellisen levyn 
tuotto mahdollisti sen, että pys-
tyimme tekemään tämän joulu-

levyn, Kinnunen kertoo.

KaTja KiiSKiNeN

Perhekerholaiset 
piirsivät enkeleitä

Rantsilan perhekerholaisille järjestettiin mikkelinpäivän 
alla piirustuskilpailu.

– Kaikki työt olivat niin hienoja, että voittaja päädyt-
tiin ratkaisemaan arpomalla, sanoo Johanna Hietala.

Arvonta järjestettiin Rantsilan perhekerholaisten läsnä ol-
lessa. Voittajaksi arvottiin Anna Näsänen.
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Menot Oulun seurakunnissa 10.–17.10.2013

Seurakunnat kouluttavat 
vapaaehtoisia

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
OppilaitospastoriJenni 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

Vapaaehtoiset virkistäytyivät retkellä

Oulujoen seurakunnan diakonian vapaaehtoistyötä tekevät miehet retkeilivät Kalimenlammella 1.10. Retkelle ennättivät (edessä vasemmalta) 
Iikka Svensk, Juhani Antinoja ja Erkki Kandelberg sekä (takana vasemmalta) Eino Mikkonen ja Pentti Hukkanen. Miehet ovat olleet vuosien 
ajan erilaisissa tehtävissä keittiöstä halonhakkuuseen.

A nu F e d o t o f f

Uskontoasioiden asiantuntijasta Pekka Yrjänä Hiltunen kouluttaa vapaaehtoisten koulutustilaisuudessa 
Pyhän Tuomaan kirkossa 27. lokakuuta.

Vapaaehtoistyötä
tekeviä kutsutaan 
sunnuntaina 27.10. 
kello 14 Pyhän 

Tuomaan kirkkoon koulu-
tustilaisuuteen, jonka tee-
mana on Kristillisyys voi-
mavarana. Koulutus on 
suunnattu kaikille vapaa-
ehtoistyötä tekeville ja va-
paaehtoistyöstä kiinnostu-
neille.

Kouluttajana on us-
kontoasioiden asiantun-
tija Pekka Yrjänä Hiltu-
nen Kirkon lähetystyön 
keskuksesta. Koulutus on 
maksuton eikä siihen tar-
vitse ilmoittautua etukä-
teen. Tilaisuuden järjes-
tävät Oulun ev.lut. seura-
kunnat.

– Vapaaehtoisten työnte-
kijöiden merkitys kirkossa 
on suuri. Koulutuksen ta-
voitteena on, että jokainen 
vapaaehtoinen tulee pohti-
neeksi omaa hengellisyyt-
tään, omaa tapaansa tehdä 
vapaaehtoistyötä, kuvailee 
Hiltunen.

– Koulutuksessa kes-
kustellaan muun muassa 
siitä, miten kirkko suhtau-
tuu tässä ajassa ilmeneviin 
muutoshaasteisiin ja min-
kälaiseen hengellisyyden 
kaipuuseen kirkko voi tuo-
da myönteisiä näkökulmia, 
Hiltunen jatkaa.

oulun seurakunnissa 
yli 2 000 vapaaehtoista
Oulun ev.lut. seurakun-
nissa työskentelee yli 2 000 
vapaaehtoista monissa eri 
tehtävissä, kuten diakonia-
työssä, musiikkitoiminnas-
sa, kerho-ohjaajina ja luot-
tamushenkilöinä. Vapaa-
ehtoisille järjestetään sekä 
koulutusta että virkistystä. 

Seurakuntien vapaaeh-
toistyöhön voi hakeutua 
esimerkiksi ottamalla suo-
raan yhteyttä oman seu-
rakunnan työntekijään tai 
ilmoittautumalla halua-

maansa tehtävään Suurella 
Sydämellä -sivuston kaut-
ta osoitteessa www.suurel-
lasydamella.fi.

Pekka Yrjänä Hiltunen 
on koulutukseltaan kasva-
tustieteen maisteri ja hänen 
erityisalueinaan ovat muun 
muassa uskontodialogit ja 
suomalaisen uskonnollisen 
muutoksen seuranta. Hä-
nen kiinnostuksensa koh-
teita ovat muun muassa us-
konnollinen ryhmänmuo-
dostus ja mystinen koke-
mus sekä kristillinen medi-
taatio. Häneltä on ilmesty-

nyt kolme kirjaa: Kaikki ja 
ei mitään (2007), Vieraas-
sa pöydässä (1999) ja Hen-
kimaailman juttuja (1995). 
Lisäksi hän on julkaissut 
kolme folk-rock-äänitettä.

Lisätietoja tilaisuuden 
järjestelyistä ja vapaaehtoisten 
koulutuksesta Oulun ev.lut. 
seurakunnissa:
Saila Luukkonen, 
diakonissa, 
Tuiran seurakunta, 
p. 040 574 7092, 
saila.luukkonen@evl.fi 
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KEHITYSVAMMAISET
Tainan tahdit ma 14.10. klo 13, Tahkokangas. Musiik-
kia, virsiä ja hartaus kanttori Taina Voutilaisen johdolla.
Varttuneiden porinapiiri ti 15.10. klo 13.15, Heinätorin 
seurakuntatalo, Kerhohuone 1. Eläkkeellä olevien kehi-
tysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 15.10. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo, Kerhohuone 1. Avoin ryhmä kaikenikäisille ke-
hitysvammaisille.
Nuorten aikuisten Olkkari-ilta ke 16.10. klo 17. Kehi-
tysvammaisille nuorille aikuisille (18–40-v.) Ryhmäläis-
ten keilausilta. Lisätiedot: Anne Kellokumpu, p. 040 
5156 935.
Perhepiiri 17.10. klo 12 Caritaksessa. 

KUULOVAMMAISET
Vanhustenviikon viittomakielinen juhla pe 11.10. klo 
12, Tuiran kirkko. Messu kirkkosalissa klo 12 jatkuen oh-
jelmaosuudella seurakuntasalissa.
Raamattupiiri ti 15.10. klo 13, palvelukeskus Runola. 

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 
10.10. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Luemme 
raamattua yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. 
Opasystävä on vastassa Caritas-kodin pihalla klo 12.30 
alkaen.
Vanhusten viikon juhla pe 11.10. klo 13–15, Saalastin-
sali yliopistolla. Monipuolista juhlaohjelmaa ja kahvi-
tarjoilu. Ilmainen bussikuljetus koko kaupungin alueel-
ta. Pyydä opasystävä mukaan Paulalta, p. 050 4305 178.

PÄIHDETYÖ
Aamukahvihetki pe 11.10. 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 11.10. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Tavoiteryhmä ma 14.10. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kans-
sa kipuileville miehille ja naisille.

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 13th of October at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 13.10. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Lähetys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

OPISKELIjAjÄrjESTÖT
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
10.10. klo 19, Jouni ja Rosalina Tolvasella, Linnanmaal-
la, Yliopistonkatu 32 C 323. 
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 14.10. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Pelon anatomia: 
Ossi Kantola.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 16.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Kysyvälle vastataan – 
kysymysilta, Antti Leinonen.
Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 17.10. klo 19, Nii-
na Oravalla, Tapiontie 9 B 24, Kaijonharju. Eeva ja Mi-
ka Pouke.

Sarastus-kuoron harjoitus to 10. ja 17.10. klo 18–20, Elo-
huone. Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päivään – laulamal-
la! Lisätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729. 
Matalan kynnyksen raamis to 10.10. klo 18–20. Tervetu-
loa lukemaan ja ihmettelemään Raamattua rennossa ilma-
piirissä! Kokoonnumme klo 18 osoitteessa Asemakatu 6, 
tarjolla iltapalaa. Lisätietoja: Mari Flink, p. 050 5649 070.
Taideryhmä pe 11.10. klo 16.30–18, Heinätorin seura-
kuntatalo. Taideryhmässä osallistutaan jouluevanke-
liumi valokuvaprojektiin, lavastaen ja näytellen. Tule 
rohkeasti mukaan! Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.
Terveiset Changemaker-viikonlopusta ja leffailta  pe 
11.10. klo 18, Pyhän Luukkaan kappeli.
Nuorten aikuisten neuletapaaminen ti 15.10. klo 18–
20, Oulun tuomiokirkon krypta. Lisätietoja: tiina.silo-
aho@gmail.com. 
Lenkkiryhmä ke 16.10. klo 18–20, Heinätorin seura-
kuntatalo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan: ul-
koilua, hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan 
kruunaa hartaus. Lämpimästi tervetuloa!

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.
Haukiputaalla ma–ke 14.–16.10. klo 9–14, Pikku-Vakku-
rila, Kirkkotie 10 C. Tiedusteluihin vastaa ja varaukset 
ottaa vastaan Helena Ylimaula, p. 040 4014 764.
Höyhtyällä ma–ke 28.–30.10, pe 1.11. klo 10–14, Siipi – 
lähetyksen puoti ja paja, Nokelantie 48 B, p. 044 3161 
720.

Tekniikka tutuksi 
lauantaina 12.10. klo 10 

Kaukovainion seurakuntakodissa. 

Tutustutaan äänentoistolaitteiden ja valojen 
peruskäyttöön. Mukana Oulun soitintarvike. 

Lisätietoja: esa.rattya@evl.fi.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 10.10. klo 19
Tuiran kirkon seurakuntasalissa. 
Toim. Veijo Koivula ja ekumeeni-
nen työryhmä. Kirkkokahvit.

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

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.
Terveyspäivä pe 11.10. klo 10–12 Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Tietoa terveydestä ja ravinnosta, jumppaohjeita, ve-
renpaineen ja PEF-mittausta. Mukana terveysalan lehtori ja 
laillistettu ravitsemusterapeutti.
Raamattua ristiin rastiin pe 11.10. klo 12, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Uskon esikuvia, Juha Sarkkinen.
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.

Kastepäivä
keskiviikkona 9.11. Heinätorin seurakuntatalossa.

