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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Paljonko tämä maksaa? Näin kysyi oululainen, jonka 

kotiovella seurakunta kävi jakamassa ruisleipää viime 

viikon torstaina Kirkko lähelläsi -päivänä.

Kun oululainen kuuli, että leipiä jaetaan ilmaiseksi, hän 

hämmästyi ja kysyi: Miksi?

Kysymykset ovat osuvia. Emme ole tottuneet siihen, 

että saamme jotain maksutta ilman vastapalveluksen vel-

voitetta.

Melkein kaikki maksaa, ja monia asioita mitataan rahas-

sa. Jopa terveydenhuollossa laskeskellaan, kannattaako 

potilaan vaiva hoitaa eli tuottavatko potilaaseen sijoite-

tut eurot riittävästi terveyshyötyä. Vanhusten päivittäiset 

vaippamäärät voivat riippua tarpeen sijasta kunnan raha-

tilanteesta.

Kustannustehokkuusajattelun merkitystä ei kuitenkaan 

pidä vähätellä. Rahaa toki tarvitaan, sillä ilman sitä potilas 

jää hoitamatta ja yhteiskunta pyörimättä. 

Joka paikkaan hyötyajattelu ei silti välttämättä sovi.

Nykyään voidaan pitää jopa outona ajatusta, että ihmi-

nen tai organisaatio tekisi jotain hyvää hyvyyttään ilman 

taka-ajatuksia. Niinpä myös Oulun seurakuntien Kirkko 

lähelläsi -päivää voitaisiin tällä perusteella epäillä vain 

mainostempuksi, jolla yritetään kalastella positiivista jul-

kisuutta ja lisää jäseniä.

Pelkästä mainostempusta ei ollut kyse. Ne lukuisat 

vapaaehtoiset, jotka jakoivat leipiä oman seurakuntansa 

alueen koteihin, olivat mukana innolla ja pyyteettä.

Leivän jako on pieni hyvä teko, jolla voi saada monen 

mielen iloiseksi. Elämässä kaikkea ei voida mitata rahassa. 

Suomessakin elää yksinäisiä vanhuksia, joiden ovikello ei 

juuri koskaan soi.

Leivänjakokierrokselta jäi mieleen erään vanhuksen 

hymy. Hän ei päässyt liikkumaan kodistaan minnekään, ei 

edes kauppaan, joten lämmin leipä kotiin kannettuna ilah-

dutti. Samalla hän sai vaihtaa muutaman sanan seurakun-

nan työntekijän ja vapaaehtoisen kanssa.

Se, että hänelle ja joillekin muille alueen asukkaille jäi 

tempauksesta hyvä mieli, riittää.

PaSTorin KanSSa leirissä jutellaan vaik-
ka siitä, miten mahtaa omakotitalo py-
syä kunnossa. Kuinka vaimo pärjää las-
ten kanssa, tai ääritapauksessa siitä, mi-
ten toimitaan, jos puoliso ilmoittaa puhe-
limitse muuttavansa pois kotoa.

Sotilaspastori Heikki Arikka 
Helsingin Sanomissa 15.9.2014.

Me KaiKKi tarvitsemme toisiamme, riip-
pumatta varallisuudesta, meriiteistä tai 
tittelistä oven pielessä. Se on normaalia. 
Todellista rohkeutta ja äijämeininkiä on 
sanoa se ääneen. Tarvitsen sinua.

Tuiran seurakunnan kappalainen Stiven Naatus 
Kalevan Sielun silmin -blogissa 11.9.2014.

HaluaMMe Kuulua ryhmään, olla oi-
keassa ja kun meitä samalla lailla oikeassa 
olijoita on monta, meillä on totuus hallus-
sa. Jeesus kuitenkin räjäytti kaikki tällai-

set salaseurat. Hänen opetuksissaan ei ole 
mitään ”me tiedämme” -porukka-ajatte-
lua. Hän piti ovia auki kaikille.

Filosofian tohtori Kirsi Huoponen 
Kotikirkko-lehdessä 13.9.2014.

TieTTyyn SyöMiSideologiaan ja sii-
hen liittyvään yhteisöön kuuluminen tuo 
turvaa. Vahvimmissa muodoissaan nämä 
ryhmät ja niiden tavat lähestyvät uskon-
toa.

Helsingin yliopiston tutkija, 
pastori Panu Pihkala Sana-lehdessä 11.9.2014.

JoS iHMiSen iTSeTunTo on määrittynyt 
työn kautta, voi työpaikan menettäminen 
olla katastrofi.

Eteenpäin-ryhmän vetäjä, Tapiolan seurakunnan 
pappi Aarne Laasonen Esse-lehdessä 11.9.2014.

Kerrankin joku soitti ovikelloa

Kaikki pääsevät 
taivaaseen?

Kun aloitin opiskeluni 2009, 
pohdin kaikenlaisia hengelli-
siä kysymyksiä. Pohdin kovasti 
sitä, mitä tapahtuu kuoleman 

jälkeen. Kun musiikkikasvatuksen 
tunnilla leikimme maahisia, minua 
ahdisti: tajusin, että musiikinopet-
tajana en voi samaan aikaan leikkiä 
maahista ja ohjata ihmisiä pois kado-
tuksen teiltä…

Kiireisen kevään 2011 keskellä sul-
keuduin kaupunginkirjaston luku-
tuoliin ja otin käsiini Antti Kylliäi-
sen kirjan Kaikki pääsevät taivaaseen. 
Tämän tein hieman varautuneena ja 
ennakkoluuloisena. 

Lukukokemus oli hyvin puhdista-
va. Suorastaan armollinen. Kykenin 
pohtimaan mennyttä elämääni ja va-
pautumaan monesta. Ennen kaikkea 
uskalsin tekstin äärellä ajatella.

Kylliäisen oivallusten kautta myös 
lähetystyö sai ajatuksissani uuden 
merkityksen. Se ei olekaan ihmisten 
pelastamista helvetin lieskoilta vaan 
heidän auttamistaan ja jopa vapautta-
mistaan sairauksista, vaikeista tilan-
teista ja yhteiskunnallisesta sorrosta, 
jota on vaikkapa kastijärjestelmä In-
tiassa. 

Oppi kaikkien taivaspaikasta va-
pauttaa myös lähetystyöntekijän me-
nestyspaineista ja voi saada parhaim-
millaan reflektoimaan sitä, onko hän 
todellakin vapauttamassa vai kahlit-
semassa ihmisiä.

Kristillinen lähetystyö ei käsit-
tääkseni ole 2010-luvulla ”Käänny 
tai et saa ruokaa” -tyyppistä toimin-
taa, vaikka sellaiset käsitykset elävät 
edelleen vahvana. Minulle lähetys-
työssä on olennaista pääseminen ir-
ti kaikenlaisista elämää kahlitsevista 

asioista – ja sen työn voi aloittaa vain 
omasta itsestä.

Toinen pääajatus Kylliäisen kir-
jassa oli, että Jumala ei voi yhtä aikaa 
olla sekä rakastava että kaikkivalti-
as. Jos Jumala antaa ihmisten kärsiä, 
hän ei voi olla rakastava mutta kaik-
kivaltias kyllä. Jos taas Jumala rakas-
taa kärsivää ihmistä, hän kyllä halu-
aisi estää kaikenlaisen pahan tapah-
tumista, jos pystyisi.

Toisaalta, jos Jumala on, hänen 
ajatuksensa eivät ole meidän ihmis-
ten ajatuksia eivätkä hänen tiensä ole 
meidän teitämme, sanoo Jesaja. 

Lukion uskonnon kokeessa piti 
joskus kirjoittaa siitä, mikä on kris-
tinuskon suhde kärsimykseen. Sehän 
on kaksitahoinen: samaan aikaan se-
kä ratkaistu Jeesuksen kärsimyksen 
myötä ristillä että ratkaisematon ar-
kisessa todellisuudessa – tai ainakin 
salattu.

Salattuna taitaa pysyä myös se, on-
ko kuolemaan jälkeen elämää, ja jos 
on, niin millaista ja kenelle. Iankaik-
kisesti.

HEIKKI MUSTAKALLIO
Kirjoittaja on oululainen 

musiikkikasvatuksen ja teologian opiskelija.

aatoksia Muut mediat

Heli Väyrynen
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Tuoreet ruisleivät ilahduttivat
Kirkon leipätervehdys yllätti kaukovainiolaiset
ihmisen henkilökohtaisen 
kohtaamisen merkitys 
kasvaa kirkon työssä.

Oulun Karjasillan kap-
palainen Kimmo Kiek-
si soittaa ovikelloa ker-
rostalossa Oulun Kau-

kovainiolla. Hänellä on muka-
naan kassillinen tuoreita ruis-
leipiä.

Suurin osa tämän talon ovis-
ta pysyy suljettuina, sillä monet 
asukkaista ovat nyt töissä, kou-
lussa tai muilla arkiasioillaan. On 
torstaiaamupäivä.

Tällä kertaa ovi kuitenkin 
avautuu.

– Karjasillan seurakunnasta 
päivää. Toimme sinulle leipäter-
vehdyksen, Kieksi sanoo.

Huoneiston asukas, Seija Räi-
sänen ilahtuu ja ottaa tuomiset 
vastaan.

– Tämä on tervetullut yllätys. 
Olinkin juuri aikeissa lähteä os-
tamaan leipää kaupasta, Räisä-
nen kertoo.

Hän saa kuulla, että seurakun-
nan työntekijät ja vapaaehtoiset 
jakavat leipätervehdyksiä kauko-
vainiolaisten koteihin Kirkko lä-
helläsi -päivän merkeissä.

– Kyllä siellä seurakunnassa on 
lämminhenkistä porukkaa, Räi-
sänen kiittelee.

Kieksi toivottaa vielä siunausta 
ja jatkaa sitten matkaa työparin-
sa, seurakunnan vapaaehtoistoi-
minnassa mukana olevan Janne 
Kannisen kanssa. Puolet leivän 
jakajista on vapaaehtoisia.

– Hyvissä asioissa kannattaa 
olla mukana. Jos joku tulisi tar-
joamaan minulle ovelle leipää, 

mukavaltahan se tuntuisi, Kan-
ninen sanoo.

Tavoitteena löytää
yksin eläviä
Muitakin kaukovainiolaisia leipä-

Kirkko lähelläsi -päivä tuli kaduille ja toreille

• Kirkko lähelläsi -päivää vietettiin 11. syyskuuta eri puolilla Oulua toista kertaa.

• Päivä toi seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset kaduille, toreille ja ostoskeskuksiin.

• Kaupunkilaiset saivat tavata kirkon väkeä erilaisten tempausten ja tapahtumien merkeissä.

• Päivän aikana pyrittiin tavoittamaan niitäkin, jotka eivät ole aktiivisesti mukana 

seurakunnan toiminnassa.

• Myös marraskuun seurakuntavaalit olivat esillä tempauksessa.

tervehdys näyttää ilahduttavan: 
vastaanotto on useimmiten läm-
min. Vain harva kieltäytyy otta-
masta leipää vastaan.

Seurakunta varasi jaettavak-
si noin tuhat leipäpakettia, joista 

osa on gluteenittomia.
– Yritämme tavoittaa erityisesti 

yksinäisiä ja yksin eläviä asukkai-
ta. Kaukovainiolla yhden hengen 
talouksia on paljon, Kieksi kertoo.

Neljään mennessä iltapäiväl-

H e l i  Väy r y n e n

E l s i  S a l ovaa raR i i t t a  H i r vo n e n

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan työntekijät  kohtasivat ihmisiä Rotuaarilla. 
Kaupunkilaiset saattoivat muun muassa nauttia munkkikahvit ja kokeilla 
tarkuusheittoa.

Seija Räisänen ilahtui leipälahjasta.

Tuiran seurakunnassa vietettiin metsäpyhäkoulua Nallen ja Pupun kanssa 
Ritaharjun vehreissä maisemissa.

lä on jaettu lähes 700 leipäpaket-
tia. Loput viedään Kaukovainion 
kappeliin, josta niitä saa ottaa vie-
lä iltapäiväkahvilta mukaansa.

Leipien jako koteihin on esi-
merkki siitä, että nykypäivän 
kirkon työssä ihmisten henkilö-
kohtaisten kohtaamisten merki-
tys kasvaa.

– Kirkko menee sinne, missä 
ihmiset ovat. Koti ja asuinseutu 
ovat paras ympäristö, mutta vaa-
tii rohkeutta mennä kotiovelle, 
Kieksi toteaa.

Hänen mukaansa esimerkik-
si diakoniatyössä kotikäyntityön 
merkitys kasvaa.

HELI VÄYRYNEN

H e l i  Väy r y n e n

Oulun Karjasillan seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset pistäytyivät viime viikon torstaina Kaukovainion kerrostalojen asukkaiden luona. Jaossa oli noin tuhat 
leipäpakettia. Kimmo Kieksin (vasemmalla) työparina kulki Janne Kanninen (oikealla).
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SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.

P A L L O

L L
A

Monia 
partiolaisia
ehdolle Turussa
Partiolaiset ovat lähdössä Tu-
russa ja Kaarinassa ennätys-
suurella joukolla marraskuus-
sa pidettäviin seurakuntavaa-
leihin.  Partiotyön Ystävät -ni-
men alla ehdolla olevat parti-
olaiset ovat saaneet liikkeelle 
yhteensä 91 ehdokasta Turun 
ja Kaarinan seurakuntayhty-
män kahdeksassa seurakun-
nassa.

Listoilta löytyy aktiivipar-
tiolaisten lisäksi myös muun 
muassa entisiä partiolaisia se-
kä partioisiä ja -äitejä.  Partio-
ehdokkaista 57 on naisia ja 34 
miehiä. 

– Koska partiolaiset ovat 
merkittävä osa seurakun-
tien toimintaa, haluamme ol-
la vastuullisesti ja aktiivises-
ti rakentamassa seurakuntien 
työtä lasten, nuorten ja perhei-
den hyväksi, perustelee Turun 
ja Kaarinan Partiotyön Ystä-
vien vaalityöryhmän puheen-
johtaja Harri Lukander. 

Turun alueella julkisuu-
dessa tunnettuja nimiä par-
tiolaisten listoilla ovat muun 
muassa kulttuuriturkulainen, 
kirjailija Harri Raitis, Turun 
NMKY:n pääsihteeri, rovasti 
Antti Koponen ja suunnistuk-
sen ex-maailmanmestari, eri-
koistutkija Eija Koskivaara. 