Kastehetket pidetään kello 12 ja kello 14. Kastepäi-
vään tulee ilmoittautua etukäteen 1.11. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirk-
ko/kastehetki. Ilmoittautumisen jälkeen perheisiin 
otetaan yhteyttä ja sovitaan kastetilaisuuden yksityis-
kohdista. Kastetoimitus ja juhla ovat perheille mak-
suttomia. Kastepäivän järjestää Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, mutta sinne ovat tervetulleita kaikki-
en seurakuntien jäsenet, myös Oulun ulkopuolelta. 
Lisätietoja antaa pastori Jouko Lankinen, p. 044 3161 
577, jouko.lankinen@evl.fi.
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Menot Oulun seurakunnissa 10.–17.10.2013

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

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 13.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ma-
ri Flink ja avustaa Anna-Mari 
Heikkinen. Kanttorina Hen-
na-Mari Sivula ja urkurina 
Elias Niemelä. Tuomiokirkko-
kuoro. Kolehti köyhyyden ja 
perusturvattomuuden pois-
tamiseen maailman köyhim-
millä alueilla. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.
Kirkkohetki nelivuotissynt-
täreillä su 13.10. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. 

Hartauselämä
Lähetyspiiri to 10.10. klo 14, 
Vanha pappila. Väinö Simo-
joki.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 12.10. klo 18, Vanha pap-
pila. Jeremian kirjan 16 luku.
Sanan- ja rukouksen ilta ma 
14.10. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Rukousta Ou-
lun herätyksen puolesta. Ju-
ha Tervaskanto ja Merja Sal-
minen.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
16.10. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Keskiviikkoseurat ke 16.10. 
klo 18, Vanha pappila. Lähe-
tysseurat: Helena Ylimaula.
Lähetyspiiri to 17.10. klo 14, 
Vanha pappila. Jyrki Vaaramo.
Torstain raamattupiiri to 
10.10. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 10.10. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
13.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, saarna
Martti Heinonen, kanttorei-
na Hannu Niemelä ja Kaisa 
Säkkinen. Jumalanpalvelus
radioidaan Radio Dein kaut-
ta, 106,9 MHz.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 10.10. klo 18 
Puttaan Tuvalla.

Lapset ja lapsiperheet
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. Mehu- 
ja kahvitarjoilu.
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 16.10. klo 18–19.30 
Martinniemen srk-kodilla. 

Nuoret
Nuorten ilta pe 11.10. klo 
18 Vakkurilassa. Rippikoulu-
laiset saavat korttiinsa mer-
kinnän.
RaJu-ilta ke 16.10. klo 18.30 
Wirkkulassa. Rippikoululai-
set saavat korttiinsa merkin-
nän.

Diakonia
Seurakuntakerho ma 14.10. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 16.10. klo 13 Kel-
lon srk-kodissa ja to 17.10. klo 
13 srk-keskuksessa. Kuljetus-

pyynnöt diakoniatoimistoon 
ma klo 9–11 p. 044 7310 232.
Juttukahvila ke 16.10. klo 
13 Martinniemen srk-kodil-
la, mukana Kaisa Säk-
kinen. 
Päihdeleiri 
31.10.–1.11. Iso-
niemen leirikes-
kuksessa. Lähtö
yhteiskuljetuk-
sella Haukipu-
taan kirkon park-
kipaikalta to 31.10. 
klo 8 ja paluu
pe klo 15. Etusijalla haukipu-
taalaiset. Ilm. to 17.10. men-
nessä: Jari Flink, p. 050 3215 
472.

Lähetys
Lähetyksen rukous- ja raa-
mattupiiri ti 15.10. klo 13 
Puttaan Tuvassa.

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

Muut menot
Johanna ja Mikko Iivanai-
sen konsertti su 13.10. klo 
17 srk-keskuksessa. Tuotto 
kerätään kolehtina Tasaus-
keräykselle, jonka tuotto tä-
nä vuonna menee ihmiskau-
pan vastaiseen työhön.
Lukupiiri ma 14.10. klo 18 
Puttaan Tuvassa, kirjana Ka-
rin Ehrnrootin Vinoon vart-
tunut tyttö.
Rakasta silmiini tähdet –
musiikin ja runon päivä su 
20.10. alkaen messulla klo 10 
kirkossa. Messun jälkeen lä-
hetyslounas srk-keskuksessa 

(lohi-/ lihakeitto). Aikuiset 8 
€, 4–14-v. 4 € ja alle 4-v. il-
maiseksi. Lounaan jälkeen 
rovaniemeläiset Ulla ja Mau-

ri Miettunen esittä-
vät sanoin ja säve-

lin Anja Porion, 
Maaria Leino-
sen, Pekka Si-
mojoen ja Pet-
ri Laaksosen 

teoksia arkirak-
kaudesta. Lasten-

hoito järjestetty oh-
jelman ajaksi. Täytekak-

kukahvit.
Puttaan Tuvan avoimet 
ovet torstaisin ja perjantai-
sin klo 12–14 Puttaan Tuval-
la. Tule istahtamaan, nautti-
maan jokimaisemasta, teke-
mään käsitöitä tai lukemaan 
lehtiä. Kahviosta voi ostaa 
päiväkahvin, teen tai mehua. 
Lähetystyön käsityömyyntiä. 
Suurella sydämellä -netti-
sivuilta löytyy myös Hauki-
putaan seurakunnan vapaa-
ehtoistoiminnan mahdolli-
suuksia. Tekee hyvää tehdä 
hyvää. www.suurellasyda-
mella.fi – klikkaa Oulu.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurakuntapäivä su 
13.10. klo 12 ja seurat klo 18 
ry:llä, eläkepiiri ti 15.10. klo 
13 srk-keskuksessa, lauluseu-
rat ke 16.10. klo 18.30 Heli ja 
Jaakko Lohilahdella, Lenkki-
polku 18, Kello: ompeluseu-
rat pe 11.10. klo 18.30 ry:llä, 
seurat su 13.10. klo 17 Kel-
lon srk-kodissa, Jokikylä: 
Kodinilta pe 11.10. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 13.10. klo 17 
ry:llä.

Aamupiiri la 12.10. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Opettajien raamattupiiri ma 
14.10. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 15.10. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 16.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Torstain raamattupiiri to 
17.10. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
14.10. klo 9–11, Tuomiokirk-
koseurakunta. Diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vastaanotolle, p 044 
3161 419. 
Diakonian aamu ti 15.10. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille.
Työttömien ruokailu ke 
16.10. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Miesten kahvihetki ke 16.10. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 
Päihdetyöntekijä Riku-Mat-
ti Järven päivystys torstai-
sin klo 9–11, Elohuoneella, 
Isokatu 11.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 13.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Intiön perhekerho to 10.10. 
ja 17.10. klo 10, Intiön seu-
rakuntakoti. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, johon lapsi tulee 

yhdessä oman aikuisen kans-
sa. Kerho alkaa yhteisellä 
hartaushetkellä. Hartauden 
jälkeen kahvitellaan, askar-
rellaan ja leikitään. Päätäm-
me kerhon lasten ja aikuisten 
yhteisellä hetkellä.
Heinätorin perhekerho ti 
15.10. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 
14.10. klo 17–18. Kerho ko-
koontuu Kansainvälisen kou-
lun liikuntasalissa (Kasarmin-
tie 4). 
Askartelu – puuhakerho 1.–
4.-lk. tytöt ja pojat ma 14.10. 
klo 17.30, Intiön seurakun-
takoti. Kerhossa leikitään, 
askarrellaan ja puuhaillaan 
kaikkea kivaa yhdessä toisen 
kanssa. Kerho kokoontuu vii-
koittain. 
Ilmaisutaidon kerho 1.–6.-
lk. tytöille ja pojille ke 16.10. 
klo 17–18, Intiön seurakun-
takoti. Kerhossa opetellaan 
uusia luovan ilmaisun taito-
ja, kartutetaan esiintymisko-
kemusta, pidetään hauskaa 
yhdessä ja hiljennytään.
Ylläolevat kerhot ovat osal-
listujille maksuttomia, eivät-
kä edellytä ennakkoilmoit-
tautumista.
Kokkikerho 3.–6.-lk. ma 
14.10. klo 18–19.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kerhos-
sa kokkaillaan niin suolai-
sia kuin makeitakin herkku-
ja. Kerhoon mahtuu 10 lasta. 
Kokkikerho 1.–3.-lk. tytöt ja 
pojat ti 15.10. klo 16.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ker-

Lukupiiri 
ma 14.10. klo 18 
Puttaan Tuvassa, 

kirjana Karin Ehrn-
rootin Vinoon vart-

tunut tyttö.

hossa kokkaillaan niin suolai-
sia kuin makeitakin herkku-
ja. Kerhoon mahtuu 10 lasta.
Kokkikerhot ovat osallistujil-
le ilmaisia, mutta edellyttä-
vät ennakkoilmoittautumi-
sen, nuorisotyönohjaaja Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779.

Nuoret
Kameraproggis ke 16.10. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
takoti. Valokuvaus on hie-
no harrastus, jota oppii par-
haiten yhdessä toisten kans-
sa. Opettelemme kameran ja 
kuvaamisen perustaitoja se-
kä mahdollisuuksia. Tule mu-
kaan mm. kuvittamaan jou-
lua näkyvälle paikalle Ou-
lua. Lisätietoja: Käkkärä, p. 

040 5747 183 ja Mono, p. 040 
5747 124.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 15. 

Seniorit
Tarinatupa ke 16.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 17.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 17.10. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti.

Muut menot
Aamusilmukka ke 16.10. 
klo 10, Oulun tuomiokirkon 
krypta. 

Ilmestyskirja toteutuu 
-luentosarjan syksyn opetukset jatkuvat 
seurakuntakeskuksen monitoimisalissa keskiviikkoisin 
klo 18–19.30,  luennoitsijana pastori Martti Heinonen.  

Käymme läpi tekstiä jae jakeelta eri käännöksiä 
vertaillen ja alkukielen kanssa:

16.10. luku 18:  Uskonnollisen kristikunnan loppu 
30.10. luku 19:  Karitsan hääateria
13.11. luku 20:  Tuhatvuotinen valtakunta 
  ja Viimeinen Tuomio 
27.11. luku 21: Uusi Taivas ja Uusi Maa 
11.12. luku 22: Minä tulen pian

.

Kastepäivä
Keskiviikkona 9.11 Heinätorin 
seurakuntatalossa.

Kastehetket pidetään kello 12 ja kello 14. 
Kastepäivään tulee ilmoittautua etukäteen 1.11. 
mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/
tuomiokirkko/kastehetki. Ilmoittautumisen jäl-
keen perheisiin otetaan yhteyttä ja sovitaan kaste-
tilaisuuden yksityiskohdista. Kastetoimitus ja juh-
la ovat perheille maksuttomia. 
Kastepäivän järjestää Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta, mutta sinne ovat tervetulleita kaikkien seu-
rakuntien jäsenet, myös Oulun ulkopuolelta. 