Tuhkauksen
hinta vaihtelee
Tuhkauksen hinta vaihtelee 
Suomen krematorioissa mel-
ko paljon. Krematorioilla on 
eri hinnat krematorion alu-
eella asuneiden vainajien ja 
ulkopaikkakuntalaisten tuh-
kaukseen.

Kotimaa Pron keräämien 
tietojen mukaan edullisim-
man tuhkauksen saa, jos asuu 
Joensuun seurakuntayhtymän 
alueen kunnissa.

Tällöin tuhkauksen hinta 
on 90 euroa. Ulkopaikkakun-
talaiselta peritään Joensuussa 
205 euron tuhkausmaksu. 

Kalleimmaksi tuhkaus tu-
lee, jos ei asu Helsingin eikä 
Vantaan alueella, mutta tuh-
kaus on Malmin tai Honka-
nummen hautausmaan kre-
matoriossa.

Tuhkauksen hinta on täl-
löin ulkopaikkakuntalaiselta 
vainajalta 400 euroa. Oman 
alueen asukkaille tuhkaus 
maksaa 150 euroa.

”Hän erosi liian myöhään”

Irlannin katolisen kirkon arkki-
piispa, kardinaali Sean Brady 
erosi viime viikolla virastaan. 
Hänen arvostelijoidensa mu-

kaan ero tapahtui liian myöhään. 
Brady kieltäytyi eroamasta, 

vaikka häntä syytettiin lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön peit-
telystä.

Brady erosi vasta 75-vuotiaa-
na, jolloin kardinaalien on väis-
tyttävä tehtävistään. 

Hän astui virkaansa vuonna 
1996. Siitä lähtien häntä kehotet-
tiin eroamaan väitettyjen hyväk-
sikäyttöjen peittelystä.

Kaksi vuotta sitten Brady pyysi 
julkisesti anteeksi, kun selvisi, et-
tä hän osallistui vuonna 1975 ko-

koukseen, jossa käsiteltiin kah-
den teini-ikäisen hyväksikäyttöä. 
Hyväksikäyttäjä oli pastori Bren-
dan Smyth. Sen sijaan, että papit 
olisivat kääntyneet viranomais-
ten puoleen, he vannottivat teini-
ikäisiä vaikenemaan tapauksesta.

Brady väittää, että hän oli nuo-
rena pappina vain pitänyt kirjaa 
kokouksessa. Hänellä ei omien 
sanojensa mukaan ollut valtaa 
Smythiin. 

Brady sanoo olleensa kauhistu-
nut ja raivoissaan saatuaan tietää, 
että Smyth oli jatkanut tekojaan 
1990-luvun puoleen väliin saak-
ka. Tällöin hänet tuomittiin yli 
sadasta hyväksikäytöstä. Smyth 
kuoli vankilassa vuonna 1997.

Erolausun-
nossaan Bra-
dy viittasi hy-
väksikäyttöihin 
ja pyysi anteeksi-
antamusta. Hän li-
säsi, että hänen täytyy 
luottaa Jumalan armoon.

– Jos kardinaali Brady olisi 
väistynyt jo aiemmin, sillä olisi 
ollut merkitystä uhreille. Nyt ero 
on merkityksetön, tviittasi dub-
linilainen Marie Collins, hyväk-
sikäytön uhri. Hän työskente-
lee hyväksikäytön aiheuttamien 
traumojen paremman ymmärtä-
misen puolesta.

Bradyn seuraajaksi on nimetty 
arkkipiispa Eamon Martin.

– Hän on jalo ja ystävällinen 
mies, joka on omistautunut vir-
kaansa ja pappeuteensa, sanoo 
pastori Patrick Lagan Pyhän Eu-
genen katedraalista. 

– Hänestä tulee hyvin innostu-
nut ja kiltti paimen.

PEKKA HELIN

Lähde: Religious News Service

oulussa ehdokasmäärä laski  neljänneksellä
Uudet ehdokaslistat jäivät puuttumaan 
Seurakuntavaalien 
ehdokaslistat oli 
palautettava seurakuntiin 
viime maanantaihin 
mennessä. Muhos oli 
rauhan Tervehdyksen 
levikkialueella ainoa 
ehdokasmääräänsä 
kasvattanut seurakunta. 

Seurakuntavaalien ehdok-
kaiden määrä laski Oulun 
seitsemässä seurakunnassa 
neljänneksellä. Edellisissä 

vaaleissa vuonna 2010 niiden seu-
rakuntaneuvostoihin oli ehdolla 
425 henkeä, nyt heitä oli 315. 

Pääkaupunkiseudulla tilanne 
on aivan toinen. Kirkon tiedotus-
keskuksen mukaan Helsingissä 
ja Espoossa ehdokasmäärä nou-
si neljän vuoden takaisesta. Van-
taalla pysyttiin samalla tasolla.

Osa Oulun ehdokasmäärän 
laskusta selittynee sillä, että seu-
rakuntaliitosten myötä luotta-
mushenkilöiden paikkamäärä 
on laskenut. Kaikkea se ei kuiten-
kaan selitä, tietää myös Kiimin-
gin kirkkoherra Pauli Niemelä.

– Olen ollut aika masentunut 
ehdokasmäärien selvittyä, hän 
toteaa ykskantaan.

Päätöksenteon 
koetaan etääntyneen
Niemelä arvelee, että yksi syy eh-
dokasmäärän laskuun on se, yh-
teisen kirkkovaltuuston koetaan 
helposti päättävän asiat paikal-
listen seurakuntaneuvostojen si-
jaan.

– Oulun seurakuntayhtymän 
laajennettua pari vuotta sitten 
Haukiputaalle, Kiiminkiin ja 
Oulunsaloon ihmisillä voi olla 
sellainen mielikuva ja tunne, et-

tä päätöksenteko on etääntynyt 
heistä. 

Niemelä toimii puheenjohta-
jana Oulun seurakuntayhtymän 
yhteisessä kirkkoneuvostossa, jo-
ka puolestaan valmistelee yhtei-
seen kirkkovaltuustoon tuotavia 
asioita.

Hän tietää hyvin, että päätök-
sentekijöillä ei nykyisessä vaati-
vassa taloustilanteessa ole help-

Kempeleen seurakunnan hallintosihteeri Tarja Karppinen otti maanantaina vastaan Keskustalainen kirkkoväki -ehdokaslistan 
asiamies Pentti Sundvikiltä.

poa. Sekin voi nostaa rimaa eh-
dokkuudelle. 

– Pitäisi olla viisautta tehdä oi-
keita päätöksiä ja suunnata niuk-
kenevat varat oikein.

Niemelän mukaan ehdokas-
hankinta lepää pitkälti valitsi-
jayhdistysten asiamiesten har-
teilla.  

Nelikymppiset 
aktiivisia Muhoksella
Rauhan Tervehdyksen levikkialu-
een seurakunnista ehdokasmää-
rä nousi ainoastaan Muhoksella. 
Ehdokkaita asettaneita listoja on 
neljä, kuten edellisissäkin vaaleis-
sa, ja vanhoillislestadiolaisten eh-
dokaslistaa lukuun ottamatta ne 
kaikki kasvattivat ehdokasmää-
räänsä. 

Eniten kasvoi Yhteisvastuun 

ehdokaslista, joka yli kaksinker-
taisti ehdokasmääränsä. 

– Listalla on ehdokkaita use-
ammasta poliittisesta puolueesta, 
kertoo listan asiamies Esko Jauk-
ka. Hän edustaa itse vasemmis-
toliittoa Muhoksen kunnanval-
tuustossa. 

Jaukka iloitsee siitä, että lis-
talla on useampia neljänkympin 
huitteilla olevia. 

– Nuorempien saaminen eh-
dokkaaksi on hankalampaa kuin 
kunnallisella puolella, kun on 
niin paljon kirkosta eronneita-
kin, hän kertoo.

Alle 30-vuotiaiden ehdokkai-
den määrässä 10 prosenttiin pääs-
tiin muun muassa Jyväskylässä, 
Lappeenrannassa, Rovaniemellä, 
Tampereella ja Turussa. Kuopi-
ossa nuorten ehdokkaiden mää-

olen ollut aika 
masentunut 
ehdokasmäärien 
selvittyä.

Pauli Niemelä
Kiimingin kirkkoherra

S a r i  K a r vo n e n
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Suomen Punainen Risti 
haastaa kaikki auttamaan 
Nälkäpäivänä 18.–20.9. 

Nälkäpäivä on varain-
hankintakampanja, jolla kerä-
tään sitomattomia varoja Suo-
men Punaisen Ristin katastro-
firahastoon. Varoilla autetaan 
luonnonkatastrofien ja kon-
fliktin uhreja eri puolilla maa-
ilmaa. Lisäksi varoilla autetaan 
onnettomuuksien uhreja Suo-
messa. 

Avun tarve on tällä hetkel-
lä suuri etenkin Länsi-Afrikas-
sa, jossa kärsitään historian pa-
himmasta Ebola-epidemiasta. 

– Vakavin tilanne on Sierra 
Leonessa ja Liberiassa. Liberi-
an pääkaupunki Monrovia on 

miljoonakaupunki, 
missä on erityisen 
vaikeaa hallita epi-
demian leviämis-
tä, sanoo Punaisen 
Ristin terveyden-
huollon neuvon-
antaja Tiina Saari-
koski. 

Sierra Leoneen on rakennet-
tu klinikkaa, jossa voidaan hoi-
taa 60 Ebola-potilasta kerral-
laan. Suomen Punainen Risti 
tukee klinikan toimintaa. 

Ebola-alueella varoja tarvi-
taan henkilökunnan palkkaa-
miseen.

– Ebola-klinikalla pukeu-
dutaan tiiviisiin suojapukui-
hin, joissa työskenteleminen on 

raskasta. Yksi vuoro 
voi kestää enimmil-
lään noin tunnin, eli 
henkilökuntaa tar-
vitaan paljon, Saari-
koski sanoo.

Punainen Risti 
vetoaa lahjoittajiin 
myös Gazan huma-

nitaarisen tilanteen helpotta-
miseksi. Gazan taisteluiden seu-
rauksena tuhannet ihmiset tar-
vitsevat juomavettä, terveyden-
huoltoa ja asuinpaikan. 

 Nälkäpäivä-keräykseen voi 
osallistua lipaskeräyksen lisäk-
si puhelimitse. Lisätietoa kam-
panjasta osoitteessa www.näl-
käpäivä.fi.

nälkäpäivänä kerätään apua 
ebola-potilaille

Suomen Lähetysseu-
ran Tasaus-kam-
panja huipentuu 
syyspäiväntasaus-

päivänä 23.9. Kampanjal-
la tuetaan kehitysmaiden 
vammaisia ja edistetään 
heidän ihmisoikeuksiaan. 

Suomalaiset voivat vai-
kuttaa vammaisten ase-
man parantamiseen myös alle-
kirjoittamalla vetoomuksen. Yli 
6 000 suomalaista on sen jo alle-
kirjoittanut.

Tasaus-kampanjan tukijoi-
hin on liittynyt monia tunnettu-
ja suomalaisia vammaisia. 

Kehitysvammaisista jäsenis-
tä koostuva Pertti Kurikan Ni-
mipäivät punk-bändin laulaja 

Kari Aalto ei epä-
röinyt hetkeäkään, 
kun häntä pyydet-
tiin kampanjan keu-
lakuvaksi. Syykin on 
selvä. 

– Toivoisin, että 
tuolla ulkomailla ke-
hareita kohdeltaisiin 
niin kuin täällä Suo-

messa. Että heille ei tehtäisi mi-
tään pahaa. Heille pitäisi olla ys-
tävällisiä. Heidän tarvitsee pystyä 
olemaan ja elämään, Aalto sanoo.

Vihreisiin liiveihin pukeutu-
neet tasauskerääjät ovat liikkeel-
lä syksyn aikana.

Voi allekirjoittaa vetoomuk-
sen ja osallistua keräykseen myös 
osoitteessa www.tasaus.fi.

Toisenlaiset frendit puolustavat 
kehitysmaiden vammaisia 

rauhan Tervehdys esittelee 
ehdokkaita asettaneet 
valitsijayhdistykset sekä niiden 
taustaryhmät ja tavoitteet lehdessä 
ennen ennakkoäänestyksen 
alkamista.

OULU 
Kaikissa Oulun seurakuntayhtymän seurakun-
nissa ehdokkaita on asettanut neljä listaa: Elä-
vä seurakunta – lähellä ihmistä, Katse, Kristil-
listen perusarvojen puolesta ja Toimivat seura-
kuntalaiset. 
Oulussa ehdolla voi olla sekä seurakuntaneuvos-
toon että seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuus-
toon.

Tuomiokirkkoseurakunta
Seurakuntaneuvosto:
Ehdokkaita 42 (vuonna 2010: 55)
Yhteinen kirkkovaltuusto:
Ehdokkaita 41 (vuonna 2010: 52)

Haukipudas
Seurakuntaneuvosto:
Ehdokkaita 56 (vuonna 2010 yhteensä 75)
Yhteinen kirkkovaltuusto:
Ehdokkaita 47

Karjasilta
Seurakuntaneuvosto:
Ehdokkaita 51 (vuonna 2010 70)
Yhteinen kirkkovaltuusto:
Ehdokkaita 52 (vuonna 2010 71)

Kiiminki
Seurakuntaneuvosto:
Ehdokkaita 25 (vuonna 2010 yhteensä 42)
Yhteinen kirkkovaltuusto:
Ehdokkaita 22

Oulujoki
Seurakuntaneuvosto:
Ehdokkaita 46 (vuonna 2010 66)
Yhteinen kirkkovaltuusto:
Ehdokkaita 45 (vuonna 2010 65)

Oulunsalo
Seurakuntaneuvosto:
Ehdokkaita 28 (vuonna 2010 yhteensä 40)
Yhteinen kirkkovaltuusto:
Ehdokkaita 25

Tuira
Seurakuntaneuvosto:
Ehdokkaita 67 (vuonna 2010 77)
Yhteinen kirkkovaltuusto:
Ehdokkaita 63 (vuonna 2010 78)

Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo eivät olleet 
vuoden 2010 vaaleissa vielä osa Oulun seurakun-
tayhtymää, joten niistä ei ole vertailutietoja yh-
teisen kirkkovaltuuston osalta.

HAILUOTO
Yksi lista: Hailuodon seurakunnan yhteislista
Ehdokkaita: 19 (vuonna 2010: 20)

KEMPELE
Kuusi listaa: Kempeleen kokoomusyhdistykset, 
Keskustalainen kirkkoväki, Kotoinen seurakun-
ta, Kristillisten perusarvojen puolesta, Perusseu-
rakuntalaiset, Yhteinen seurakuntamme
Ehdokkaita: 40 (48)

LIMINKA
Kaksi listaa: Katse ja Kristillisten perusarvojen 
puolesta
Ehdokkaita 39 (48)

LUMIJOKI
Vaali on sopuvaali, eli ehdokkaita on kolmella 
listalla on yhtä monta kuin paikkoja jaossa.
Ehdokkaita: 15 (24)  

MUHOS
Neljä listaa: Kirkko keskellä arkea, Kotiseura-
kunta yhteinen asiamme, Kristillisten perusar-
vojen puolesta ja Yhteisvastuun lista 
Ehdokkaita: 54 (50)

SIIKALATVA
Kaksi listaa: Seurakunnan puolesta ja Kristillis-
ten perusarvojen puolesta
Ehdokkaita: 44 (50)

TYRNÄVÄ
Neljä listaa: Kansallinen kokoomus, Keskusta, 
Kristillisten perusarvojen puolesta, Tyrnävän 
Perus-seurakuntalaiset
Ehdokkaita: 38 (42)

Ehdokasmäärät seurakunnittain

Huomio ehdokkaat!
25.9. ilmestyvässä lehdessä alkaa Viikon vaalikysy-
mys -palsta. Kysymykseen voivat vastata kaikki tilaajaseurakuntiem-
me seurakuntavaaliehdokkaat. Palsta tarjoaa siis ilmaista näkyvyyt-
tä tuoda esiin omia ja listasi näkemyksiä. Vastaa lyhyesti joko sähkö-
postitse: toimitus@rauhantervehdys.fi tai jätä vastauksesi osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi/palaute. Muista mainita nimesi, ehdokaslis-
tasi nimi ja seurakuntasi. Toimitus valikoi tasapuolisuusperiaatteella 
lehdessä julkaistavat vastaukset.  

Ensimmäinen kysymys: 

Kerro ja perustele lyhyesti, millä motolla 
lähdet mukaan seurakuntavaaleihin?

Viikon 
vaali-

kysymys
?

oulussa ehdokasmäärä laski  neljänneksellä
Uudet ehdokaslistat jäivät puuttumaan 

rä romahti viime vaaleihin ver-
rattuna.

Kempeleessä alle 30-vuotiaita 
ehdokkaita on jopa 15 prosenttia. 
Myös Tyrnävällä ja Limingassa 
päästiin yli 10 prosentin.

Oulun jokaisessa seurakun-
nassa on ehdolla ikärajan alitta-
via, eniten heitä on Haukiputaal-
la, jossa 56:sta seurakuntaneu-
vostoon pyrkivästä kuusi on alle 
kolmekymppistä. 

Vaalikone avautuu 
lokakuussa
Kirkon tiedotuskeskuksen mu-
kaan poliittiset tunnukset nä-
kyvät ehdokaslistoilla aiempaa 
enemmän. Samaa todettiin vaa-
leissa myös neljä vuotta sitten, jol-
loin puoluepoliittisia taustaryh-

miä alettiin tuoda selkeämmin 
esille myös listojen nimissä. 

Valtakunnan mittakaavas-
sa huomiota herättävät perus-
suomalaiset, jotka ovat perusta-
neet huomattavan määrän ehdo-
kaslistoja suurissa kaupungeissa. 
Oulussa heillä ei kuitenkaan ole 
omaa listaa. Omat listat perus-
suomalaisilla on kuitenkin Kem-
peleessä ja Tyrnävällä.

Ehdokkaisiin pääsee tutustu-
maan 13. lokakuuta avautuvassa 
vaalikoneessa. Osassa seurakun-
tia äänioikeutetuille lähetetään 
myös kirjeet. 

Oulun seurakunnissa äänioi-
keutetut saavat postia lokakuussa 
viikoilla 41 ja 42. Kirjeestä löyty-
vät muun muassa kuvalliset eh-
dokaslistat ja tietoa äänestysajois-
ta ja -paikoista. 

ELSI SALOVAARA

Kaikkien tilaajaseurakuntien 
ehdokaslistat julkaistaan Rauhan 
Tervehdyksessä kahteen otteeseen: 
23.10. ja 6.11.
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Paikkoja avoinna

Päivämies täyttää 60 vuotta

uusin juttusarja kertoo 
uskon perusteista

Myytävänä

Päivämiehessä nähdään 
rehellisesti myös liikkeen 
sisällä tapahtuneet 
virheet, uskollinen lehden 
lukija Helena Sulkala 
sanoo.  

Kempeleläinen Helena Sul-
kala on lukenut vanhoil-
lislestadiolaisen liikkeen 
julkaisemaa, 60-vuotis-

juhliaan parhaillaan viettävää 
Päivämiestä lapsuudesta saakka.

Työvuosina meno oli välil-
lä niin kiireistä, että tuttu hen-
gellinen lehti jäi välillä – rehel-
lisyyden nimissä – huonolle lu-
kemiselle.

– Ehkä onkin parempi puhua 
lehden selaamisesta kuin luke-
misesta, Oulun yliopistolla pit-
kän uran tehnyt Sulkala tuumii.

Sulkalan tapana on katsoa leh-
destä kaikki otsikot ja kuvatekstit, 
ja valita niiden perusteella, mihin 
juttuun hän syventyy lisää.

Eläkeläistä on alkanut vapai-
den myötä kiinnostaa aiempaa 
enemmän lehden ilmoituspalsta.

– Seuraan ilmoituksista, olisi-
ko jossakin jokin kiva kurssi tai 
tapahtuma, johon voisin osallis-
tua. 

Suurimmalla mielenkiinnolla 
Sulkala kertoo seuraavansa Päi-
vämiehestä ajankohtaisia uutisia 
ja tapahtumia.

Keskustelupalsta 
toisi lisää avoimuutta
Helena Sulkala pitää mielenkiin-
toisena mahdollisuutena sitä, et-
tä Päivämiehessä olisi keskuste-
lupalsta. 

– Opillisista asioista keskus-
telun kokisin itse vaikeana, sil-
lä kannanotot hengellisiin kysy-
myksiin vaatisivat mielestäni laa-
jaa teologista tietämystä. 

– Sen sijaan monesta muus-
ta aiheesta kirjoittelua voisi olla, 
mutta mietin, riittäisikö ihmisil-
lä rohkeus avoimeen mielipitei-
den vaihtoon, hän pohtii.

Sulkala korostaa, ettei pelkona 
ole se, että kirjoituksia kommen-
toitaisiin liikkeen johdosta tuo-
mitsevaan ja tyrmäävään sävyyn.

– Monet ihmiset ovat arkoja 
sanomaan mielipiteensä. Tämän 
huomasin yliopistolla opiskeli-
joiden keskuudessa. Mikäli Päi-
vämieheen perustettaisiin posti-
palsta, ottaisivatko sen haltuun 
vain kaikkein rohkeimmat ihmi-
set?

Sulkala tietää, että hänelle tut-
tu herätysliike on julkisuudessa 
luupin alla. Siksi myös keskus-
telupalstojen aiheet olisivat var-
masti suuren mielenkiinnon koh-
teena, hän arvioi.

Kohut eivät 
nipistäneet levikkiä
Päivämiehen levikki on noin 
23 300 kappaletta. Määrä on py-
synyt lähes vakiona viime vuodet. 
Päätoimittaja Olli Lohen mukaan 
muutaman sadan lasku levikissä 
alkoi vuoden 2010 jälkeen.

Tilauksien vähenemiselle ei 
nähdä lehdessä dramaattisia syitä.

– Lasku voi osittain johtua ne-
gatiivisesta julkisuudesta liik-
keen ympärillä, mutta suurempa-
na asiana näen nykyisen talousti-
lanteen. Lehden tilaushinta nou-
si, kun Siionin Lähetyslehti alkoi 
tulla vuonna 2011 yhdessä Päivä-
miehen kanssa.

– Olemme kuulleet esimerkik-
si, että jotkut seurakunnat ovat 
jättäneet lehden tilaamatta tiu-
kan taloustilanteen vuoksi, Lohi 
selvittää. 

Kaiken kaikkiaan Päivämie-
hen tulevaisuus nähdään valoisa-
na lehden toimituksessa. 

– Viime keväänä avatun Päi-
vämiehen verkkolehden merkitys 
tulee kasvamaan printin rinnalla. 
Monen muun toimituksen tavoin 
pohdimme luonnollisesti, miten 
saamme nuoret lukemaan print-
tilehteämme. 

– Kerran kuussa julkaisemme 
Päivämiehen yhteydessä Kapsäk-
ki-nimisen lehden, johon nuoret 
itse kirjoittavat juttuja, Lohi ker-
too.

Juttusarjalle uskon
perusteista olisi tarvetta
Olli Lohen mukaan Päivämiehen 
selkäranka ovat runsaan avusta-
jajoukon kirjoittamat seurauuti-
set eri puolilta Suomea.

Helena Sulkalan tavoin monia 
kiinnostavat ajankohtaiset aiheet 
ja teemat. Taannoin suosittu sarja 
liittyi kotien hyvinvointiin.

– Nyt olemme miettineet, että 
tarvetta olisi opillisten kysymys-

ten käsittelyyn. Erityisesti nuoret 
kaipaavat tietoa vanhoillislesta-
diolaisen uskon perusteista, Lo-
hi kertoo.

Hänen mukaansa Päivämies ei 
ole lehti, josta liikkeen väki tar-
kistaa viikoittain, mitä heidän 
kuuluu ajatella esimerkiksi eh-
käisystä tai avioerosta.

Päivämies ei ole Raamattu tai 
lakikirja, päätoimittaja sanoo.

– Lehden tarkoitus on tukea 
lukijoita elävän kristillisyyden 
tiellä, hän määrittelee.

Lehdessä nähdään
rehellisesti asiat
Helena Sulkala toteaa, että Päivä-
miehen sisältö heijastaa aikaan-
sa, vaikka uskon perusasiat ovat 
muuttumattomia. 

Uskollisen lukijan mukaan 
Päivämiehen jutuista näkee ny-
kyisin sen, ettei vanhoillislesta-
diolaisuudessa kuvitella olevan 
muita parempia ja pyhempiä kris-
tittyjä.

– Kaikki ihmiset ovat pohjim-
miltaan samanlaisia: me kaikki 
pystymme pahaan, myös usko-
vaiset ihmiset. Tämän ymmärtä-
minen näkyy nykyisin menneitä 
vuosia selvemmin lehdessä.

– Tapahtunutta pahaa liikkeen 
sisällä ei kielletä, vaan asioista 
kerrotaan aiempaa avoimemmin, 
hän kiittelee.

RIITTA HIRVONEN

Helena Sulkalan mielilukemistoa Päivämiehessä ovat muun muassa kurssi-
ilmoitukset ja ajankohtaiset uutiset.

Viime keväänä 
avatun Päivämiehen 
verkkolehden 
merkitys tulee 
kasvamaan printin 
rinnalla.

 Olli Lohi
Päivämiehen päätoimittaja

H e l i  Väy r y n e n
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Tanssin ympärille 
mahtuu monta valhetta 
ehtoollinen on 
mahdollista nauttia 
tanssien, modernin 
tanssin uranuurtaja 
riitta Vainio tietää.

Tanssitaitelija Riitta Vai-
nio, pyhien tanssien opet-
taja, Oulujoen kirkkoherra 
Satu Saarinen, JoJo – Ou-

lun Tanssin keskuksen taiteel-
linen johtaja Jarkko Lehmus ja 
kulttuuriantropologi Taina Kin-
nunen saivat kommentoitavak-
seen kymmenen väitettä kristil-
lisyydestä ja tanssista. 

Tanssitaiteilija 
Riitta Vainio

Nykyisin kirkossa voi jo liikkua 
tanssien ilman skandaalia. 

Viiden viime vuoden ajan olen 
tehnyt isompia ja pienempiä teok-
sia kirkkotiloihin. Olen saanut 
pelkästään positiivista palautet-
ta kirkossa olijoilta. 

Silti yhä vielä olen saanut en-
nakkovaroituksia joiltakin usko-
vaisilta, että liikkuminen alttari-
alueella ei olisi Jumalan mieleen.  

Vuosi sitten tein pyhien tans-
sien pohjalta juhlajumalanpalve-
luksen yhdeksälle tanssijalle, jois-
ta osa oli pappeja. Liturgi epäili, 
ettei vanhempi väki hyväksyisi 
tansseja. Otimme riskin. Kun mi-
nut myöhemmin esiteltiin juhla-
vierasjoukolle, yleisö alkoi spon-
taanisti taputtaa käsiään.

Se oli ihana merkki siitä, että 
sanoma tanssista Jumalan ylis-
tykseksi oli mennyt perille. 

Rutkasti lisää tanssia sunnun-
taiaamun jumalanpalveluksiin!

Tanssi voi olla tarkoitettu kat-
sottavaksi tai seurakuntalaisten 
osallistumiseksi. Kaikki eivät in-
nostu esillä olemisesta. Jumala-
suhde on niin yksilöllistä. 

Tanssia voi varovaisesti lisätä 
jumalanpalvelukseen. On mah-
dollista myös suunnitella pelkäs-
tään tanssin kautta jumalanpal-
velukseen osallistumista. 

Saksassa koulutustilaisuudessa 
nautimme ehtoollisenkin tanssi-
kuvioiden keskellä ympyräkuvi-
ossa.

Minkäänlaista tanssia ei pysty 
tekemään ilman oikeiden aske-
leiden opettelua.

Suurimman osan kirkkotansseista-
ni olen koreografioinut paikallaan 
ollen, seisten tai polvistuneena. Seu-
raavaksi tulee yhden askeleen otto 
eteen tai taaksepäin. Keholla ja kä-
sillä voi kuvata niin paljon.

Pyhissä tansseissa, jotka pe-
rustuvat piirimuodostelmaan, 
riittää, kun osaa astua askeleet 
eteen ja taaksepäin. Minkäänlais-
ta tanssitaitoa ei tarvita. 

Paikallaan oleminen on kristil-
lisempää kuin liikkuminen.

Tänä päivänä se näyttää vielä ole-
van niin. Kirkossa ensimmäinen 
aste liikkeeseen on seisomaan 
nouseminen. Olemme tottuneet 
istumaan ja seisomaan jumalan-
palveluksissa. Muu liikkuminen 
tuntuu heti vaaralliselta.