Lisätietoja antaa pastori Jouko Lankinen, 
p. 044 3161 577, jouko.lankinen@evl.fi.

Pyöränhuoltopäivät 
ma–ti 14.–16.10. 

Pikku-Vakkurilassa, Kirkkotie 10 C. 

Kysely ja varaukset: Helena Ylimaula, p. 040 5014 764. 

Perushuolto vaihteettomalle 35 € ja 
vaihdepyörälle 45 €. 

Ostaja tuo itse vaihdettavat osat.
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Toiverunojen ilta 
sunnuntaina 3.11. klo 18 Kastellin kirkossa. 

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

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

vaalia sisimmässäsi? 
Onko jokin runo vain ylitse muiden? 

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 13.10. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Riitta Piip-
po. Messun jälkeen mahdolli-
suus keskusteluun ja rukouk-
seen. Kirkkokahvit.
Messu su 13.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Ee-
va Holappa. Kirkkokahvit.
Messu su 13.10. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa Er-
ja Järvi, kanttorina Eeva Ho-
lappa. 60-vuotiaiden synty-
mäpäiväjuhla. Messun jäl-
keen juhlakahvit. 
Messu su 13.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Emilia Soranta. 
Messu su 13.10. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Pauliina Stenudd. Kolehti 
köyhyyden ja perusturvatto-
muuden poistamiseen maail-
man köyhimmillä alueilla Kir-
kon ulkomaanavun kautta.
Perhekirkko su 13.10. klo 15, 
Karjasillan kirkko. Seurakun-
nan 4-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhlat. Toimittaa Maija 
Konttinen, avustaa Eveliina 
Korkea-aho, kanttorina Riit-
ta Piippo. 

Hartauselämä
Raamattupiirit Ks. koosteil-
moitus. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 10.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 11.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
uteliaille ke 16.10. klo 18, 
Kastellin kirkon pappila. Ks. 
ilmoitus.
Toiverunojen ilta su 3.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. ilmoi-
tus.

Diakonia
Aamupuuro to 10.10. ja 
17.10. klo 9, Kaukovainion 
kappeli. 
Melko nuoret naiset la 
12.10. klo 11, Maikkulan kap-
peli. 
Diakonian ajanvaraus ma 
14.10. klo 9–11, Karjasillan 
kirkko. Diakonian ajanva-
rausnumero on 044 3161 579. 
Ajan voi varata joko puheli-
mitse tai paikan päältä Kar-
jasillan kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 14.10. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 14.10. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 15.10. klo 
14, Maikkulan kappeli. 

Nuoret
ToivonSatama-nuortenilta 
ke 16.10. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 10.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 14.10. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläiskerho to 17.10. klo 

12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 17.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

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

Muut menot
Naisten päivä la 12.10. klo 
11, Maikkulan kappeli. Päi-
vän teemana on "Jumalan 
kämmenellä", ja puheenvuo-

rot kertovat lähimmäisyydes-
tä ja kannatelluksi tulemisen 
kokemuksista vastoinkäymis-
tenkin keskellä. Ks. 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.

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. 

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

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 salaisuus". 
Seppo Viljamaa on Oulun ev.lut. seurakuntien johtava 
perheneuvoja ja perhe- ja paripsykoterapeutti. 

Alustuksen jälkeen yleisöllä on 
mahdollisuus kommentoida 

ja esittää kysymyksiä. 

Kahvitarjoilu. 
Lämpimästi 

tervetuloa!

Raamattupiirit
Pyhän Andreaan raamattupiiri 
torstaina 10.10. klo klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri 
torstaina 10.10. klo 18, Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattupiiri 
tiistaina 15.10. klo 12, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri 
keskiviikkona 16.10. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raamattupiiri 
torstaina 17.10. klo 18, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri 
torstaina 17.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

ToivonSatama-nuortenilta 
keskiviikkona 16.10. klo 18 
Pyhän Andreaan kirkossa. 

Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat matkaajat 
Suuren Majakan valoon! ToivonSatama on auki 

kaikille janoisille, lepoa kaipaaville ja valoa ikävöiville. 
Nuortenillan aikana on mahdollisuus ihan vaan 

olemiseen, pelailemiseen, kahvitteluun, musisointiin 
ja muiden kanssa jutusteluun. Ilta päättyy yhteiseen 

hartauteen klo 20.30. Kirjallisuuspiiri 
lukevaisille uteliaille 

keskiviikkona 16.10. klo 18 
Kastellin kirkon pappilassa.

Keskustelua ja pohdintaa herättävät 
Tarquin Hall: Vish Puri ja kadonneen 

palvelijattaren tapaus sekä 
Barbara Nadel: Kristallihäkki. 

Vapaa pääsy!

Kirjavirtaa 
Pappilassa!
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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 10.–17.10.2013

jumalanpalvelukset
Viikkomessu la 12.10. klo 
15.15 kirkossa. Liittyy hiip-
pakunnalliseen luottamus-
miespäivään. Toimittaa Seija 
Helomaa, avustaa Pauli Nie-
melä, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Messu su 13.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Miia Seppänen ja 
Anne Schönberg, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Mes-
sun yhteydessä lastenohjaa-
ja Eliisa Kuokkasen tehtä-
vään siunaaminen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja ter-
vetulojuhla seurakuntakes-
kuksessa.
Messu su 13.10. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 10.10. klo 
10 Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian vastaan-
otolle ajanva-
raus taloudelli-
sissa asioissa 
vain maanan-
taisin klo 9–11 
puhelimitse, p 
040 7008 151 
tai sähköpos-
tilla. 
Naisten kasvu-
ryhmä to 10.10. klo 14 
Terveystie 1 ryhmätilassa ja 
to 17.10. klo 14 Suvelassa.
Porinapiiri ma 14.10. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella. 

Tuo toiveruno mukanasi!
Juttunurkka ma 14.10. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaikka 

kahvittelun ja jutte-
lun merkeissä.

Diakoniapiiri 
ma 14.10. klo 
13–14.30, Jää-
lin kappeli.
Työttömien 
ja pienitu-

loisten aamu-
puuro ma 14.10. 

klo 10–11 Kolamä-
en kerhohuoneella.

Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 14.10. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.

Kuorot
Kirkkokuoro torstaina 10.10. 
klo 18.30 poikkeuksellises-
ti Suvelassa. Muina kertoina 
torstaisin Jäälin kappelilla.
Ruskakööri pe 11.10. klo 10, 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.

Lapset ja lapsiperheet
Ilta Perheille to 10.10. klo 
18–20 Jäälin kappelilla. Lep-
poisaa yhdessäoloa, askarte-
lua, muskaria, hiljentymistä, 
pientä iltapalaa. Tervetuloa!
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
13.10. klo 12.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-

jumalanpalvelukset
Messu su 13.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Katja Hai-
pus, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 
Messu su 13.10. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Tuo-
mo Rahko. 70- ja 80-v. syn-
tymäpäiväjuhlat seurakunta-
talossa.
Sanajumalanpalvelus su 
13.10 klo 10, Yli-iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leske-
lä, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. Toimintakeskus Vi-
rikkeen lauluryhmä. Kehi-
tysvammaisten kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit srk-talossa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 14.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 15.10. klo 
9, Ylikiimingin seurakuntata-
lo. 
Diakonian aamu ti 15.10. klo 
9.30 – 10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 
Diakoniailta ke 16.10. klo 18, 
Elina Maalismaa.

Seniorit 
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.
Eläkeläisten kerho to 10.10. 
klo 13–14.30, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Porinakerho ma 14.10. klo 10 
–11.30, Vanhusten talon ker-
hohuone. 
Seurakuntakerho to 10.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 

Lähetys
Piispankamari pe 11.10. klo 
11–14. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 14.10. klo 18, Myllyo-
jan seurakuntatalo, ystävän-
kamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 14.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ke 16.10. klo 18, 
Reino ja Maria-Liisa Hiltusil-
la, Kaivorannantie 12. Illassa 
mukana Juha Sarkkinen.

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 17.10. klo 10 
– 11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Ohjelmassa yh-
teislaulua, Chimes-soittimil-
la soittoa.

Muut menot
Fransupiiri ti 15.10. klo 17 – 
21, Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
16.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Ilta Perheille 
torstaina 10.10. klo 18–20 Jäälin kappelilla. 

Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, muskaria, 
hiljentymistä, pientä iltapalaa. 

Tervetuloa!

Neulansilmä 
torstaina 17.10. klo 17–19 Hönttämäen seurakuntatalossa. 

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

maahanmuuttajanaisille ja -tytöille. Tule tutustumaan 
uusiin ihmisiin ja kulttuureihin – voit tulla mukaan 

oppimaan ja opettamaan! 
Lisätietoja: Katja Haipus, p. 044 3161 459 ja Sari 

Meriläinen, p. 040 5583 294.

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.

Juhlimme 
4-vuotiaita 
sunnuntaina 
13.10. klo 14 

Kiimingin seurakunta-
keskuksessa. 

ke klo 8–11.30, p. 0400 835 
374/ lastenohjaajat.
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla torstaina 
10.10. iltaperhekerho 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
Varttikirkko ja yökahvila 
perjantaina 11.10. klo 18.30 
Jäälin kappelilla.
Nuorten sählyvuoro maa-
nantaisin klo 18–19 Alakylän 
koululla.

Nuorten sählyvuoro tiistai-
sin klo 17–18 Jokirannan kou-
lulla.
Nuorten musiikkiryhmä 
torstaisin klo 18–20 Jäälin 
kappelin nuortentilassa.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 15.10. klo 13-
14.30 Montin-salissa. Helo-
maa Seija.

Muut menot
Rauhanyhdistys su 13.10. klo 
17 seurat ja uusien siionin-
laulujen lauluilta ry:llä. Risto 
Räihä ja Tapio Kukko.
Siionin virsiseurat su 13.10. 
klo 15 Montin-sali.

Musiikkileikkikoulu 
maanantaina 14.10. klo 15 Hintan seurakuntatalossa.

Oulujoen seurakunnan musiikkileikkikoulussa on vielä vapaita paikkoja. 
Muskariryhmiä on kaksi. Ryhmät kokoontuvat maanantaisin Hintan srk-talossa. 
Vauvat klo 15–15.40  ja leikki-ikäiset klo 15.45–16.30. 
Ilmoittautumiset paikan päällä.
Opettajana toimii Helena Englund-Siikaluoma, p. 050 5394 145/ iltaisin.