Vuosisatojen ajan liikkumi-
nen on ollut ristiriitaista kirkois-
sa. Vasta viime vuosikymmeninä 
suhde ruumiiseen on muuttunut. 
Teologia on löytänyt tien takaisin 
Raamatun ja kristinuskon alku-

peräiseen ihmiskäsitykseen. Raa-
matun mukaan ruumis on Juma-
lan luoma. Ensimmäisen Moo-
seksen kirjan mukaan: "Ja Juma-
la näki, että se oli hyvä".

Kirkkoherra 
Satu Saarinen

Tanssimista ei lasketa enää niin 
sanottuihin klassisiin syntei-
hin, kuten juopottelua ja tupa-
kointia.
 
Totta, toivottavasti. Tanssimi-
nen liittyy ihmisten mielikuvissa 
enemmänkin hyvinvointiin, hy-
vän mielenterveyden ja fyysisen 
kunnon ylläpitämiseen. 

Tanssimista harrastetaan vau-
vasta vaariin. Kirkon piirissä on 
vauvatanssia, pyhää tanssia, litur-

gista tanssia ja gospel-lattareita. 
Tanssi on ihmiskunnan alku-

hämäristä asti ollut yhdistävä te-
kijä ihmisten välillä kulttuurista 
ja uskonnosta riippumatta. 

En menetä mitään, vaikka en 
tanssi.

Väärin. Menettäisin iloa ja ener-
giaa. Jos en tanssisi, en olisi yhte-
ydessä itseeni, toisiin ja Jumalaan. 

Taiteellinen johtaja 
Jarkko Lehmus

Pohjoinen kristikansa lämpe-
nee tanssille etelän ihmisiä hi-
taammin.

Eroja on kyllä Suomen sisäisesti, 

mutta aika lailla talven jähmettä-
miä me kaikki suomalaiset olem-
me verrattuna lämpimämpien 
maiden asukkien liikehdintään. 

Myös arvoympäristöissä on 
selkeitä eroja sekä Suomen sisäl-
lä että verrattaessa meitä muihin 
eteläisempiin maihin. 

Erilaisia olemme kaikki, ja 
kaikilla ominaisuuksilla on sekä 
hyvät että huonot puolensa. Tääl-
lä Pohjois-Pohjanmaalla talvi on 
pitkä ja kylmä, joten sitä suurem-
malla syyllä on hyvä hieman sula-
tella rankaa, mieltä ja sielua tans-
simalla.

Tanssi ei kuulu yksin oloon ja 
yksinäisyyteen.

Minä ainakin tanssin aika paljon 
yksin vain liikkumisen ilosta ja 
omaan itseeni liikkumisen kaut-
ta tutustuakseni. 

Tanssia on monenlaista, ku-
ten ajatuksia, mielipiteitä, sanoja, 
musiikkia ja värejä on useita eri-
laisia. Tanssi on vain fyysinen ta-
pa kommunikoida. Tanssi voi ol-
la myös fyysinen tapa mietiskellä. 

Keho miettii eri tavoilla ja 
tuottaa erilaisia kysymyksiä ja 
vastauksia kuin mieli. 

Keho, mieli ja sielu ovat yh-
den kokonaisuuden erottamatto-
mat osat.

Kulttuuriantropologi, 
kirjoittaja Taina Kinnunen

Liikkuminen kirkossa – aivan 
vähäinenkin – on vaikeaa mo-
nille kirkkokristityille. Pohjoi-
sen miehelle se on vielä kaksin 
verroin vaikeampaa kuin nai-
sille. 

Uskon niin olevan. Kulttuuris-
samme tanssi ja ilmaisullinen lii-
ke ylipäätään yhdistetään vain 
kaukaisesti mieheyteen. 

Kirkossa miehen tulee kontrol-
loida kehoaan ja tunteitaan erityi-
sen tarkasti ollakseen uskottava 
mies. Se on surullista. 

Jeesus paransi sairaita kosket-
tamalla heitä, kyllä, mutta ta-
vallisessa elämässä kosketta-
mista on syytä välttää, sillä mo-
ni pitää tarkan huolen reviiris-
tään.

Toisen ruumiillisia rajoja tulee ai-
na kunnioittaa. On kuitenkin ti-
lanteita, joissa toisen koskettami-
nen on jopa moraalinen velvolli-
suus. 

Koskettamatta jättäminen 
merkitsee joskus väkivaltaa vä-
linpitämättömyyden muodossa. 
Suomessa fyysinen etäisyys on 
suurempi ongelma kuin fyysinen 
lähentely.

RIITTA HIRVONEN

Viime sunnuntaina Oulun tuomiokirkossa esitettiin tanssitaiteilija Riitta Vainion ohjaama Vie Valo Pimeään -tanssiteos. Esityksen 
jälkeisen paneelin teemana oli Uskonto, keho, tanssi. Paneeliin osallistuivat Taina Kinnunen, Satu Saarinen, Riitta Vainio, Helena 
Lindqvist ja Jarkko Lehmus. Lehmus puuttuu kuvasta.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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Hautauspalveluja

rauhan 
Tervehdys on 

myös verkossa
Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan 

netistä:

www.rauhantervehdys.fi

Piispat kehottavat pappeja

nykyisestä vihkikaavasta kaikki irti
uusperheen äiti Kristiina 
Ketola-orava pettyi, 
kun piispat torppasivat 
ehdotuksen muuttaa 
vihkikaavaa siten, että 
siinä huomioitaisiin 
aiempaa paremmin 
uusperheiden lapset. 
limingan pappi aino 
Pieskä toteaa, että 
onneksi myös nykyinen 
vihkikaava mahdollistaa 
lasten huomioon 
ottamisen.   

Kirkon piispat eivät läm-
menneet kirkolliskoko-
ukselle tehdylle aloitteel-
le, jossa ehdotettiin uusi-

en kysymysten lisäämistä nykyi-
seen vihkikaavaan, jos vihittäväl-
lä parilla – toisella tai molemmil-
la – on lapsia.

Aloite, jota Suomen Uusperhei-
den Liitto tuki, tähtäsi lasten ai-
empaa paremmalle huomioimi-
selle vihkimisessä. 

Yksi ehdotus oli, että kirkossa 
perheen ja lapset voisi kutsua mu-
kaan siunattaviksi alttarille. 

Ehdotuksessa kaivattiin myös 
uusia siunaamisen sanoja, kun 
alttarille polvistuu pari, joilla on 
lapsia. Uusperheen Liitossa näh-
täisiin tärkeänä, että vihkihet-
kessä puolisot sanottaisivat ää-
neen aikomuksensa ottaa rakkau-
tensa ja huolenpidon piiriin myös 
kumppanin lapset.

Piispojen mukaan nykyinen 
vihkikaava ja vihkitoimitukseen 
liittyvät käytännöt mahdollista-
vat jo nyt lasten huomioimisen. 
He totesivat, että lapsia voidaan 
huomioida esimerkiksi papin pu-
heessa ja esirukouksissa.

Lapset voivat valita musiikkia 
ja Raamatun tekstejä.  Lapset voi-
vat olla myös tekstinlukijoita ja 
morsiuslapsina.

Vihkikaava siis pysyy entisel-
lään, mutta piispainkokous pai-
notti viime viikolla, että uusper-
heiden tukeminen on tärkeää ja 
lasten aiempaa parempi huomi-
oiminen kannatettavaa.

Uusi kumppani tuo 
lisää välittämistä
Oulun seudun uusperheelliset 
ry:n puheenjohtaja Kristiina Ke-
tola-Orava on pettynyt piispojen 
ratkaisuun. Ketola-Oravan mu-
kaan vihkihetkessä ääneen sanot-
tu lupaus ottaa rakkauden ja huo-
lenpidon piiriin puolison lisäksi 
hänen lapsensa olisi ollut turval-
lisuudesta viestittävä ilmaisu.

– Ääneen sanottu lupaus sisäl-
tää ajatuksen, ettei vanhemman 
uusi puoliso ole viemässä lapsilta 
mitään, vaan pikemminkin tuo-

massa perheeseen yhden huolta 
pitävän aikuisen lisää.

– Sanat rauhoittaisivat lapsia ja 
myös ystäviä ja sukulaisia, jotka 
varmasti jännittävät, miten uusi 
perhe tulee pärjäämään arjen kie-
muroissa. 

Vaikka piispat eivät käänty-
neet vihkikaavan uudistamisen 
kannalle, Ketola-Orava toteaa, 
että vihkiparit voivat liittää jo 
nykyisellään alttarilla annetta-
viin lupauksiin huolenpidon puo-
lison lapsista.

– Sitä voi pyytää, vaikka vih-
kipappi ei sitä ehdottaisikaan. 
Omaa sanoitusta ei voi myöskään 
kieltää vihittäviltä.

Väestöliiton tietojen mukaan 
uusperheiden määrä kasvaa vuosi 
vuodelta. Myös Ketola-Orava to-
teaa, että uusperheet eivät ole mar-

ginaalinen joukko vihkialttarilla.
Suomessa on noin 50 000 uus-

perhettä.

Moni vihkipari 
puhuu avoimesti 
Limingan kappalainen Aino 
Pieskä ei purnaa piispojen rat-
kaisua vastaan.  Hän kokee, et-
tä tämänhetkinen vihkikaava an-
taa monia mahdollisuuksia huo-
mioida erilaiset perheet tärkeäl-
lä hetkellä.

Pieskän mukaan vihkiparit 
kertovat asioistaan etukäteen pa-
pille toimituskeskustelussa. 

– Ihmiset ovat hyvinkin avoi-
mia, ja keskustelun pohjalta – 
vihkiparin niin halutessa – on 
mahdollista etsiä ja löytää yhdes-
sä sanoja juuri vihittävien elä-
mäntilanteeseen. 

– Esimerkiksi esirukous ja pa-
pin puhe ovat sellaisia kohtia, 
joissa voidaan keskittyä niihin 
asioihin, jotka ovat ajankohtaisia 
perheessä.

Pieskän mukaan on hyvä ym-
märtää myös se, että osa vihittä-
vistä ei halua tuoda millään ta-
voin esille vihkihetkessä mah-
dollisia jännitteitä, joita perhees-
sä on. 

– Kodissa tapahtuva vihki-
minen rentouttaa ilmapiiriä, ja 
silloin tulee kenties kirkkohet-
keä paremmin käytettyä hyväksi 
vihkikaavan tarjoamia mahdolli-
suuksia noteerata perheiden eri-
tyistilanteet, liminkalaisten pap-
pi pohtii.

RIITTA HIRVONEN 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  A a r n e O r m io

Vihkikaavaan esitetyt lisäykset uusperheitä varten eivät innostaneet piispoja, joiden mukaan nykyinen vihkikaava mahdollistaa uusperheiden huomioimisen ja tukemisen.
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Viime sunnuntaina Kempeleessä kuultiin kirkkoherranvaalissa II vaalisijalle 
asetetun Kimmo Helomaan vaalisaarna. Messun jälkeen Helomaata saattoi jututtaa 
kirkkokahveilla. Ensi sunnuntaina 21.9. kuullaan III vaalisijalle asetetun Petteri 
Tuuloksen saarna. Kaikkia ehdokkaita pääsee jututtamaan vaalipaneelissa 28. 
syyskuuta ja varsinainen vaalipäivä on 5. lokakuuta. 
Lue lisää www.kempeleenseurakunta.fi.

Kempeleessä toiset vaalikahvit

Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyössä on tehty 
useampana syksynä jal-
kautumispäivä, jossa on 

jaettu ruokaa. Tänä vuonna ruo-
kaa jaetaan viitenä päivänä ja 
ruokalistalla on jauhelihakeittoa. 

– Tarjoamme jokaisena arki-
päivänä lämpimän aterian vähä-
varaisille ja työttömille toimipis-
teissämme, kussakin vuorollaan. 
Tarjoilu alkaa kello 12 ja ruokaa 
jaetaan kaksi tuntia tai niin kau-
an kuin sitä riittää, kertoo diako-
ni Nina Niemelä. 

Vähävaraisuus ja työttömyys 
näkyvät diakonian arjessa talou-
dellisena, sosiaalisena ja henkise-
nä hätänä. 

– Oulun työttömyysprosentti 
on korkea, ja meillä diakoniassa 
näkyy erityisesti pitkäaikaistyöt-
tömyys. Työttömäksi jäänti on ai-
na suuri, yleensä epätoivottu elä-
mänmuutos. 

Moni työtön ja työttömäksi 
jäävä kysyy elämänsä tarkoitusta. 
Usein ihminen on antanut työlle 
suuren osan elämästään ja minä-
kuva on rakennettu työn kautta. 
Työ on tuonut mukanaan myös 
sosiaalisen verkoston. 

– Helposti herää katkera tun-
ne kiittämättömyydestä, vuosi-

Työttömiä kutsutaan 
ilmaisille aterioille

Soppaviikko 22.–26.9.

Ruoan jakelu alkaa kello 12:
maanantaina Karjasillan kirkossa (Nokelantie 39),

tiistaina Kastellin kirkossa (Töllintie 38),
keskiviikkona Maikkulan kappelissa (Kangaskontiontie 9),

torstaina Kaukovainion kappelissa (Hiirihaukantie 6), 
perjantaina Pyhän Andreaan kirkolla Kaakkurissa (Siipikuja 6)

en turhasta panostamisesta työn 
eteen, turhautuminen ja myös 
kokemus kelpaamattomuudesta, 
jopa häpeä, Niemelä jatkaa. 

Tähän liittyvät kysymykset sii-
tä, mihin minua tarvitaan, mitä 
nyt teen, mikä on elämäni tarkoi-
tus. Moni etsii mielekästä ajan-
täytettä työn jättämään tilaan. 

Vaikka kuinka hakisi töitä tai 
muuta elämänsisältöä, niin työt-
tömyys jatkuessaan tuo monia 

ongelmia. Työttömän perustur-
va on matala ja peruspäivärahal-
la tai toimeentulotuella elävällä 
on suuri uhka syrjäytyä. 