Kirkkokonsertti 
sunnuntaina 13.10. 

klo 18 Oulujoen 
kirkossa

Oulun NMKY:n 
Mieslaulajat ja 

Oulun Poliisilaulajat.
Johtajina Ahti Sepp 

ja Tibor Garanvölgyi.
Solistina Eljas Ulvinen.

Puhe 
seurakuntapastori 

Juha Sarkkinen.

Tervetuloa!

Ohjelma 10 €

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: Joel Sisu Jo-
hannes Riekki, Matteus Os-
sian Säily.
Haukipudas: Okko Aatos Il-
likainen, Otto Albert Vehka-
perä, Renne Andreas Luok-
kanen, Meimi Mianna Klasi-
la, Liisa Hilma Helinä Laitala, 
Herkko Otto Ilmari Vainion-
pää, Antti Viljami Jakku, Aa-
tos Vilho Gabriel Vänskä, To-
pias Niilo Rafael Vänskä.
Karjasilta: Emma Anni So-
fia Coonrod, Elle Nanni Ha-
rila, Eemeli Onni Ilmari Hei-
konen, Kevin Johannes Hus-
sey, Mila Olivia Komulai-
nen, Lukas Elliot Laukka-
nen, Amalia Anna Hilda Lau-
rila, Kevin Arvo Edvard Läm-
sä, Aaro Mikael Myllyniemi, 
Anette Laura Mikaela Nikki-
lä, Hermanni Selim Sefanias 
Norrgård, Lauri Elmeri Oja-
la, Leea Sofia Palosaari, Ade-
lia Sofia Rajakangas, Jaakko 
Väinö Antero Vanhala, Nooa 
Eliel Vihelä, Eemil Alex Vä-
häkuopus.
Kiiminki: Nea Maria Sofia 
Pekkala, Aleksi Kristian Elf-
ving.
Oulujoki: Ville Henrik Ka-
nervala, Eemi Joonatan Kou-
va, Eevert Johannes Kouva, 
Riku Topias Liehu, Lilian Lot-
ta Adele Nylander, Viljami 
Lauri Daniel Nylander, Ant-
ti Juhani Rehula, Neea Eve-
liina Räisänen, Jaako Oskari 
Ämmänpää.

Oulunsalo: Toni Tapani Pit-
käkangas, Lauri Onni Kristi-
an Järvi, Juuso Eetu Johan-
nes Keränen, Oscar Mika-
el Pitkälä, Jimi Nikolai Kar-
vonen.
Tuira: Veikko Tapio Jakkula, 
Daniel Niko Juhani Koleh-
mainen, Niko Pertti Aleksan-
der Koski, Emilia Saara Ma-
ria Kämäräinen, Ada-Sofia 
Kaarina Maijala, Elia Mauno 
Martin Niskala, Hugo Ilma-
ri Niva, Hilla Seelia Pasanen, 
Iita Linnea Pelttari, Huuko 
Valentin Poukkula, Inna Elle 
Maria Räisänen, Niclas Jor-
ma Einari Tapio, Eevi Alina 
Veijola.

Vihityt
Tuomiokirkko: Matti Pekka 
Petteri Peitso ja Sini Anneka 
Kaskela.
Karjasilta: Teemu Ossi Juha-
ni Keränen ja Essi Melida Jaa-
kola, Jussi Antero Ojala ja Ca-
rita Maarit Raitakivi, Mikko 
Antero Rajakangas ja Sari Jo-
hanna Yppärilä.
Kiiminki: Eero Juhani Heikki-
nen ja Sointu Irene Kuusela.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Anja Rauni 
Inkeri Hautala 87, Anna Liisa 
Kajava 92, Janne Oskari Lei-
nonen 25. 
Haukipudas: Kalervo Iivari 
Hanhinen 67.
Karjasilta: Eedit Eliisabet Ka-

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 13.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Satu Kreivi-
Palosaari, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Hartauselämä
Hartaus to 10.10. klo 11.30, 
Teppola. Kirsi Paavola.
Hartaus ke 16.10. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joen-
suu.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
16.10. klo 12, Tapio Kortes-
luoma.

Lähetys
Lähetysilta ke 16.10. klo 18 
toimitalolla.

Lapset ja lapsiperheet
Messupyhäkoulu saarnan 
aikana su 13.10. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Saarnan ai-
kana pyhäkoulu lapsille mor-
siushuoneessa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 10.10. klo 9–10.30, 
Vattukujan kerhopiste. 
Repun perhekerho ti 15.10. 
klo 9.30–11, Kerhotila Rep-
pu. 
Salonpään perhekerho ti 
15.10. klo 9.30–11, Työväen-
talo/ kylätalo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 17.10. klo 9–10.30, 
Vattukujan kerhopiste. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 10.10. 
klo 11, toimitalolla. Jukka 
Joensuu.

Seurakuntakerho to 17.10. 
klo 11, Kirsi Paavola. 
 

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 16.10. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-
luikäistenkuoroon voi tulla 
myös esikouluikäisiä. Tiedus-
telut, Tuomo Kangas.
Mieskuoro ke 16.10. klo 18–
19.30, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro Tiedustelut, Tuo-
mo Kangas.

Muut menot:
Kirkonkylän ry: Su  13.10. klo 
12 raamattuluokka I ry, raa-
mattuluokka II Kylänpuoli ja 
Keskikylä ry Karhuoja; Jou-
ko Koskelo klo 16 seurat Es-
ko Kalaoja, Esa Kurkela. 
Salonpään ry:  Opistomyy-
jäiset ja seurat to 10.10. klo 
18.30 Sunnuntailounas ja 
seurat 13.10. klo 13.

Lapsikuoron 
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 17–18 

Oulunsalon kirkossa.  

Mieskuoron
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 18–19.30

Oulunsalon kirkossa. 
Tiedustelut:

Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.

Musiikkikerho
alakouluikäisille

torstaisin klo 15–16
Repussa.

Uuden Äänen
harjoitukset

torstaisin klo 18–20
kirkossa.

Tiedustelut: 
Taru Pisto,

p. 044 1453 849.

Oulunsalon seurakunnan varkkarien 
liikuntakerhot syksyllä 

Maanantaisin
Poikien liikuntakerho. Pitkäkankankaan koulun 
liikuntasalissa 1.–3.-luokkalaisille klo 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.

Kyläkamarin 
lauluhetki 
keskiviikkona 16.10. klo 
12, Tapio Kortesluoma.

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

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

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

rinen 83, Martta Eliina Leh-
tomaa 76, Siiri Siviä Matikai-
nen 96, Väinö Johannes Nou-
siainen 82, Pentti Olavi Pel-
konen 80, Kauko Kalevi Pen-
nala 86.
Kiiminki: Laura Anneli Häli-
nen 79, Saara Kyllikki Sipola 
69, Raimo Kalervo Mursu 54.
Oulujoki: Urho Osmo Inka-
la 62, Martti Jaakko Parkki-
nen 71.
Tuira: Paavo Tapani Aho 62, 
Kaarle Johannes Häikiö 90, 
Marketta Sofia Kauniskan-
gas 74, Paula Maria Kylliäi-
nen 74, Markku Olavi Manni-
nen 64, Saara Sanelma Mar-
jatta Murto 76, Hilma Soini-
lehto 83, Toivo Juhani Väyry-
nen 68.

M inna Ko l i s t a ja

Leikkaa talteen!
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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
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 10.10. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula.
Vanhustenviikon messu 
pe 11.10. klo 12, Tuiran kirk-
ko. Toimittaa Urpo Luokka-
la, avustavat Stiven Naatus 
ja kuurojen työn diakonit, 
kanttorina Taina Voutilai-
nen. Messu tulkataan viitto-
makielelle.
Messu su 13.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 13.10. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, avustavat Tarja Oja-Viir-
ret ja Kirsti Kirjavainen, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Mes-
sun jälkeen lähetyslounas ja 
-näyttelyn avajaiset, vieraa-
na Kirsti Kirjavainen.
Messu su 13.10. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Sanajumalanpalvelus su 
13.10. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Kirkkohetki su 13.10. klo 15, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Riikka Honkavaara, 
avustaa Kirsi Merenheimo-
Mäenpää, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. Kirkkohetken 
jälkeen 4-vuotissyntymäpäi-
vät ja juhlakahvit.
Iltamessu su 13.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Riikka Honkavaara, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. Mes-
sussa Taizé-lauluja ja hiljai-
suutta.
Viikkomessu ke 16.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 16.10. klo 
20, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 10.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. Ter-
vetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 11.10. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Miestenpiiri ti 15.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Pasi Kurikka.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
16.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja: Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Tule lukemaan Raamattua 
ke 16.10. klo 17.30, Tuiran 
kirkko. Kokoonnumme jo-
ka toinen keskiviikko ennen 
viikkomessua. Tervetuloa!
Raamattupiiri to 17.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. Ter-
vetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Pieni trumpetti- ja pianoilta 
pe 18.10. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lapset ja nuo-
ret soittavat. Kahvitarjoilu.
Kuorokonsertti, D'amen 35 

vuotta la 19.10. klo 16, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus.

Diakonia
Työttömien ateria to 10.10. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Työttömien ateria Raja-
kylän seurakuntakodilla tors-
taisin klo 12. Tervetuloa.
Työttömien ruokailu pe 
11.10. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Maittava lou-
nas kappelilla 2 €. Järjestää 
Kaijonharjun diakonian va-
paaehtoiset. Lisätietoja: dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 14.10. klo 
10.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Hyvä viikko alkaa har-
taudella ja aamupalalla kap-
pelilla! Tervetuloa! Lisätie-
toja: diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092.
Työttömien aamupala ma 
14.10. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömien aa-
mupala Rajakylän seurakun-
takodilla maanantaiaamui-
sin. Aamupala ilmainen. Ter-
vetuloa. 
Koskelan juttutuvan vierai-
lu ma 14.10. klo 10.15, Kos-
kelan seurakuntakoti. Vierai-
lemme Pyhän Luukkaan jut-
tutuvassa Linnanmaalla. 
Lähtö Koskelan seu-
rakuntakodilta 
omilla autoil-
la klo 10.15. 
Kaikki mu-
kaan!
Työttömien 
ateria to 17.10. 
klo 12, Rajaky-
län seurakunta-
koti. Työttömien 
ateria Rajakylän seura-
kuntakodilla torstaisin klo 
12. Tervetuloa.
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa on maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.