– Yhteisissä ruokailuissa to-
dentuu sekä taloudellinen apu 
lämpimän ruoan muodossa että 
sosiaalinen ulottuvuus. Yhdessä 
ruokaillessa helpottaa huomata, 
että moni jakaa saman tilanteen, 
Niemelä summaa.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 21.9. klo 10 jumalanpalve-
lus Haminan Marian kirkos-
ta. Marttojen kiitospyhä ja Päi-
vän Tunnussanan 110-vuotisju-
malanpalvelus. Virret: 327; 709; 
128:2-4; 329: 1,3,5; 183: 1-; 388; 
231; 326: 6,8,9.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05.

tään Oulugospel-tapahtuman 
ohjelmaan.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 21.9. klo 9.45. Radiopyhäkou-
lussa Tuiran seurakunnan lapsi-
työnohjaaja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää puhuu kiitollisuudesta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 21.9. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta    
 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Ohjelmatiedot ja jutut 
kuultavissa myös verkossa:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Su 21.9. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa Tuiran seurakunnan lapsi-
työnohjaaja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää puhuu kiitollisuudesta.  
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12
Klo 10 Muistimessu Karjasillan 
kirkosta. Virret: 341:1-2, 134:1,4, 
475:1-2, 397, 338 ja 462
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon –
ohjelmassa kerrotaan Psalmei-
hin syventyvästä luentosarjas-
ta, joka järjestetään Kiimingis-
sä. Haastattelussa on kirkkoher-
ra Pauli Niemelä.

Ke 24.9. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa syvenny-

yhdistykset

Muut seurakunnat

"Koska valaissee koin tähtönen 
mua köyhää kerjääjää? 
Koska päättyy matka yöllinen? 
On yhä hämärää.
Taivaalle nostan yhtenään 
katseeni kaipaavan.
Valoa jos en näekään, 
sen tiedän loistavan."

Virsi oli lumijokisen Aura 
Anttilan äidin ja äidinäi-
din lempivirsi.

Vilhelm Malmivaa-
ran 1893 suomentama, alun pe-
rin vuodelta 1790 oleva virsi tuli 
virsikirjaan 1938.

– Virsikirjassa tämä löytyy osi-
osta Ahdistukset ja lohdutus. Pidän 
yleensä kiitosvirsistä, mutta tämä-
kin on tullut minulle läheiseksi.

– Osaan virren paremmin van-
hoilla sanoilla. Niillä, jotka jäivät 
lapsena päähän, Anttila hymyilee.

Anttila muistaa äitinsä laula-
neen virttä usein kotona. Kova 
laulamaan oli myös äidinäiti.

Oli sota-aika. Virren sanat pai-
nuivat syvälle pienen Auran mie-
leen.

– Äidinäiti varmaan haki loh-
tua tästä virrestä, kun poika kaa-
tui rintamalla.

Isoäiti asui lähellä ja tuli usein 
käymään Anttilan lapsuudenko-
dissa Limingassa.

– Vanhaäiti kävi kirkossa joka 
pyhä ja sieppasi meitä lapsiakin 
mukaan, Anttila muistaa.

Aikuisiän kotikirkossa Lumi-
joella Anttilalle tärkein yksityis-
kohta on korkealle alttarin lasi-
maalausten ylle sijoitettu tähti.

– Tuo tähti johdattaa aina aja-

Kointähti tuo mieleen 
tärkeät naiset

M inna Ko l i s t a ja

Kotikirkkoni

helmi

tukset lapsuuteen ja lähiomaisiin.
Lumijoen alttarin lasimaala-

uksissa on myös muita yhtymä-
kohtia Anttilan elämään:

– Itsekin olen ollut maatilan 
emäntänä, sanoo Anttila ja sil-
mäilee seinäjokisen taidemaala-
rin Liisa Karjarinnan 1967 te-

kemää lasimaalausta, jossa muun 
muassa kootaan lyhteitä.

 MINNA KOLISTAJA

Kotikirkkoni helmi -sarjassa 
seurakuntalaiset kertovat, mikä 
kotikirkossa on heille rakkainta.

Kointähti tarkoittaa aamutähteä, sanoo Aura Anttila. Lumijoen kirkon alttari-
maalausten yllä oleva tähtikuvio vie aina ajatukset lapsuuteen, äitiin sekä  ja isoäitiin.
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2. Kor. 9: 6-15
Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti 
niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti 
niittää. Kukin antakoon sen mukaan kuin on 
mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä 
pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. 
Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia 
lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä 
tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea 
hyvää. Onhan kirjoitettu:
    - Hän jakelee, hän antaa köyhille,
    hänen hyvyytensä kestää ikuisesti.
    Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo 
ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen 
ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän 
hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista 
rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti 
anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää 
kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämän palveluksen 
toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan 
lisäksi se saa yhä useammat kiittämään Jumalaa. 
Kun te tällä työllänne annatte todistuksen 
uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa 
siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne 
Kristuksen evankeliumille ja jaatte omastanne 
anteliaasti heille ja kaikille muillekin. Näin he 
myös rukoilevat teidän puolestanne ja ikävöivät 
teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jota Jumala 
on osoittanut teille. Kiitos Jumalalle hänen 
sanomattoman suuresta lahjastaan!

Joh. 5: 1-15
Oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti 
Jerusalemiin. Jerusalemissa on Lammasportin 
lähellä allas, jonka hepreankielinen nimi on 
Betesda. Sitä reunustaa viisi pylväshallia, ja niissä 
makasi suuri joukko sairaita: sokeita, rampoja ja 
halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi 
liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui 
lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, 
joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli 
terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa.
    Siellä oli mies, joka oli sairastanut 
kolmekymmentäkahdeksan vuotta. Jeesus 
näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja 
tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus 
kysyi: ”Tahdotko tulla terveeksi?” Sairas vastasi: 
”Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut 
altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän 
sinne, joku toinen ehtii ennen minua.” Jeesus 
sanoi hänelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja kävele.” 
Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli.
    Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset 
sanoivat parannetulle: ”Nyt on sapatti, ei sinun 
ole lupa kantaa vuodettasi.” Mies vastasi heille: 
”Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: 
’Ota vuoteesi ja kävele.’” Silloin juutalaiset 
kysyivät: ”Kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa 
vuoteesi ja kävellä?” Parannettu ei kuitenkaan 
tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt 
väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen 
temppelissä ja sanoi hänelle: ”Sinä olet nyt terve. 
Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä 
pahemmin.” Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, 
että Jeesus oli hänet parantanut.

Mikäs unohtui?
Yksi asia meinaa meiltä helposti unohtua. Se 
on se, mistä äiti usein joutuu kotona muistut-
tamaan ruokailusta poistuvaa lasta. ”Mikäs 
unohtui?” ”Hä, mitä?” ”Että mikäs unoh-
tui?” ”Jaa, unohtui? Ai niin – kiitos.” Yhtenä 
sanana kiitos on pieni sana , mutta asiana 
kiitollisuus on iso asia. 

Ensi sunnuntain evankeliumiteksti ker-
too Jeesuksen ja 38 vuotta sairastaneen 
miehen kohtaamisesta. Sairautensa lisäksi 
miehellä oli käytännön ongelma. Hän oli 
täysin yksin vailla auttajaa, eikä siksi 
päässyt ihmeitä tekevälle lähteelle. 

Altaan luona mies kohtasi Jeesuksen, 
todellisen Ihmeitä Tekevän Elämän Läh-
teen: sairas tuli terveeksi, eikä vain ruumiilli-
sesti. Sen sijaan, että hän olisi lähtenyt synnin poluille kuromaan 
umpeen kadonnutta elämäänsä, paheita, joita ei ollut mahdollista harjoittaa sairaana 
ollessa, terveeksi tullut käveli suoraan temppeliin osoittamaan kiitollisuuttaan Juma-
lalle. Mies kertoi kaikille Jumalan hyvästä teosta, jonka hän armosta oli saanut omak-
sensa.

Elämän hyvät asiat ovat meille joskus niin itsestään selviä, että unohdamme olla 
niistä kiitollisia: kaikki läheiset, ruoka ja juoma, koti ja vaatteet, terveys, vapaa isän-
maa. Listaa voisi jatkaa kuinka pitkälle tahansa. 

Kaikki nämä ovat Jumalan lahjaa meille, sillä Hän omistaa kaiken, senkin mitä 
meillä on. Itse asiassa mekin olemme hänen omaisuuttaan. 

Miksi kiittämättömyyttä on niin paljon? 
Käsittääkseni tämä on kiittämättömyyden psykologia: Tunnemme kiitollisuutta sel-

laisesta hyvästä, jonka saamme odottamatta tai joka ei lähtökohtaisesti ole meidän. Kii-
tämme sitä, jolta olemme saaneet.  

Omasta ei tarvitse kiittää, sillä silloinhan kiitäisimme itseämme. Kiittämätön siis 
ajattelee kaiken olevan hänen omaansa, eikä esimerkiksi Jumalan. Siksi hänen ei tar-
vitse mistään ketään kiittää. Jos hän parantuu taudista, parantuminen tuo hänelle 
takaisin normaaliolotilan, sen, mikä hänelle luonnostaan kuuluu.

Vaikka ”kiitos” sopisikin suuhumme, onko ”kiitollisuudella” sijaa sydämessämme? 
Arkipäiväinen kiittäminen on tärkeää, mutta kiitollisuus on jotain syvempää kuin vain 
sanojen tasolla tapahtuvaa kiittämistä. Kiitollisuus on vakuuttuneisuutta siitä, että on 
turvassa Jumalan huomassa tapahtui elämässä mitä tahansa. 

Mutta muistammeko silloin kiittää?
Kiitollinen elämänasenne on hyväksi meille itsellemme. Jumala ei ole kiitoksen 

kipeä, mutta me tarvitsemme kiitollista mieltä, jotta elämämme asettuisi oikeisiin puit-
teisiin. Silloin ymmärrämme olevamme koko ajan meitä rakastavan Jumalan käsissä, 
emmekä kylmän sattuman tai kohtalon vietävissä. 

Jumala tietää mitä me tarvitsemme, vaikka emme Hänen tarkoitusperiään aina 
ymmärräkään. Kiitos kuvastaa luottamusta Jumalaa kohtaan.

SIMO PEKKA PEKKALA
Muhoksen seurakuntapastori

Sanan aika
Sunnuntai 21.9.2014
Psalmi: Ps. 65: 2-6, 9
1. lukukappale: Jes. 24:14-16
2. lukukappale: 2. Kor. 9:6-15
Evankeliumi: Joh. 5:1-15
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 Reijo Hukkanen, Valo-ovi (1997).

Taide 
kotiutui 
kirkkoon
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Kirkko ja taide ovat 
kulkeneet käsi kädessä 
halki vuosisatojen. Harva 
kuitenkaan ajattelee, 
että esimerkiksi oulun 
tuomiokirkkoon astuessa 
kävelee taideteoksen läpi.

Ympäri maailman vanhat 
kirkot ovat nähtävyyksiä, 
eivätkä pelkästään arkki-
tehtuurinsa ansiosta. 

Kristinuskon alkuajoilta saak-
ka taiteilijat ovat kuvittaneet 
kirkkojen kattoja, seiniä ja altta-
reita sekä luoneet useita maalauk-
sia, jotka koristavat uskonnollisia 
paikkoja.

Kirkko on aina teettänyt tai-
teilijoilla sisällöllisesti uskonnol-
lisia teoksia, ja käytäntö jatkuu 
edelleen. Suomessa kirkkojen ja 
seurakuntatalojen taideteokset 
ovat yhä useammin myös arkki-
tehtuurisia. 

Uutta 
vanhassa
Vanhoihin kirkkoihin tehtävien 
peruskorjausten yhteydessä myös 
taiteella on osansa.

Nykymuotoonsa 1800-luvulla 
valmistunut Oulun tuomiokirk-
ko kantaa luonnollisesti seinil-
lään vanhoja maalauksia, mutta 
myös yllättävän paljon uusia, mo-
dernimpia taideteoksia.

Vuonna 1997 toteutetun sisä-
korjauksen yhteydessä paikkansa 
tuomiokirkosta sai muun muassa 
taiteilija Reijo Hukkasen teos Va-
lo-ovi (1997), jonka läpi astutaan 
kirkkosaliin.

Saliin saapuessa voi havaita lä-
hetyskynttelikön nimeltään Pala-
va pensas (1999), joka on taiteili-
ja Riitta Helevän käsialaa. Helevä 
on tehnyt myös tuomiokirkkoon 
messinkisen alttarikrusifiksin se-
kä ulkona kirkkotarhassa sijaitse-
van aikaisempien sukupolvien ja 
kirkkojen muistomerkin.

Robert Wilhelm Ekmanin 
maalaama alttaritaulu Kristuk-
sen kirkastus (1859) on saanut 
yläpuolelleen katonrajaan Veik-
ko Törmäsen Elämänkaari-teok-
sen (1999).

Tuomiokirkon vuonna 1997 
valmistuneessa kryptassa alttari-
tauluna toimii Hannu Väisäsen 
teos Se mikä uudistaa (1998).

Myös kirkkotekstiilit uusittiin 
peruskorjauksen yhteydessä. Ne 
ovat Airi Snellman-Hännisen 
suunnittelemia.

Johdatus 
valoon
Tekstiilisuunnittelu on tuttua 
myös taiteilija Moosa Myllykan-
kaalle.

– Minulla on tekstiilisuunnit-
telijan tausta ja koulutuksessani 
käytiin läpi liturginen symboliik-
ka, Myllykangas kertoo.

Myllykangas oli myös suunni-
tellut useita kirkkotekstiilejä, ja 
kokemuksesta oli hyötyä arkki-
tehdin ottaessa yhteyttä. Heinä-
torin seurakuntakotia oltiin pe-
ruskorjaamassa ja arkkitehti ky-
syi Myllykankaan kiinnostusta 
tehdä tilaan alttaritaulu.

Teos Hän johdattaa valoon pal-
jastettiin vuonna 2003. Teoksen 
nimi on kirjoitettu teräksisiin 
palkkeihin.

Moosa Myllykangas, Hän johdattaa valoon (2003).

Hannu Väisänen,  Se mikä uudistaa (1998).

Pyhän Andreaan kirkko otettiin käyttöön vuonna 2004. Lauri Rankka oli alusta 
asti mukana suunnittelussa. Rankan kuviot toistuvat niin ikkunoissa kuin 
lattiamosaiikissakin.

Riitta Helevä, Palava pensas (1999).

Riitta Helevä, alttarikrusifiksi.

Ku va t :  A nn i  K innu n e n

– Palkeista löytyvät myös kris-
tilliset symbolit: kaikkinäkevä 
silmä, joka kuvaa Jumalaa, kala 
joka kuvaa seurakuntaa ja kyyh-
kynen, joka kuvaa Jumalan hen-
gen laskeutumista alas kyyhkysen 
muodossa, Myllykangas selvittää.

Kantavana teemana on ollut 
pyhä kolminaisuus. Lasiristin ta-
kana on myös orjantappuraa ku-
vaava metallipitsi.

Teemallisesti tekeminen ei 
tuottanut ongelmia, teknisesti 
kylläkin.

– Uskonnollinen teema oli mi-
nulle helppo, koska olen kiinnos-
tunut uskonnoista ja olen itsekin 
aika hengellinen. 

– Sisällölliset ja sommitteluun 
liittyvät asiat ovat kuitenkin vai-
keammin ratkaistavissa, Mylly-
kangas tietää.

– Omat haasteensa teki altta-
riteoksen asettuminen ikkunan 
eteen. Ikkunoita täytyi päästä 
pesemään, ja siksi tekniikka vaa-
ti paljon pohdintaa ja kokeiluja. 
Teoksen tuli olla ilmava mutta sil-
ti suojata näkyvyyttä ulkoa päin, 
Myllykangas muistelee.

Yhteys 
arkkitehtuuriin
Kaakkurin Pyhän Andreaan 
kirkko otettiin käyttöön vuon-
na 2004. Taiteilija Lauri Rank-
ka oli alusta asti mukana suun-
nittelussa.

– Teemana oli ”Yhteys”, joka 
oli oma visioni ja näkemykseni 
hyväksyttiin, Rankka kertoo.

– Kaikissa kuvioissa ja orna-
menteissa on ihmisen muotoja. 
Myös luomakuntateema on esil-
lä, sillä monista kohdista voi aja-
tella, että ne muistuttavat esimer-
kiksi tainta tai perhosta, Rankka 
avaa työtään.

Rankan kuviot toistuvat niin 
ikkunoissa kuin lattiamosaiikis-
sakin. Ihmishahmot matkaavat 
lattian kuvioissa kohti alttaria. 

– Ikkunaserigrafia on myös 
metsämäinen, ikään kuin suo-
javerho, myös arkkitehtonisesti, 
Rankka kuvailee.

Kirkkotaiteen tekeminen ja 
omat visiot liittyivät yhteen.

– Tuollaisia ajatuksia olen aja-
tellut töitä tehdessä. Siinä mieles-
sä asiat sopivat yhteen.

– Totta kai tekeminen jännit-
ti, koska mietin, miten oma aja-
tus soveltuu kirkkoon, Rankka 
paljastaa.

Pyhän Andreaan kirkon be-
tonisesta alttarirististä paljastuu 

lähitarkastelussa mielenkiintoi-
sia yksityiskohtia: betoniin on se-
koittunut hiekkaa ja ruohoa. 

Risti on valettu maahan kai-
vettuun muottiin ja nostettu kui-
vuttuaan ylös.

– Arkkitehti tiesi tekotavasta-
ni käyttää maamuotteja. Risti on 
moniselitteinen. Siitä tuli maas-
ta noussut ja maasta luotu risti. 
Symboliikkaa, kertoo Rankka.

Kirkko, taide 
ja taiteilijat
Kirkot ovat perinteisesti olleet ul-
koa käsin näyttävän näköisiä, ja 
myös sisätiloihin on aina panos-
tettu. Kirkkotaiteessa perintei-
sistä lasimaalauksista ja tauluista 
on siirrytty uusissa rakennuksissa 
arkkitehtonisempaan ilmaisuun. 

– Korkeatasoinen taide so-
pii mihin tahansa tilaan, Moosa 
Myllykangas toteaa.

– Joskus arkkitehtuuri saat-
taa olla hallitseva, ja taide saattaa 
tulla päälle liimattuna tiloihin 
myöhemmin. Itse pidän hyvänä, 
että pääsin varhaisessa vaihees-
sa suunnitteluun mukaan, Lauri 
Rankka huomauttaa.

Molemmat taiteilijat ovat tyy-
tyväisiä siihen, että kirkoissa on 
yhä taidetta, niin uutta kuin van-
haakin. Ilahduttavaa on myös, 
että taiteilijoita pyydetään teke-
mään teoksia kirkkoihin.

– Kristinusko on symboliikal-
taan niin raikasta, että siitä voi 
ammentaa loputtomasti ideoita 
ja aiheita, tietää Myllykangas.

RIKU SEILONEN

Kristinusko on 
symboliikaltaan 
niin raikasta, 
että siitä voi 
ammentaa 
loputtomasti 
ideoita ja 
aiheita.

Moosa Myllykangas
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset 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
Puusepänkatu 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
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
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 markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Anne-Ellen 
Hannele Koskela, Saana Mi-
nea Tunturi.
Haukipudas: Oona Celina 
Lyydia Korhonen, Lenni Ola-
vi Hannus, Veikka Tapio Tör-
mänen, Elsi Ainomaija Lehto, 
Vilhelmiina Inkeri Pentti.
Karjasilta: Frida Sylvi Sofia 
Blomster, Alvar Antto Jo-
hannes Heikkinen, Iida Eve-
liina Kettukangas, Noomi So-
fia Kortesalmi, Joona Valt-
teri Kummala, Mila Evelii-
na Kuoksa, Hermanni Armas 
Kylmänen, Julius Emil Aar-
re Lehmusvuori, Milla Maria 
Liuska, Lotta Amanda Pulk-
kinen, Jasmine Lea Matilda 
Salmela, Lotta Isabella Tak-
kinen, Samuel Veikko Topias 
Torvinen, Iida Inari Tuomela, 
Liida Maria Urhonen.
Kiiminki: Akseli Eero Eeme-
li Vilppola, Nuutti Herman-
ni Pekkala, Fanni Maija Lii-
sa Heikkinen, Konsta Mika-
el Väyrynen.
Oulujoki: Selina Valpu Ma-
ria Kalliainen, Eemin Aleksei 
Kurtti, Aatu Emil Antero Lep-
piaho, Tuukka Tapio Anselmi 
Myllylä, Aapeli Väinö Ante-
ro Partanen, Minttu Iiris Tuu-
likki Pirkola, Akseli Ali Tapa-
ni Rivinen.
Oulunsalo: Jere Matias Ok-
konen, Kerttu Ilona Seppä-
nen, Lara Leia Livia Kallio-
koski, Livia Laurelia Kurkela.
Tuira: Elna Isla Sofia Aitta-
kumpu, Oona Olivia Arvo-
la, Petra Sofia Flink, Minka 

Emilia Fofonoff, Lars Ollin-
poika Kellokoski, Eemeli Ee-
lis Nestori Kesti, Lenni Oliver 
Kivioja, Ilari Aleksi Johan-
nes Kontiainen, Emmi Adele 
Kuisma, Ella Inari Sofia Lah-
delma, Helka Auni Kaari-
na Leppälä, Eetu Eino Mar-
tikainen, Aada Sofia Nieme-
lä, Matti Ensio Pitkänen, Joel 
Antero Pähtilä, Jaakko Ilma-
ri Salonpää, Kasper Aukusti 
Joldoshbek Umetkulov, An-
ni Vanamo Virpi, Nelli Kaari-
na Ylitalo.

Vihityt
Tuomiokirkko: Juha Petteri 
Mertala ja Hanna Katariina 
Backman, Jari Antti Saasta-
moinen ja Johanna Marjaa-
na Nevala, Ari Matias Vanha-
tupa ja Emilia Pauliina Kivelä.
Karjasilta: Joonas Kristian 
Alasaarela ja Laura Päivikki 
Ylitalo, Mikko Petteri Parri 
ja Sanna-Mari Pauliina Laak-
ko, Anssi Nikolas Isopahkala 
ja Nelly Amanda Peltokorpi. 

Kiiminki: Jyri Adrian Porter 
ja Henriikka Suvi-Tuulia Hal-
metoja, Sauli Aleksi Pekkala 
ja Anne Elina Kumpuniemi.
Oulujoki: Ville Markus Komu 
ja Mari-Anni Jääskeläinen, 
Mikko Elias Kivari ja Minna 
Katriina Soini.
Oulunsalo: Hannu Mika-
el Alamäki ja Emilia Annika 
Räihä.
Tuira: Oula Tuomas Lapinkan-
gas ja Anni Ida Anneli Ukko-
la, Janne Leo Johannes Haa-
ranen ja Hanna Maria Kyl-
mänen, Jussi Sakari Mäkelä 
ja Hanna-Mari Lankila, Mika 
Olavi Kesti ja Minna Liisa Nei-
tola, Hannu Tapani Ruotsalai-
nen ja Tiina Maria Rantala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Lauha Ilta Ai-
ras 100, Elma Maria Annikki 
Härmä 93, Eila Sylvia Kaan 
89, Aune Kyllikki Arola 86, 
Eeva Irja Maria Svanberg 82, 
Pirjo Hannele Huttunen 65.
Haukipudas: Eeva Kyllikki Sa-

vilaakso 83, Taisto Aimo Leh-
tosaari 75.
Karjasilta: Enni Katarii-
na Hellman 89, Väinö Valde 
Henrikki Lehtola 80, Eija An-
nikki Torkkeli 60.
Oulujoki: Kaino Pietari Selus-
ka 81, Iida Jenny Mäkäräinen 
77, Hilkka Kaarina Greus 76, 
Jukka Sakari Karvonen 53.
Tuira: Kauko Anselmi Karas-
ti 88, Ritva Aino Ilona Kum-
pulainen 79, Anja Hallamaa 
91, Ilma Maria Huotilainen 
89, Aili Sirkka Anneli Pohjo-
la 80, Kerttu Liisa Huovinen 
77, Veikko Juhani Öman 73.

Oikaisu
4.9. ilmestyneessä lehdes-
sä oli virhe yhden Karjasillan 
seurakunnan vainajan nimes-
sä. Oikea nimi on Eija Annik-
ki Torkkeli, kun lehdessä lu-
ki ensimmäisenä nimenä Ei-
la. Pahoittelemme inhimillis-
tä erehdystä. Olemme lisän-
neet oikean vainajan nimen 
myös tähän lehteen.

"Vain hiljaisella on korvat kuulla"

Kaj Chydenius 75 vuotta 
-juhlakonsertti Oulussa

sunnuntaina 28.9. klo 15 Pyhän Tuomaan kirkossa

Kaj Chydeniuksen lauluja uskosta, epäilystä, 
ahdistuksesta, onnesta ja kaipauksesta.

Taru Nyman, laulu. Kaj Chydenius, piano ja juonto.

Vapaa pääsy, ohjelma 15 euroa.

Jäälin kappelissa 
syvennytään Psalmien kirjaan

Kiimingin seurakunta 
tarjoaa tänä syksynä 
mahdollisuuden pe-
rehtyä Vanhan tes-

tamentin luetuimpaan ja 
rakastetuimpaan kirjaan. 
Psalmien kirjaa käsittele-
vä seitsenosainen luento-
sarja järjestetään 30. syys-
kuuta alkaen peräkkäisinä 
tiistai-iltoina kello 18 Jäälin 
kappelissa (Rivitie 9). 

Syyslomaviikolla luento-
sarja on tauolla.   

Luennot ovat kaikille 
avoimia. Ne tarjoavat taus-
tatiedon lisäksi tilaisuu-
den pohtia psalmien sisäl-
töä yhdessä toisten kans-
sa. Keskustelulle on varat-
tu reippaasti aikaa. 

Kiimingin luentosarja 
on osa hanketta, jossa ku-
kin Oulun seurakunnista 
tekee vuorollaan Raamat-
tua tunnetuksi.

– Päädyimme Kiimin-
gissä Psalmien kirjaan, kos-
ka se kertoo monella tavalla 
ihmisen erilaisista tunnois-
ta ja kokemuksista maail-

massa ja Jumalan edessä. 
– Meidän peruskysy-

myksemme ovat samanlai-

sia kuin 2000–3000 vuotta 
sitten eläneiden ihmisten. 
Psalmien kirjan kirjoittajat 

ovat meidän matkakump-
paneitamme, kertoo Kii-
mingin kirkkoherra Pauli 
Niemelä.  

Pauli Niemelä kertoo sar-
jan avausluennolla Psalmien 
kirjan synnystä ja sisällöstä. 
Esitys antaa taustaa luento-
sarjan myöhemmille osille. 

Muilla luennoilla käsi-
tellään muun muassa ku-
ningas Salomolle omistet-
tuja psalmeja, ylistyspsal-
meja ja sitä, miten psalmit 
näkyvät Uuden testamen-
tin puolella. 

Yksi kerroista on omis-
tettu osallistujien mielip-
salmeille. Viimeisellä ker-
ralla on luvassa kahvia ja 
musiikkia. 

Lehtori Tuomo Nikkola 
johdattaa luentosarjan päät-
teeksi osallistujat kirkko-
musiikin maailmaan, jossa 
psalmeilla on tänäkin päi-
vänä vahva rooli. 

Oma Raamattu kan-
nattaa ottaa mukaan luen-
noille. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 21.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanketo, 
avustaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Kolehti Suomen Me-
rimieskirkko ry:lle. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 21.9. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanke-
to ja kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki.

Hartauselämä
Lähetyspiiri to 18.9. klo 14, 
Vanha pappila. Väinö Simo-
joki.
Ompeluseurat to 18.9. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 19.9. klo 18, 
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 20.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
Elämän Lähteellä – Sanaa ja 
rukousta su 21.9. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Rai-
ja-Elina Kauppila: "Huomista 
en tunne, tänään elän, siksi 
istutan omenapuun." Henki-
lökohtaista rukouspalvelua.
Raamattupiiri ti 23.9. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. Järj. 
Pohjois-Pohjanmaan Kan-
sanlähetys.
Raamattupiiri ke 24.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 24.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Hiljaisuut-
ta, rukousta, Taize-lauluja.  
NNKY ja Sinapinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
25.9. klo 13 Vanhan pappi-

lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Lähetyspiiri to 25.9. klo 14, 
Vanha pappila. Hanna-Mai-
ja Ollanketo.
Raamattupiiri to 25.9. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.