Lähetys
Nepalilainen juhlalounas 
su 13.10. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. ilmoitus.
Puutyökerho ma 14.10. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. Terve-
tuloa!
Lähetyspiiri ma 14.10. klo 
14, Tuiran Palvelukeskus, Pik-
kupirtti. Kokoonnumme pa-
rillisilla viikoilla. Tervetuloa 
kuulemaan lähetystyön kuu-
lumisia!
Käsityökahvila ti 15.10. klo 
12, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään yhdessä käsi-
töitä lähetystyön tarpeisiin. 
Opetellaan uusia ja kehitel-
lään vanhoja tekniikoita. Ma-

Menot Oulun seurakunnissa 10.–17.10.2013

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.

Diakoniatyön 
ajanvaraus 

taloudellisissa 
asioissa maanantaisin 

klo 9–11, 
p. 044 3161 412. 

teriaalilahjoituksia otetaan 
myös vastaan.

Lapset ja lapsiperheet
Tuiran seurakunnan 4-vuo-
tissyntymäpäivät su 13.10. 
klo 15, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kutsumme kaikki Tui-
ran seurakunnan heinä–jou-
lukuussa 2013 neljä vuotta 
täyttävät yhteiseen synttäri-
juhlaan Pyhän Tuomaan kir-
kolle, Mielikintie 3. Aloitam-
me juhlan yhteisellä perhe-
kirkkohetkellä ja jatkamme 
juhlatarjoilulla. Päivänsanka-
rit saavat lahjan. Lämpimästi 
tervetuloa koko perhe!
Lasten kauneimmat hengel-
liset laulut pe 18.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
ilmoitus.

Nuoret
Toppilan yökahvila pe 11.10. 
klo 20–23, Toppilan nuokka-
ri. Meri-Toppilan yökahvi-
la tarjoaa hauskaa yhdessä-
oloa, pelailua ja pientä pur-
tavaa yläasteikäisille. Muka-
na illassa seurakunnan työn-
tekijä, nuokkarin työntekijä 
ja yökahvilaohjaajia. Ilta on 
päihteetön, savuton ja ener-
giajuomaton. Lisätietoja: vs. 
nuorisotyönohjaaja Sanna 

Parkkinen, p. 050 3408 
982, sanna.parkki-

nen@evl.fi. 
Tuiran seu-
rakunnan 
nuorten ava-
rit ke 16.10. 
klo 18–21, 
Tuiran kirk-

ko, nuorisotila. 
Tuiran seurakun-

nan nuorten avoi-
met ovet eli avarit on ylä-

koulu- ja lukioikäisille nuoril-
le tarkoitettu yhteinen illan-
vietto Tuiran kirkon nuori-
sotilassa. Avareissa on mah-
dollisuus pelailla, jutella, tu-
tustella uusiin ihmisiin, oles-
kella. Aina paikalla kaksi oh-
jaajaa. Lisätietoja: vs. nuori-
sotyönohjaaja Sanna Parkki-
nen, p. 050 3408 982, sanna.
parkkinen@evl.fi. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 17.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 17.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina hen-
gellisiä lauluja, virsiä ja van-
hoja koululauluja. Kahvitar-
joilu. Mukana kanttori Pir-
jo Mäntyvaara ja Paula Kyl-
lönen.

Muut menot
Pyhää tanssia ja kehoruko-
usta to 10. ja 17.10. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Tervetu-

loa kulkemaan Pyhän tanssin 
askelissa neljänä torstai-ilta-
na 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.

Lasten kauneimmat 
hengelliset laulut 
perjantaina 18.10. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Mitä laulaisin lapselle? Tule mukaan laulamaan, leik-
kimään ja opettelemaan yhdessä lasten hengellisiä 
lauluja. Lauluhetki kestää puoli tuntia. Mukana lau-
lamassa Anu-kanttori ja Anu lapsityöstä.

Kuorokonsertti 
D'amen 
35 vuotta 
lauantaina 19.10. klo 16 
Pyhän Tuomaan kirkossa.

D'amen juhlii kuoron perustamisen 35-vuotisjuhlaa ja 
pitää konsertin Pyhän Tuomaan kirkossa. Konsertin 
ohjelma on kerätty viimeisen viiden vuoden aikana 
esitetyistä lauluista. Viisi vuotta on myös laulettu ny-
kyisen johtajan, kanttori Tommi Hekkalan kanssa. Ti-
laisuuteen on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 5 €. 

Pyhäkouluja 
Tuiran seurakunnassa
Pyhän Luukkaan kappeli
- sunnuntaisin klo 10 jumalanpalveluksen aikana
- sunnuntaisin klo 16 englanninkielinen pyhäkoulu 

English Servicen aikana
Pateniemen kirkossa
- joka toinen sunnuntai klo 12 
 jumalanpalveluksien aikana 
- perjantaisin klo 14.30–16 kokkipyhäkoulu 
 6–9-vuotiaille. Ilmoittautumiset: 
 p. 050 4334 098 / Marja Raatikainen
- puuhapyhäkoulu klo 18 Pyhä tanssi -iltojen aikana 

10.10. ja 17.10.
Koskelan seurakuntakodissa
- sunnuntaisin klo 12
- tiistaisin klo 14.30–15.30 kaakaopyhäkoulu 
 alakouluikäisille
Rajakylän seurakuntakoti
- torstaisin klo 10–11.30 perheiden taidepyhäkoulu
  
Lisätietoja pyhäkouluista: Anu Hannula, 
lapsi- ja perhetyön sihteeri, p. 044 3161 718.



21   Nro 33    10.–17.10.2013 21

Seurakunnissa tapahtuu 10.–17.10.2013

Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14
Virasto suljettuna 
pe 11.10.

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. 
*Virasto avoinna ti 
15.10. klo 9–11.

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Sanajumalanpalvelus 
su 13.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Messu su 13.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Ol-
li Seikkula, diakoni Eli-
sa Metsänheimo, kantto-
ri Eija Savolainen. Musiik-
kiavustus lauluryhmä. Py-
häkoulu saarnan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseu-
rakunta.fi

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 10.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Messun jälkeen 13.10. ko-
koontuminen ja info sun-
tion apulaisen tehtävis-
tä kiinnostuneille vapaa-
ehtoisille. Tehtävä on uu-
si. Suntion apulaisen tehtä-
viin kuuluisivat mm. kirkkoti-
lan valmistelu yhdessä sunti-
on kanssa ennen messua ja ti-
lan järjestely messun jälkeen, 
mm. pienten kirkkokahvi-
pöytien järjestäminen esille 
ja pois, virsitaulun tyhjentä-
minen, messumonisteiden ja 
kirjojen kerääminen ym.
Versot su 13.10. klo 16 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-

konkylän srk-talolla. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Kirkkokuoro ke 16.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 16.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 17.10. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja seu-
rakuntapiiri to 17.10. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 17.10. klo 14.15 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa.
Kastetut: Alvar Kalle Kaspe-
ri Kauppila, Miisa Aino Kaa-
rina Luojumäki, Nelli Emmii-
na Leppänen, Eetu Johannes 
Edvard Korpela. 

Iltamessu su 13.10. klo 
18 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli ja kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen.

Lasten päiväkerhot normaa-
listi. Lisätietoa Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 10.10. klo 10 
srk-talossa. 
70-, 75-, 80- ja 85-vuotiai-
den yhteinen syntymäpäi-
väjuhla to 10.10. klo 18 srk-
talossa. Jos tarvit-
set kyytiä soita vi-
rastoon, p. 044 
7750 600 tai 
Markulle, p. 
044 7750 602. 
Huom! Viras-
to suljettuna 
pe 11.10. koulu-
tuspäivän vuoksi.
Huom! Ystävyyden ta-
loa ei ole lokakuussa, vaan 
seuraavan kerran pe 1.11. Sil-
loin ehdimme kokoamaan 
vielä loput joulun lapsi -pa-
ketit.
Sotku: Sählyä liikuntahallil-
la yli 30-vuotiaille perjantai-
sin klo 19–21. Lisätietoa Mar-
kulta, p. 044 7750 602.
Naisten retken lähtö la 
12.10. Lumijoen srk-talolta 
klo 7 ja paluu takaisin n. klo 
18. Tied. Marjo, p. 045 6381 
973.
Lapsiparkki ke 16.10. klo 
12–14.30. Ilmoittaudu kulle-
kin kerralle erikseen, p. 044 
7750 601. 

Kuoroharjoitukset ke 16.10 
.klo 18.30 srk-talossa.
Mongolialainen jurtta 
(mongolialainen asumus) 
srk-talossa vkon 42 ajan. 
Esittelyitä eri ryhmille päi-
vittäin. Jurtan äärellä pää-
set tutustumaan paimento-
laisten elämäntapaan Mon-
golian aroilla. 
Perhekerho to 17.10. klo 10 
srk-talossa tutustuttaa lap-
sia jurttaan.
Lähetysilta to 17.10. klo 18 
srk-talossa jurtassa.

Friday Club 0.–4.-luok-
kalaisille pe 18.10. 

klo 18–19.30 srk-
talossa jurtassa.
Kirkkokahvit ju-
malanpalveluk-
sen jälkeen su 

20.10. srk-talossa 
ja samalla tutustu-

taan jurttaan.
Osallistumme Joulun 

lapsi 2013 -keräykseen te-
kemällä joululahjoja Roma-
nian köyhille lapsille. Lahja-
laatikoita, ohjeita ja lisätie-
toja Marjolta,  p. 045 6381 
973. Lahjoja voi tuoda viras-
toon lokakuun aikana.
Rauhanyhdistys: Pe 11.10. 
klo 19 raamattuluokka 5-6 
lk Pernu ja 7.–8.-lk Myllynen. 
Su 13.10. klo 12 pyhäkoulu I 
Nikula II S&K Hirvasniemi 
III Pitkänen ja klo 17 seurat 
Ry:llä. Päiväkerho ry:llä ma, 
ti, ke ja to klo 17.30–18.
Kastettu: Eerikki Tapio Pit-
känen.

Friday Club 
0.–4.-lk pe 18.10. 

klo 18–19.30 
srk-talossa 
jurtassa.

Kirkkokyyditystä ikäihmisille
järjestämme kirkkokyyditystä niille ikäihmisille, jotka ei-
vät pääse kirkkoon omilla kyydeillä. Ensimmäinen kyydi-
tys on 20.10. klo 10 messuun. Lisät. ja kyyti-ilmoitt. 17.10. 
mennessä, p. 040 7790 465.

Raamattu- ja rukousilta ti 
15.10. klo 18 Kyllikki ja Sep-
po Viitaluomalla, Länsivai-
niontie 25.

Kuollut: Kerttu Mailis Roiva-
nen 83.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kirkkoseurat to 10.10. 
klo 19 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Raamattuluo-
kat pe 11.10. klo 18 4.–5.-lk: 
Limma, Pappilanniitty 8. 6.–
7.-lk Romppainen, Rytitie 
20 8.–9.-lk Nuortenilta ry:llä 
klo 19. Nuortenilta pe 11.10. 
klo 19 ry:llä. Kirkkopyhä su 
13.10. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Seurat 
su 13.10. klo 16 ry:llä. Tiistai-
kerho ti 15.10. klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 12.10. klo 11 ja 
18 Muhoksen ry:llä. Seurat ja 
uusien Siionin laulujen ilta su 
13.10. klo 16 ry:llä.

Viikoittaiset kerhot 
Päiväpiiri maanantaisin klo 13–14.30 
palvelukoti Saarenkartanossa.
Aamukahvila keskiviikkoisin klo 9–10.30 
nuorisotila Luukulla. (Huom. uusi aika!)
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkon kerhotilassa. 
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18–19.30 kirkolla. 

Siikamarkkinoiden aikaan 
la–su 12.–13.10. klo 11–15.30 srk-salissa tarjolla 
rössypottulounasta. 
Haluatko mukaan keittiöarmeijaan – soita Marjalle, 
p. 040 7430 382. Tuotto seurakunnan lähetystyölle.

SPR:n ystäväpalvelu tarjoaa kaikille 75 vuotta 
täyttäneille Hailuotolaisille pullakahvit Puikkarissa 
Siikamarkkina-viikonloppuna. Tervetuloa kahville!
 

Siikamarkkinoille kyytiä voi kysyä 
Sallilta, p. 040 7510 036.

Haluaisitko tukea seurakuntamme alueella asuvia 
vähävaraisia perheitä tarjoamalla lipun isänpäivä-
lounaalle sunnuntaina 10.11. 

Tuotto lyhentämättömänä lähetystyölle. 
Lippuja voi ostaa käteisellä: Vapaaehtoispäivässä 
la 12.10. Kokkokankaalla, to 24.10. Rauhan, ihmis-
oikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukoushetken 
(klo 18) jälkeen vanhassa kirkossa, su 27.10. messun 
jälkeen kirkossa.

Lisätietoja: kempeleenseurakunta.fi/lahetys 

SAAVU 
VALO 

- musiikki- ja runoesitys
(säv. Petri Laaksonen, 

san. Anna-Mari 
Kaskinen)

sunnuntaina 
13.10. klo 18 

Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. 

Laulu- ja soitinryhmää 
johtavat 

Taina Voutilainen ja 
Esa Rättyä, 

lukijoina toimivat 
Marjukka Hamari ja 
Juha Vähäkangas.

Kummikerho Tuunaten 
Tansaniaan ke 16.10. klo 
15 srk-salissa. Tuokaa jou-
lumalleja (seimet, enkelit, 
yms.) mukana. Suunnitte-
lemme ja aloittelemme jou-
lumyyjäisten tuotteita.
Tulossa: 
Kinkerit la 19.10. klo 14 In-
keri Vähämetsällä.
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14.30, Kylmälänkylän kappe-
lissa keskiviikkoisin klo 9.30–
11.30 sekä Laitasaaren ruko-
ushuoneella torstaisin klo 
10–12. Perhepyhäkoulu su 
13.10. klo 11.30–12.30 srk-ta-
lon alakerrassa. 
Nuoret/rippikoulut: Päivys-
tys nuorisotoimistolla pe 
11.10. klo 16–18. Nuortenil-
ta pe 11.10. klo 18–19.30 srk-
talon alakerrassa. La 12.10. 
klo 10–15 kesä I-rippikoulun 
oppitunnit srk-talossa ja ke-
sä II-rippikoulun oppitunnit 
Koortilassa. Molemmat ryh-
mät osallistuvat jumalanpal-
velukseen su 13.10. klo 10 kir-
kossa. Nuorten iltakirkko ke 
16.10. klo 18 kirkossa.  
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 15.10. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 10.10. klo 18.30 rippikou-
lun kodinilta Utajärven ry:llä. 
Klo 18.30 ompeluseurat ko-
deissa: Outi ja Antti Tuomi-
koskella ja Hennariikka ja 
Tuukka Spetsillä. La 12.10. 
klo 11 Murron rauhanyhdis-
tyksen myyjäiset ry:llä. Klo 
18 myyjäisten iltatapahtuma. 
Su 13.10. klo 14 seurat ry:llä. 
Ma 14.10. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 17.10. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä.. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 10.10. klo 10–12 per-
hekerho ry:llä. Klo 18.30 rip-
pikoulun kodinilta Utajärven 
ry:llä. Pe 11.10. klo 19 ompe-

luseurat ry:llä. La 12.10. klo 
10 päiväkerho ry:llä. Su 13.10. 
klo 13 seurat ry:llä. To 17.10. 
klo 18.30 sisarilta ry:llä. 

Seurakunnissa tapahtuu 10.–17.10.2013

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

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Sanajumalanpalvelus su 
13.10. klo 10 kirkossa, toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava. 
Kesä I ja II -rippikouluryh-
mät osallistuvat jumalan-
palvelukseen.
Nuorten iltakirkko ke 
16.10. klo 18 kirkossa, toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Timo Ustju-
gov. Kuuluu rippikoulu-
opetukseen ja isoskoulu-
tukseen.

Iltahartaus to 10.10. klo 19 
Rokualla, Simo Pekka Pek-
kala.
Perhepyhäkoulu su 13.10. 
klo 11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa.
Iltapäiväkonsertti su 13.10. 
klo 14 seurakuntatalossa, ur-
kutaiteilija Maija Tynkkynen.  

Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 15.10. klo 12 rukoushuo-
neella, Leena Leskelän aihee-
na kuvat ja tunteet.
Hartaus ti 15.10. klo 13 Päivä-
keskuksessa. 
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ke 16.10. klo 12 Tuula ja Erk-
ki Huovisella, Leena Leskelä, 
Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 16.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
Hartaus to 17.10. klo 14 Pu-
hakantien palvelukodissa, 
Jouni Heikkinen.
Kuorot: Ke 16.10. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot srk-talossa tiistaisin 
klo 9.30–11.30,  Päivärinteen 
srk-salissa tiistaisin klo 10–12 
ja keskiviikkoisin klo 12.30–

Sanajumalanpalvelus  
su 13.10. klo 10 kirkossa. 
Saarna Kari Pöykkö, litur-
gi Ilkka Tornberg, kantto-
rina Mika Kotkaranta. 
Gospelmessu su 13.10. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg.

Cross-ilta pe 11.10. klo 18 Li-
mingan seurakuntatalolla 
"Ylistäkää häntä tanssien ja 
rumpua lyöden (Psalmi 150)" 
– Teemana kokonaisvaltainen 
rukous ja ylistys. Mukana mm 
pyhien tanssien ohjaaja pas-
tori Riikka Honkavaara ja 
kirkkoherra Ilkka Tornberg. 
Teetarjoilu.
Ekumeeninen lähetyspy-
hä ja kirkkokahvit su 13.10. 
klo 12 kirkossa. Seurakunnan 
entinen nimikkolähet-
ti Kari Pöykkö ker-
too työstään Se-
negalissa.
Omaishoitaja-
vertaisryhmä ma 
14.10. klo 13 seu-
rakuntatalolla. Vie-
raana Silvo Nybacka 
Oulun seudun omaishoi-
tajat ja läheiset ry:stä. Ryh-
mänvetäjänä diakonissa Si-
nikka Ilmonen. Onko kyy-
tiongelmia? Soita, p. 044 
7521 226!
Perhekerho ti 15.10. klo 
9.30–11 seurakuntatalolla.
Perhekerho ke 16.10. klo 
9.30–11 Vanamossa, "Tuo tul-
lessas, vie mennessäs" -vaih-
topöytä leluille ja kirjoille.

Seurakuntakerho 16.10. klo 
12 seurakuntatalolla. Vieraa-
na valtuuston puheenjohta-
ja Satu Vuollo ja diakoni Rit-
va Sassali.
Tähdet-kuoro ke 16.10. klo 
17–18 Seurakuntatalolla. 
Kuoroon otetaan uusia lau-
lajia! 
Nuorten kuoro Celeste ke 
16.10. klo 17–18 kirkossa
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
16.10. klo 18.30 Haverisilla 

(Linnukkatie 20).
Kirkkolaulajat ke 

16.10. klo 18.30-
20.30 seurakun-
tatalolla.
Lähetysvintti 
maanantaisin klo 

12–14 pappilan pi-
hapiirissä.

VaLas-ryhmä (vanhem-
pi-lapsi) tiistaisin klo 10–12 
Tupoksen Vanamon olohuo-
neessa.
Gospel Gym tiistaisin klo 
18.30–19.30 Tupoksen Vana-
mosalissa.
Rovastikunnallinen isos-
päivä la 9.11. Luurinmutkas-
sa, Utajärvellä. Ohjelmassa 
isosjuttuja sekä tutustumis-
ta toisten seurakuntien iso-
siin.  Koko päivän kestävä 

Kuollut: Tauno Kalevi Sep-
pänen 83.

isospäivä on ilmainen ja sin-
ne on kuljetus. Limingan iso-
set ilmoittautuvat sähköises-
ti nettisivuilla 1.–16.10. Lisä-
tietoja isoskoulutuksessa.
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-
risonurkka.fi/ajakohtaista/il-
moittaudu. Paikkoja on ra-
joitetusti ja retki on suosit-
tu, joten pidä kiireettä!
Partio: Ajantasaiset tapahtu-
ma- ja muut lisätiedot netis-
sä www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys:  Syysmyy-
jäiset pe 11.10. klo 18.30 ry:llä 
ja Oulun seudun nuortenilta 
klo 19 Kempeleen ry:llä. Raa-
mattuluokka (5.–6.) la 12.10 
klo 18.30 ry:llä. Pyhäkoulut 
su 13.10. klo 11.30 ja seurat 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla sekä seurat klo 
14 Limingan kirkossa ja seu-
rat klo 17 ry:llä. Perhekerho 
to 17.10. klo 10.30 ry:llä.
Kastettu: Peetu Jalo Ilmari 
Hannila, Hilda Luna Livia Er-
vasti.