Musiikki ja kulttuuri
Ortodoksinen kirkkomu-
siikki, Kamarikuoro Krysos-
tomos la 27.9. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa vastaan-
otolle ma klo 9–11 p. 044 
3161 419, Keskustan srk-talo.
Diakonian aamu ti 23.9. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisille 
ja työttömille. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 24.9. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 
Aamukahavit to 25.9. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 
Eläkeläisten kerho to 25.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta, p. 040 7304 117. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven vas-
taanotto to 25.9. klo 11, Kes-
kustan seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 21.9. klo 
12, Heinätorin seurakunta-
talo. Lasten oma kirkko. Al-
le 4-v. aina oman saattajan 

kanssa. Lisätietoja: Outi Met-
sikkö, p. 050 5213 380, outi.
metsikko@evl.fi.
Perhekahvila ma 22.9. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. Perhe-
kahvilassa voit halutessasi vain 
piipahtaa tai viettää koko yh-
teisen ajan. Mukana lastenoh-
jaaja Tea Lakkala, p. 050 520 
7757, tea.lakkala@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
23.9. klo 10, Heinäpään seu-
rakuntatalo. 
Keskustan perhekerho to 
25.9. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo.

Varhaisnuoret
Pienoismallikerho su 21.9. 
klo 14, Heinätorin seura-
kuntatalo. Lisätietoja: Tapio 
Huhtelin, p. 050 5479 657. Ei 
ennakkoilmoittautumista. 
Liikuntakerho 1.–3.-lk ma 
22.9. klo 16, Myllytulli kou-
lu liikuntasali. Ei ilmoittau-
tumista, maksuton. 
Liikuntakerho 4.–6.-lk ma 
22.9. klo 17, Oulun Kansain-
välinen koulu liikuntasali. 
Et tarvitse omia liikuntaväli-
neitä, vain reippaan mielen.  
Ei ilmoittautumista, maksuton. 
Puuhakerho 1.–4.-lk ma 22.9. 
klo 17.30, Intiön seurakun-
takoti. Ei ilmoittautumista, 
maksuton. 
Puuhakerho 1.–6.-lk ma 
22.9. klo 17.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Ei ilmoittau-
tumista, maksuton.
Kokkikerho 4.–6.-lk ma 22.9. 
klo 18, Heinätorin seurakun-
tatalo. Ilmoittaudu: nuoriso-
työnohjaaja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. 

Kokkikerho 1.–3.-lk ti 23.9. 
klo 16.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ilmouttaudu: 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779.
Askartelukerho 1.–4. lk ti 
23.9. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ei ilmoittautu-
mista, maksuton. 
Wii Tanssikerho 3.–6.-lk tytöt 
ja pojat ke 24.9. klo 17, Kes-
kustan seurakuntatalo. Pela-
taan eri tasoisia Wii tanssipe-
lejä yhdessä toisten kanssa. 
Mukaan mahtuu 12 tanssista 
kiinnostunutta lasta. Ei edel-
lytä omia välineitä. 
Puuhakerho 1.–6.-luokkalai-
sille ke 24.9. klo 17.30, Kes-
kustan seurakuntatalo. Ei il-
moittautumista, maksuton.

Nuoret
Nuorisotyön päivystys ke 
24.9. klo 15–17, Monitoimi-
sali. Läsnäoloa, kuulumisten 
vaihtoa, kahvia, teetä ja het-
ken lepoa. 
Avoimet ovet ke 24.9. klo 
18–21, Monitoimisali. Vapaa-
ta oleskelua parhaassa seu-
rassa! Avariohjaajina Tuomas 
ja Sussu.

Eroryhmä 
alkaa 8.10. klo 16–17.30 ja se kokoontuu 10 ker-
taa viikoittain Perheasiain neuvottelukeskuk-
sessa, Isokatu 17 (3. krs)
Vertaisryhmässä jaetaan eroprosessiin liitty-
viä tunteita ja ajatuksia ja etsitään voimavaro-
ja uudessa elämäntilanteessa. Ryhmä on tar-
koitettu eropäätöksen jo tehneille naisille ja 
miehille. Ryhmään otetaan haastattelujen pe-
rusteella korkeintaan kahdeksan henkilöä il-
moittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 24.9. mennes-
sä Perheasiain neuvottelukeskukseen, p. 044 
3161 557 tai sähköpostitse eija.mukka@evl.fi.

Ehtookellot ja Iltarukous (Vesper) 
lauantaina 20.9. klo 18–19 Oulun tuomiokirkossa. 

Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin 
ja kirkon ikivanhaan laulettuun 

iltarukoukseen, Vesperiin.

Kastemessu 
sunnuntaina 28.9. klo 12 Pyhän Andrean kirkossa. 

Toimittaa Mirjami Dutton, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kastemessussa voi tulla kastetuksi koko seurakunnan 
juhlahetkessä. Ilmoittautuminen viikkoa ennen mes-
sua pastori Mirjami Duttonille, p. 044 3161 473, mirja-
mi.dutton@evl.fi.

Ortodoksinen kirkkomusiikki
Kamarikuoro Krysostomos 
lauantaina 27.9. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 

Kamarikuoro Krysostomon ohjelmisto sisältää aikam-
me ortodoksista kirkkomusiikkia. Konsertin pääteok-
sena kuoro esittää minimalistisäveltäjä Pekka Jalkasen 
teoksen Deesis. Konsertissa kuullaan lisäksi osia Mikko 
Sidoroffin teoksesta Suuri Paasto sekä Einojuhani Rau-
tavaaran Vigiliasta. Kuoroa johtaa sen perustaja musii-
kin maisteri Mikko Sidoroff. 

Oulun ev.lut. seurakunnat ovat mukana 

Seniorimessuilla 
Ouluhallissa 20.–21.9. 

Tervetuloa seurakunnan osastolle A 89.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 18.9. klo 18–
20, Monitoimisali. Kokoon-
numme Monitoimisalissa, 
josta lähdemme noin tunnin 
lenkille tai muuten reippaile-
maan. Palattuamme nautim-
me pientä iltapalaa ja hen-
genravintona iltahartautta. 
Sopii hyvin sekä aloitteleval-
le että aktiiviselle liikkujalle. 
Jos ei muuten niin liikutaan 
ainakin apostolin kyydillä.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
18.9. ja 25.9. klo 12.30–14, 
Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Virsilauluillat ti 23.9. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. Laulamme kouluajalta 
mieleen jääneitä virsiä. Esko 
Laukkanen.
Silmukka ke 24.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. Kä-
sityö- ja askarteluihmisten 
hyvän tekemisen aamupäi-
vä. Anna-Mari Heikkinen.

Työttömien, eläkeläisten ja 
vähävaraisten aamupalat ja ateriat 
Oulun ev.lut. seurakunnissa syyskaudella 2014

 
Tuomiokirkkoseurakunta:
Maksuton aamupala tiistaisin klo 9–11, 
Keskustan seurakuntatalo, monitoimisali
Ruokailu 2 euron hintaan keskiviikkoisin klo 11–12.15, 
Heinätorin seurakuntakoti
 
Karjasillan seurakunta:
Soppaviikko ma–pe 22.9–26.9. klo 12–14: maanantaina 
Karjasillan kirkko, tiistaina Kastellin kirkko, keskiviikko-
na Maikkulan kappeli, torstaina Kaukovainion kappeli, 
perjantaina Pyhän Andreaan kirkko.
Maksuton aamupala torstaisin (2.10. alkaen) klo 9–10, 
Kaukovainion kappeli
 
Kiimingin seurakunta:
Maksuton aamupuuro maanantaisin klo 10–11, 
Kolamäen kerhohuone
Ruokailu 3 euron hintaan maanantaisin klo 11–12, 
Jäälin kappeli
 
Oulujoen seurakunta:
Maksuton aamupala maanantaisin klo 10.30–12, 
Myllyojan seurakuntatalo
 
Tuiran seurakunta:
Maksuton aamupala maanantaisin klo 10–11, 
Rajakylän seurakuntakoti
Maksuton aamupala keskiviikkoisin klo 10–11, 
Tuiran kirkko ja Koskelan seurakuntakoti
Ateria 2 euron hintaan torstaisin klo 12–13, 
Rajakylän seurakuntakoti ja Pyhän Luukkaan kappeli
 
Aamupalat ja ateriat jatkuvat pääsääntöisesti joulu-
kuun alkupuolelle saakka. Syysloman aikana viikolla 43 
osa aamupaloista ja aterioista on tauolla. 
Ajantasaisen tilanteen voi tarkistaa tapahtumaka-
lenterista www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri tai dia-
koniatyöntekijöiltä www.oulunseurakunnat.fi/dia-
koniatyontekijat.
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Menot Oulun seurakunnissa 18.–25.9.2014

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

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

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 21.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa 
Jaakko Kaltaka-
ri, saarna piis-
pa Olavi Rim-
piläinen, kant-
torina Else Sas-
si. Eläkeliiton 
Haukiputaan 
yhdistyksen 
40-vuotisjuhla.
Viikkomessu to 
18.9. klo 14 kirkossa. Mu-
kana palveluasuntojen asuk-
kaita, henkilökuntaa, omai-
sia ja vapaaehtoistyönteki-
jöitä. Kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 18.9. ja to 
25.9. klo 18 srk-keskuksessa.
Kellonhovin hartaushetki 
ke 24.9. klo 13.30 Kellonho-
vissa, Arto Nevala.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30-11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10-11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Jokelan ja Mar-
tinniemen perhekerhot ei-
vät kokoonnu pe 19.9.

Nuoret
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18 Vakkurilassa. 
RaJu-ilta keskiviikkoisin klo 
18.30 Wirkkulassa. RaJu-illas-
sa ollaan Raamatun äärellä. 
Maata Näkyvissä -festari-
matka 14.–16.11. Turkuun. 

Lähde mukaan Euroopan 
suurimmille gospel-festereil-

le Turkuun! Hinta 60 
€ sis. festarilipun, 

matkat, majoi-
tuksen ja ruo-
kailut. Sito-
va ilm. viim. 
22.10. men-
nessä www.

oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. 

Lisätietoja Kat-
ri Haapakorvalta, p. 

045 6576 122.

 Musiikki
Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17-18 srk-kes-
kuksessa. Kuoro on tarkoi-
tettu 7-13-vuotiaille tytöille 
ja pojille. Tiedustelut, kuo-
ronjohtaja Else Sassi p. 040 
5818 974, else.sassi@evl.fi.

Lähetystyö
Seurat Angolassa tehtävän 
lähetystyön hyväksi su 28.9. 
klo 16 Marja-Liisa ja Arvo 
Alaperällä, Välitie 16, Hau-
kipudas. Mukana Sami Puo-
litaival ja Stiven Naatus.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 
Puttaan Tuvalla.
Kansainvälisyydestä ja lä-
hetystyöstä kiinnostuneet 
nuoret! Aloitamme nuorten 
missioryhmän toiminnan to 
18.9. klo 18 Puttaan Tuvalla. 
Tervetuloa! 

Diakonia
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille to 18.9. klo 13 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa.
Seurakuntakerhojen vapaa-

ehtoisten palaveri to 25.9. 
klo 12–14 srk-keskuksessa. 
Kerhot kokoontuvat kirkol-
la, Kellossa, Martinniemes-
sä ja Jokivarren vanhusten-
talolla. Vapaaehtoinen voi 
toimia esim. ohjaajana, kah-
vituksen järjestäjänä, kerho-
laisen avustajana. Uusia ih-
misiä toivotaan mukaan. Ky-
sy lisää Johanna Kerolalta, p. 
045 1393 993.

Muut menot
Raamattupiiri ke 24.9. klo 18 

Puttaan Tuvalla.
Puttaan Tuvan avoimet 
ovet perjantaisin klo 12–14. 
Puttaan Tuvan toimintaa esi-
tellään S-marketin aulassa to 
25.9. klo 9–11. Keittopäivä pe 
26.9. klo 11–14.
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 22.9. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. Lisätietoja dia-
konissa Johanna Kerola, p. 
045 1393 993.
Toisenlaiset kotikutsut to 
2.10. klo 18 Paula Mäkelällä, 
Nikintie 22. Iltakahvin/ teen 

lomassa tietoa Kirkon Ulko-
maanavun toiminnasta ja il-
tahartaus. Arvontaa Kirkon 
Ulkomaanavun työn hyväk-
si. Mukana Jari Flink ja Hele-
na Seppänen.
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon Kirkko sunnuntai-
sin klo 13.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: seurat su 21.9. klo 
17 ry:llä. Kello: ompeluseu-
rat pe 19.9. klo 18.30 ry:llä, 
perhepyhäkoulu ja seurat su 
21.9. klo 13 ry:llä. 

Jumalanpalvelukset
Luomakunnan sunnuntain 
messu kansanlaulukirkko-
na su 21.9. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Sari Wallin.
Luomakunnan sun-
nuntai messu kan-
sanlaulukirkko-
na su 21.9. klo 
13 Jäälin kappe-
lissa, toimittaa 
Juha Tahkokor-
pi, avustaa Seija 
Lomma, kanttori-
na Jarkko Metsän-
heimo, viulisti Lotta-
Maria Heiskanen.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 18.9. klo 10 
Montin-salissa.

Nuorten
Maata 

Näkyvissä 
-festarimatka 

14.–16.11. 
Turkuun.

Diakoniapiiri ma 22.9. klo 
13–14.30 Jäälin kappeli. Kä-
dentaidonryhmä.
Naisten kasvuryhmä ti 23.9. 
klo 14 Suvelassa. 

Kuorot
Ruskakööri  pe 19.9. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Virsi-ilta 
keskiviikkona 24.9. klo 18 Halosenniemessä Koljunmajalla, Koljontie 83.

 
Mukana Laila Juntti, Hannu Niemelä ja Jaakko Kaltakari. 

Halosenlahden kyläyhdistys tarjoaa iltapalan.

Kirkko-
herranvirasto 

suljettu ke 24.9. 
henkilökunnan 
TYKY-päivän 

vuoksi.

Luomakunnan 
sunnuntai

Elämme sadonkorjuun aikaa. 
Niinpä tulevan pyhän messua vietetään 

luomakunnan sunnuntaina. 
Pyhä on otsikoitu osuvasti 
”vastuu luomakunnasta”. 

Tehtävämme on viljellä ja varjella sitä. 
Tätä tehtävää sanoittaa osuvasti 

myös suomalaisten kansanlaulujen 
sävelmiin sanoitetut laulut, 

jotka on kirjoittanut 
Anna-Mari Kaskinen. 

Luomakunnan sunnuntaita 
vietetään niin kirkossa 
kuin Jäälin kappelilla. 