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

Piispantarkastus 
18. ja 20.10. 

Piispan messu ja yleinen tarkastus 
sunnuntaina 20.10. klo 10 kirkossa, 

jonka jälkeen lounas srk-talolla. 
Tervetuloa!

Regina Hantikainen kertoo 
lähetysillassa Etiopian kirkon työstä 

erityisesti naisten parissa 
 

keskiviikkona 16.10. klo 18 
Ainon luona, Arvolankuja 2 B 4.

Muhoksen kunnan ja Muhoksen seurakunnan 

kerhokalenteri syksy 2013
Maanantai
Liikuntakerho 4.–6.-lk. Korivaaran alakoulu klo 17–18
Tiistai
Liikuntakerho 1.–3.-lk. Huovilan alakoulu klo 16–17
Liikuntakerho 4.–6.-lk. Huovilan alakoulu klo 17–18
Monitoimikerho 1.–3.-lk. Korivaaran alakoulu klo 17–18
Keskiviikko
Monitoimikerho 0.–2.-lk. Kylmälänkylän kappeli  
klo 13–14.30
Toimintakerho 1.–3.-lk. Päivärinteen seurakuntasali  
klo 17.30–18.30 
Kokkikerho 5.–6.-lk. yläkoulun opetuskeittiö klo 17–18
Askartelukerho 0.–3.-lk. seurakuntatalo klo 17–18
Kokkikerho 3.–4.-lk. seurakuntatalo klo 17.30–19
Torstai 
Toimintakerho 1.–3.-lk. seurakuntatalo klo 16.30–17.30
Liikuntakerho 2.–6.-lk. Mäntyrannan sali klo 17.30–18.30
Toimintakerho 4.–6.-lk. seurakuntatalo klo 18–19

Kerhonvetäjinä toimivat kunnan ja seurakunnan työn-
tekijät sekä koulutetut kerhonohjaajat. Kerhoon ilmoit-
taudutaan ensimmäisellä kerhokerralla. Kerhotoiminta 
on pääsääntöisesti maksutonta, lukuun ottamatta kok-
kikerhoja, joissa maksu 10 € / kausi. Maksu suoritetaan 
käteisellä ja tasarahalla viimeistään kolmannella kerho-
kerralla. Kerhoja ei järjestetä koululaisten syys- tai jou-
lulomalla. Syksyn kerhokausi päättyy 12.12.

Lisätietoja kerhotoiminnasta:
Tuula Väänänen, nuorisotyönohjaaja, Muhoksen seura-
kunta, p. 040 5246 534, tuula.m.vaananen@evl.fi                      
Heikki Väkeväinen, nuoriso-ohjaaja, Muhoksen kunta,
p. 044 4970 404, heikki.vakevainen@muhos.fi

Gospel 
Gym tiistaisin 

klo 18.30–19.30 
Tupoksen 

Vanamosalissa.
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Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17
p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

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

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

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

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Sanajumalanpalvelus su 
13.10. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Aino Jun-
tunen. Lähetyspyhä. Seu-
rakunnan nimikkolähetit 
Aitat mukana jumalan-
palveluksessa ja palveluk-
sen jälkeen kirkkokahveil-
la seurakuntatalolla. Kah-
veilla kuulet tuoreimmat 
terveiset Kaukasiasta.
Messu su 13.10. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
kanttori Aino Juntunen, 
Korsukuoro. Sadonkor-
juun kiitoskirkko. Maa- ja 
kotitalousnaisten 80-vuo-
tisjuhla.

Nuttupiiri to 10.10. klo 17 
Tyrnävän srk-talon kahviossa.
Ehtoollishartaus ma 14.10. 
klo 14 Kotolassa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 16.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa, 
Kauttaranta 12 A 2.
Hartaus ke 16.10. klo 15 Vil-

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. 
Messu su 13.10. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 13.10. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 13.10. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Unto Määttä.

Kastettu: Ellen Oona Ade-
le Keto (Pulkkila), Ant-
ti Alexander Karjalainen 
(Kestilä), Ruben Julius Sy-
dänmetsä (Pyhäntä), Taa-
va Eedit Korsulainen (Py-
häntä), Bettiina Lilja Olivia 
Tyni (Rantsila), Aava Helmi 
Annikki Räisänen (Piippo-
la), Viola Adelia Myllykos-
ki (Pulkkila), Matias Heino 
Johannes Myllykoski (Pulk-
kila), Milton Johannes Myl-
lykoski (Pulkkila).
Kuollut: Laina Kyllik-
ki Karhu s. Kansanoja 76 
(Rantsila), Aimo Veli Ilma-
ri Mäkelä 68 (Kestilä), Paa-
vo Henrik Kangas 68 (Py-
häntä). 

laTyrnissä.
Körökörö-kirkko to 17.10. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa.
Seurakunnan Ystävä- ja lä-
himmäispalvelussa toimivi-
en kokoontuminen torstai-
na 17.10. klo 15 srk-talon tak-
kahuoneessa.
RaaTuu kokoontuu to 17.10. 
klo 18 Temmeksen srk-talolla.
Siioninvirsiseurat pe 18.10. 
klo 18 Aino Junttilalla, Puo-
lukkatie 5. Mukana Matti 
Nuorala.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoro keski-
viikkoisin klo 18 Tyrnävän srk-
talolla. Lapsikuoro torstaisin 
klo 16 Tyrnävän srk-talolla.
Varhaisnuorten kerho to 
10.10. ja ma 14.10. ja ti 15.10. 
klo 16–18 Murron kerhotilassa.
Nuortenilta to 10.10. klo 18 
Murron kerhotilassa ja pe 
11.10. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.

Ulkoiluta vanhusta -tapah-
tuma to 10.10. klo 12–14 
Nestorissa. Tule mukaan ul-
koiluttamaan Nestorin asuk-
kaita Pyhännällä. Yhteyden-
otot: Mervi Karttunen, p. 
040 573 7988.
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 Kestilän ja opistoilta klo 
19 Rantsilan ry:llä.
Myyjäiset la 12.10. klo 18 Py-
hännän ry:llä. 
Seurat su 13.10. klo 16 Py-
hännän ry:llä (Petri Silver ja 

kaan odotetaan myös isosia. 
Rippikoululaisille merkintä!
Englanninkieliset seurat ke 
16.10. klo 18.30 Pyhännän 
ry:llä. 
Ehtoollishartaus to 17.10. 
klo 13.15 Nestorissa.
Ehtoollishartaus pe 18.10. 
klo 14 Pohjantähdessä.
Ompeluseurat pe 18.10. klo 
19 Rantsilan ry:llä. 
Seurakuntakerho to 10.10. 
klo 13 Rantsilan srk-talossa, 
ti 15.10. klo 12 Väinölässä, to 
17.10. klo 12 Pulkkilan srk-ta-
lossa.  
Perhekerhot: Ma 14.10. klo 
10 Pulkkilan srk-talon ker-
hohuoneessa (Tupperware-
esittely) ja klo 10 Rantsilan 
srk-talossa. Ke 16.10. klo 10 
Kestilän kerhokodissa. 

Jukka Tölli), klo 18.30 Rant-
silan ja klo 19 Kestilän ry:llä. 
Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri ma 14.10. klo 14 
Riitta ja Jouni Laineella.
Varttuneiden kerhon retki 
ti 15.10. Raaheen. Lähtö klo 
10.30 Rantsilan ry:ltä. 
Eläkeliitto ti 15.10. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Herättäjäseurat ti 15.10. klo 
13 Nestorissa, Matti Nuorala.
Ystävänkammari ke 16.10. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa. 
Tavastkengän diakoniapiiri 
ke 16.10. klo 11 Anna-Reeta 
ja Yrjö Rahikkalalla.
Nuortenilta ke 16.10. klo 17 
Kestilän kerhokodissa. Mu-

Temmeksen maa- ja 
kotitalousnaisten 80-vuotisjuhla 13.10.
Juhla alkaa sadonkorjuun kiitosjumalanpalveluksella 
Temmeksen kirkossa klo 12. Kirkonmenojen jälkeen siir-
rymme Temmeksen seurakuntatalolle juhlimaan Tem-
meksen maa- ja kotitalousnaisia ohrapuuron, kahvin ja 
ohjelman merkeissä. Lämpimästi tervetuloa!

Isoskoulutus to 10.10. klo 
15.15 alkaen seurakuntata-
lolla. Vielä ehdit mukaan.
Yläkoululaisten liikunta-
vuoro pe 18.10. klo 15–16 
Yläasteen salissa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 12.10. klo 12 Raa-
hen ry:llä, ruokailu klo 11, il-
taohjelma klo 18. Su 13.10. 
hartaus klo 14.30 VillaTyrnis-
sä ja leiriseurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 12.10. klo 11 ja 
18 Muhoksen ry:llä. Seurat ja 
uusien Siionin laulujen ilta su 
13.10. klo 16 ry:llä.

Kastettu: 
Anni Elina Ollila.
Avioliittoon vihitty: 
Jorma Antero Jäppinen 
ja Anna-Kaisa Ollila.
Kuollut: 
Milka Annikki Siira 
s. Laakso 93, 
Esa Aatos Kylli 45.

Raahen rovastikunnan
näkövammaisten kirkkopyhä
sunnuntaina 27.10. Pattijoella.
Messu klo 12, jonka jälkeen ruokailu, kahvit ja ohjelmaa
seurakuntakodissa. Ilmoittautuminen viimeistään to
17.10. kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989. 
Kyyditys tarvittaessa.

Hautausmaan 
siivoustalkoot
tiistaina 15.10. klo 10 
Temmeksen 
hautausmaalla ja 
keskiviikkona 16.10. 
klo 10 Tyrnävän
hautausmaalla.

Nuorten syysretki 21.–22.10. 
Tule mukaan nauttimaan mahtavasta syyssäästä! Reit-
ti on Tyrnävän keskusta – Kivijalka (partiokämppä) – Tyr-
nävän keskusta. Yövymme yhden yön Kivijalalla. Matka 
tehdään kevyttä tahtia kävellen ja eväistä nauttien. Kaik-
ki enemmän ja vähemmän ulkoilleet mahtuvat mukaan!
Mukaan tarvitset avoimen mielen lisäksi
•	 hyvät	ja	tukevat	kävelykengät
•	 säänmukaisen	vaatetuksen
•	 makuupussin	ja	-alustan
•	 repun
Tarkemman varustelistan saat ilmoittautumisen jälkeen. 
Jos sinulta puuttuu joku varustelistan asioista, ota yhte-
ys Velluun. Mukaan mahtuu max. kahdeksan (8) osallis-
tujaa! Ole siis nopea!
Ilmoittautuminen 17.10. mennessä: Oulun seudun ta-
pahtumakalenterin kautta (Tyrnävän kunnan sivuilta) 
tai suoraan Vellulle. Lisätietoja Vellulta, p. 050 3430 303 
ja Jossulta, p. 044 7372 632.

Kirkon Ulkomaan-
avun  lipaskeräys 
Syyrian pakolaisten 
hyväksi 
ke 16.10. klo 15.30–16.30. 
Nuorten palveluryh-
mä jalkautuu kauppojen 
edustalle Tyrnävällä seu-
raavasti: Temmeksen Sa-
le, S-Market Tyrnävä, K- 
Market Herukka ja M-To-
ri. Nyt on aika auttaa!

Toimintapäivät alakouluikäisille 
maanantaina 21.10. ja tiistaina 22.10. 
klo 10–14 Tyrnävän srk-talolla.
Omat eväät mukaan.  Päivän ohjelmassa laulua, leikkiä ja 
askartelua sekä sisällä että ulkona.
Ilmoittautuminen Merja Lukkarille, p. 044 7372 617.

Lapset piirtävät enkeleitä perhekirkossa 29.9.

J o ha nna H ie t a la

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. Hin-
ta sisältää kyydin, ruokailun Valamossa ja opastetut kier-
rokset valinnaisesti joko lapsille tai aikuisille. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
to 10.10. kirkkoherranvirastoon 
p. 040 5528 989.

Kuorot, päiväkerhot ja var-
haisnuorten kerhot kokoon-
tuvat ohjaajan ilmoittamina 
aikoina. 

Pulkkilan varhaisnuorten 
kerhon päivä on muuttu-
nut! Kerho on maanantaisin 
klo 13.30 Pulkkilan srk-talon 
kerhotilassa.
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Esseisti Antti Nylénin Tunnustus-
kirja on tilitys hänen uskostaan 
ja katsomuksistaan. Itse hän ha-
luaa tunnustaa oman identiteet-

tinsä kahdella sanalla: vegaani ja kris-
titty. Ensimmäisessä on kyse siitä, mi-
tä hän tekee tai on tekemättä: hän ei syö 
eläimiä. Toisen hän sanoo kertovan siitä, 
mitä hänelle on tehty: hänet on kastettu.

Nylén on katolinen kristitty, jolla on 
samanaikaisesti sekä kunnioittava että 
kriittinen suhtautuminen omaan kirk-
koonsa. Hän kertoo olevansa katsomuk-
sellisissa asioissa fanaattinen opillisuu-
den kannattaja. Mutta arvokysymyksiä 
hän pitää ”hämyisinä” ja toteaa inho-

avansa sekä kaikkia arvoja että arvopu-
heita. Vaikuttaa siltä, että Nylénille on 
jäänyt hämäräksi se, miten kristillises-
sä uskossa oppi, elämä ja arvot nivoutu-
vat toisiinsa.

Tunnustuskirjaa lukiessani iloitsen 
siitä, että kirjoittajalle armo on kirkas-
tunut niin suurena asiana, ”ettei pitäisi 
sanoa enempää”.  Joskaan hän ei malta 
jäädä tähän toteamukseen, vaan kehuu 
armoa ylimaalliseksi asiaksi, joka toteu-
tuu myös maan päällä. Samoin kirjoit-
tajalle on käynyt selväksi messun kes-
keinen asema kristityn elämässä, uskon-
tunnustuksen ja Isä meidän -rukouksen 
kattavuus ja riittävyys.

Kasteen merkityksen korostami-
nen on ekumeenisestikin ilahduttavaa. 
Nylén kastettiin hänen lapsuudessaan 
luterilaisessa kirkossa, sen jälkeen hä-
nen perheensä erosi kirkosta, ja kirjoit-
taja liittyi katoliseen kirkkoon kolmi-
kymppisenä.

Nylén ei pidä siitä, että häntä mää-
ritellään – minkä takia olisi voinut toi-
voa häneltä pidättyvyyttä sen suhteen, 
miten hän määrittelee toisin ajattelevia.

Nuorella esseistillä on erinomainen 
taito kirjoittaa. Vaikken pysty seuraa-
maan kaikessa hänen logiikkaansa, ihai-
len hänen verbaalisuuttaan. Parhaim-
millaan Nylénin taidot ovat hänen kir-

Vegaani ja kristitty

Antti Nylén: Tunnustuskirja. 
Kirjapaja 2013, 242 s.

Lukunurkka

Suosikkisananlaskuni ARI-PEKKA METSO
Kappalainen, Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Sananl. 3:21-22
Säilytä, poikani, harkinta ja maltti, 
älä päästä niitä silmistäsi, sillä ne ovat sinun elämäsi tae, 
ne ovat kaulaasi kiertävä koru.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Harkinnasta ja maltista on apua kaikissa asioissa omassa elämässä. 
Elämänkokemuksen myötä ihmisestä tulee harkitsevaisempi. Ny-
kyinen online-kulttuuri ei rohkaise harkintaan ja malttiin, mutta 
en usko niiden merkityksen silti vähentyneen vaikka ne tuntuvat-
kin olevan nykyään hieman hukassa. Harkitseva ihminen punnit-
see asioita eri puolilta ja ottaa etäisyyttäkin.

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Pieni esimerkki arjesta: minun pitäisi uusia kesärenkaat autooni. 
Ajattelin että ostan ne edullisemmin Saksasta seuraavalla matkalla-
ni. Päätin hankkia ne kuitenkin Oulusta, sillä valinnallani tuen pai-
kallista yrittäjyyttä ja oululaista hyvinvointia. Tietysti hintoja ver-
taillessa ero ei saa olla liian suuri, siinäkin täytyy käyttää harkintaa!
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Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät kertovat, 
mikä Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Selkokielellä vanhoillislestadiolaisuudesta

Suomen suurin herätysliike van-
hoillislestadiolaisuus nousee hel-
posti otsikoihin elämäntavalli-
sista painotuksistaan. Se on mo-

nille samanaikaisesti tuttu ja etäinen; 
liike josta tiedetään jotakin, mutta jo-
ka tuntuu käpertyvän mieluiten omiin 
oloihinsa. 

Meri-Anna Hintsalan ja Mauri Kin-
nusen toimittama kirja Tuoreet oksat vii-
nipuussa paneutuu selvittämään, mistä 
liikkeen opetuksissa ja elämäntavassa 
on kyse.

Teoksessa on artikkeleita lisäksi vii-
deltä muulta kirjoittajalta. Artikkelit 
käsittelevät liikkeen raamatullisuutta, 
saarnavirkaa, yhteiskunnallista suhdet-
ta, etiikkaa, ehkäisykieltoa ja homosek-
suaalisuuden kohtaamista. 

Kirjoittajat tuntevat aiheensa hyvin 
ja kirjoittavat niistä huolellisesti. Kirjan 
sujuva ymmärtäminen ei edellytä van-
hoillislestadiolaisuuden aiempaa tunte-

musta, mutta kokonaisuuden hahmot-
tamisessa jonkinlaisesta perustiedosta 
on hyötyä. 

Kirjassa erityisen mielenkiintoinen 
katsaus on Mauri Kinnusen saarnavir-
kaa käsittelevä artikkeli. 

Vallankäytön näkökulmasta juu-
ri seurapuhujien eli saarnoja pitävien 
miesten valinta on tärkeä kysymys. Seu-
rapuheet kun ovat keskeinen osa sitä po-
litiikkaa, jolla opetusta ja normeja siir-
retään jäsenistöön. 

Heikki Nenosen vanhoillislestadi-
olaista etiikkaa käsittelevä teksti poh-
tii niin ikään kiinnostavaa ja yllättä-
vän näkymättömissä ollutta teemaa ot-
taen huomioon, että liikkeessä opete-
taan monista aiheista hyvin nurinkuri-
sesti verrattuna niin kutsuttuun yleiseen 
suomalaiseen moraaliajatteluun. 

Tärkeä avaus on myös kirjan viimei-
nen artikkeli, joka käsittelee homosek-
suaalisuuden kohtaamista. 

Sen kirjoittajat Meri-Anna Hintsala 
ja Eetu Kejonen tuovat hyvin esille van-
hoillislestadiolaisuuden ongelmallisen 
suhtautumisen vähemmistöihin. Tästä 
olisi hyvä jatkaa myös muunlaisen toi-
seuden hyväksymiseen ja hyväksymät-
tömyyteen.

Teemavalintoja voi kuitenkin katsoa 
myös kriittisesti. Johdannossa maini-
taankin, että tavoitteena oli saada mukaan 
myös artikkeli liikkeen seurakuntaopista. 
Tällä tarkoitetaan sitä opetusta, jonka mu-
kaan vain liikkeen jäsenet ovat ”oikeita us-
kovaisia”. Se on kirjassa selvä puute. 

Muita mahdollisia näkökulmia oli-
sivat olleet myös hierarkioihin, vallan-
käyttöön, sukupuolirooleihin ja lapsuu-
teen ja nuoruuteen liittyvät kysymykset. 
Toisaalta yksi ulottuvuus on myös van-
hoillislestadiolaisuuden suhde kirkkoon 
ja siihen liittyvät ristiriidat. 

Tuoreet oksat viinipuussa on hyvä 
avaus sille avoimuudelle, joka kääntää 

Meri-Anna Hintsala, Mauri Kinnunen: 
Tuoreet oksat viinipuussa, Kirjapaja 2013.

ymmärrettävälle kielelle vanhoillislesta-
diolaisuuden arkea ja oppia. Toivottavasti 
jatkoa on luvassa.

rebeKKa NaaTuS

joittaessaan oudosta kutistumisesta, ku-
lutuskulttuurin sitomasta ihmisestä, jo-
ka sokeutuu näkemästä elämän suuruut-
ta ja rikkautta.

Veijo KoiVula