W ik i p e d ia  /  Pe k ka Ha lo n e n ,  N i i t t o m ie h e t  18 91

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Tyttöjen ja poikien kerhot
Koulujen kautta jaetussa 

kerhotiedotteessa on virheitä. 
Keskiaukeaman sivut ovat vaihtaneet 

paikkaa; oikeassa järjestyksessä ensimmäisellä 
sivulla on kuva, toinen sivu alkaa Alakylän, 

Tirinkylän jne, kolmas sivu Kokkikerho D 
ja neljäs sivu Kokkikerho 6.

Kaikki kerhot ovat näkyvissä netissä os. 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo

Kerhoihin ilmoittautuminen loppuu 19.9. klo 18. 

Seniorimessut Ouluhallissa 20.–21.9. 
Messut ovat avoinna molempina päivinä klo 10–17. 

Oulun seurakunnilla on messuilla oma osasto. 
Tarjolla tietoa seurakuntien toiminnasta. 

Työntekijöitä tavattavissa. Tervetuloa juttusille!

Talkoista pitävä mies tai nainen, 
lähde mukaan 

yhteisvastuuhankkeeseen…
 
Ensi vuoden alussa käynnistyvän yhteisvastuun hyväk-
si ollaan järjestämässä suurarpajaisia, jossa päävoittona 
olisi lato (koko n. 3x3 m). Ladon tekemiseen kaivattai-
siin talkoolaisia syksyn ajaksi. Jos sinulla on innokkuutta 
ja taitoa tällaiseen projektiin, olet lämpimästi tervetul-
lut mukaan! Ilmoittautumiset talkootöihin ja lisätietoja 
saat Hahon Erjalta, p. 0400 775 164.

Lapset ja perheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.

Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
21.9. klo 12.

Nuoret
Uudet isoset eli Iso 1 Jäälin 
kappelilla pe 19.9. klo 18–20
Yökahvila Jäälin kappelilla 
pe 19.9. klo. 18.30–22. (Jos 
kotoa löytyy tarpeettomia 
lastenlehtiä, kiiltokuvia tai 
tarroja, niin ota mukaan).

Lähetys
Lähetyksen lauluilta to 25.9. 
klo 18 Junttiloilla, Vehkatie 6.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 21.9. klo 
17 seurat ry:llä, Jaakko Kalta-
kari, Risto Lohi. 
Rauhan Sanan seurat su 
21.9. klo 18 Montin-salissa, 
Heino Kouva.

Diakonia
Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa vas-
taanotolle vain maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7008 151 
tai sähköpostilla.

Juttunurkka ma 
22.9. klo 10–13. 

Jäälin kap-
pelilla. Kai-
kenikäisten 
kohtaamis-
paikka. 
Työttömi-

en ja pieni-
tuloisten ruo-

kailu ma 22.9. 
klo 11–12 Jäälin kap-

pelilla. Aterian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 22.9. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Tuomasmessu la 20.9. klo 18, 
Kastellin kirkko.  Teema  "Kii-
tollisuus". Meillä on niin pal-
jon, mistä kiittää. Menetys-
tenkin keskellä saamme pyy-
tää, että huomaisimme, mi-
tä meillä vielä on. Toimittaa 
Erja Järvi, saarna Hanna-Mai-
ja Ollanketo, avustavat Jan-
ne Kopponen ja Tuulia Tas-
kila, juontaa Pia Lapinoja ja 
esirukousjohtajana on Pert-
ti af Hällström. Musiikki Tai-
na Voutilainen ja YA1. Lap-
set voivat messun sanaosan 
aikana osallistua pyhäkou-
luun. Kolehti Suomen Lähe-
tysseuran Tasauskeräykselle.  
Kahvitarjoilu. 
Messu su 21.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustavat 
Liisa Karkulehto, Juha Vä-
häkangas, kanttorina Riit-
ta Piippo. Radio Dei. Messun 
jälkeen mahdollisuus ruko-
ukseen ja keskusteluun. 
Messu su 21.9. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Minna Lappalai-
nen, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Pyhäkoulu messun yh-
teydessä.
Messu su 21.9. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avus-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo.
Messu su 21.9. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 21.9. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Minna Lap-
palainen, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Kolehti Suomen 
Merimieskirkko ry:lle kirkol-
liseen työhön liikkuvien ih-
misten parissa maalla ja me-
rellä Suomen Merimieskirkko 
ry:n kautta. 
Kastemessu su 28.9 klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Toimit-
taa Mirjami Dutton, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Kastemes-
sussa voi tulla kastetuksi koko 
seurakunnan juhlahetkessä. 
Ilmoittautuminen viikkoa en-
nen messua pastori Mirjami 
Duttonille, p. 044 3161 473, 
mirjami.dutton@evl.fi.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 18.9. ja 
25.9. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Miesten raamattupiiri ke 
24.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 25.9. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 18.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Diakonia
Diakoniapiiri ma 22.9. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 

Lähetys
Hanna-rukousryhmä to 
18.9. klo 18, Kastellin kirkko. 
Sukanvarsi ke 24.9. klo 14, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja. 
Lähetyspiiri ti 23.9. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Tervetuloa luontopyhäkou-
luun sunnuntaisin klo 15–

16.30, Lämsänjärven hie-
noon tunnelmaan koko per-
heellä. Isommat lapset voi-
vat tulla itsekseenkin. Hil-
jennymme, tutkimme yh-
dessä luontoa sekä toimim-
me yhdessä monenlaisen ki-
van tekemisen merkeissä. 
Sään salliessa olemme ulko-
na. Omat eväät voit ottaa 
mukaan ja makkaranpaisto-
mahdollisuus on joka kerta. 
Lisätietoja Mari Jääskeläi-
nen p. 040 5747 109 / mari.
jaaskelainen@evl.fi.
Enkelileiri 3.–4.10., Hieta-
saaren  leirikeskus. Tule mu-
kaan 1.–2.-luokkalaisten En-
kelileirille. Leirillä harjoitel-
laan olemaan yksi yö pois 
kotoa samanikäisten lasten 
kanssa. Leirin aikana leiki-
tään ulkona ja sisällä, askar-
rellaan ja vietetään aikaa 
yhdessä. Leirin hinta on 15 

€. Ja leirille otetaan max 20 
leiriläistä. Kysy vapaita paik-
koja. Leirille etusijalla Karja-
sillan seurakunnan alueella 
asuvat. Muistathan ilmoit-
taa myös ruoka-ainealler-
giasi ilmoittautumisessa. Li-
sätietoja Katja Ylitalolta, p. 
040 5747 147 tai katja.ylita-
lo@evl.fi.
Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, perhei-
den puuhaillat lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.di/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Kokkikerhot, puuhakerhot, 
isä-lapsi sählykerhot, lii-
kuntakerhot, leivontaker-
hot, salibandy-kerho lisä-
tietoja www.oulunseurakun-

Majakkailta 
perjantaina 19.9. klo 18.30 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Ulla-Chrstina Sjöman: 
Rukouksen tiellä – 
kun Herra 
vaikenee.

Musiikista vastaavat 
Emmi-Lotta Pöyhtäri 
ja Johanna Holma. 
Tarjolla iltapalaa. 
Tervetuloa 
mukaan! 

Järjestäjä: Karjasillan 
seurakunta ja Majakkatiimi

Karjasillan seurakunnan diakoniatyön järjestämä

SOPPAVIIKKO 
jolloin työttömille ja vähävaraisille 

tarjolla jauhelihakeittoa seuraavasti:

ma 22.9. klo 12–14 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39
ti 23.9. klo 12–14 Kastellin kirkolla, Töllintie 38

ke 24.9. klo 12–14 Maikkulan kappelilla, 
Kangaskontiontie 9

to 25.9. klo 12–14 Kaukovainion kappelilla, 
Hiirihaukantie 6

pe 26.9. klo 12–14 Kaakkurissa, 
Pyhän Andreaan kirkolla, Sulkakuja 8
Jos keittoa riittää, sitä jaetaan omiin 

astioihin klo 14 jälkeen.
Paikalla diakoniatyöntekijöitä.

SENIORIPYSÄKKI-
keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille 
tiistaina 21.10. klo 10 
Kaukovainion kappelin Ystävänkammarissa.

Senioripysäkki on viikottain kokoontuva, eläkeikäisille 
suunnattu maksuton, luottamuksellinen ja suljettu kes-
kusteluryhmä, joka kokoontuu 15 kertaa talven aikana. 
Ryhmässä on ohjaajan lisäksi 5–10 henkilöä. Ryhmässä 
käydään läpi ikääntymiseen ja elämänmuutoksiin liit-
tyviä asioita. Se tarjoaa mahdollisuuden ajatusten ja 
tunteiden jakamiseen ja vertaistukeen saman sukupol-
ven ihmisten kanssa. Senioripysäkillä ryhmään kuuluvat 
auttavat toinen toistaan. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
nen 3.10. mennessä, diakonissa Asta Leinonen, p. 040 
5747 157 tai asta.leinonen@evl.fi.

Veteraanien leiri 
to–su 30.10.–2.11. klo 13 Rokuan leirikeskuksessa. 
Leirin hinta 67 €. Ilmoittautumiset 3.10. mennessä: 
Asta Leinonen, p. 040 5747 157, 
Marjukka Hamari, p. 040 5752 710 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Leirille lähteville lähetetään leirikirje viikolla 41.

Tuuppa kahaville, 
teelle ja rupattelleen 

torstaina 2.10. klo 14 Karjasillan kirkon
 ylähuoneessa (urkuparven takana).

Vertaistukiryhmä nuorille ja nuorille aikuisille 
(alle 30 v.), joilla on tai on ollut jokin vaikea 

elämäntilanne, joka koettelee omaa 
hyvinvointia ja jaksamista. 

Yhteydet ja lisätietoa: diakoniatyöntekijät 
Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035 ja 

Nina Niemelä, p. 040 5752 711.
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Karjasillan seurakunnan 
4-vuotiaiden synttärit 
sunnuntaina 12.10. klo 15 Karjasillan kirkossa.
 
Kutsumme sinut, heinä-
joulukuussa 2014 neljä 
vuotta täyttävä, Prinsessa 
/ Linnan Ritari, juhlimaan 
perheesi kanssa Karjasil-
lan seurakunnan yhteisiä 
4-vuotiaiden synttäreitä 
Karjasillan kirkkoon (No-
kelantie 39). Aloitamme 
juhlan yhteisellä perhe-
kirkkohetkellä, jonka 
jälkeen nautimme juh-
lamehut ja -kahvit. Päi-
vänsankarit saavat lah-
jan. Halutessasi voit 
pukeutua juhlaan tee-
man mukaisesti:) Ilmoittaudu juh-
laan pe 3.10. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.  
Lisätietoja Marjaana Lassilta, p. 040 5747 108. 
Huom. Ilmoitathan jokaisen juhlaan osallistuvan 
perheenjäsenen erikseen lisähenkilönä! 

nat.fi/kerhot_piirit_tapahtu-
mat.

Nuoret
Toisen vuoden isostoimin-
ta ke 24.9. klo 17, kokoon-
tuu Pyhän Andreaan kirkol-
la (Sulkakuja 8) syyskaudella 
keskiviikkoisin 24.9., 29.10. ja 
26.11. Jos haluat ilmoittau-
tua mukaan toimintaan, lai-
ta nimesi ja yhteystietosi säh-
köpostitse osoitteeseen jen-
ni.koskenkorva@evl.fi. Tar-
kempia tietoja toiminnasta 

ja syksyn aikatauluista saat 
ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla tai kysymällä suo-
raan Jenniltä. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 18.9. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 2.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroharjoitukset lisätieto-
ja www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

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

Menot Oulun seurakunnissa 18.–25.9.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Kansanlaulumessu su 21.9. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
avustavat Ilkka Mäkinen, 
Anna-Maija Sälkiö ja Eija Rö-
ning, viulu Eeva Holappa, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Eläkeläisten kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit Oulujoen pap-
pilassa.  
Messu su 21.9. klo 10, Yli-
Iin kirkko. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.  Kirkkokahvit, so-
taorpojen kirkkopyhä. Kaik-
ki tervetuloa.
Maakirkko su 21.9. klo 10, Va-
samolla, Ylikiiminki. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. Kirkkokahvit.

Musiikki ja kulttuuri
Celtic connections laulupii-
ri ke 24.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. Celtic Con-
nections laulupiiri jatkaa ke-
väällä alkanutta toimintansa. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 22.9. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Lähetys
Piispankamari pe 19.9. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-

Syyslomaleiri 
1.–4.-luokkalaisille tytöille ja pojille 
ma-ti 20.–21.10. Kiimingin Suvelassa. 
Leirillä leikimme, askartelemme, pelaamme ja vietäm-
me aikaa yhdessä. Leirimaksu on 21 euroa, joka sisäl-
tää yhteiskuljetuksen Hintasta, majoituksen, ruoat, 
leirillä käytettävät materiaalit ja tapaturmavakuutuk-
sen. Leirikirjeen saa postissa ennen leiriä. 
Ilmoittautuminen 30.9. mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja saat Sanna Kar-
jalaiselta, p. 040 7186 925 ja Tuija Perkkiöltä, p. 044 
3161 451.

tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 22.9. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ke 24.9. klo 18, 
Helvi Maalismaan koti. Illas-
sa mukana kirkkoherra Satu 
Saarinen.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoki ja 
kohdasta lapset ja perheet 
löytyvät tarkemmat tiedot 
mm. lasten ja perheiden ta-
pahtumista ja kerhoista.

Seniorit
Seurakuntakerho to 18.9. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 18.9. 
klo 13–14.30, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 18.9. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Porinapiiri ma 22.9. klo 10, 
vanhustentalon kerhohuo-
ne, Ylikiiminki. 

Arvon mekin ansaitsemme
Eläkeläisten kirkkopyhän 

KANSANLAULUMESSU
sunnuntaina 21.9. kello 10 Oulujoen kirkossa. 

Kirkkokahvit Oulujoen pappilassa.
Kirkkoon kutsutaan erityisesti vanhuksia. 
Kysy kyytimahdollisuudesta oman alueesi 

diakoniatyöntekijältä.
Arvokas vanhuus on ihmisoikeus.

Jumalanpalvelukset 
Messu su 21.9. klo 10. Toi-
mittaa Minna Salmi, avustaa 
Jukka Joensuu, kanttorina 
Taru Pisto.

Hartauselämä
Hartaus ke 24.9. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu.
Hartaus to 25.9. klo 11.30, 
Teppola. Mari Flink.

Lähetys
Lähetysilta ke 24.9. klo 18, 
Toimitalo, Vattukuja 2. Ter-
vetuloa uudet ja vanhat lä-
hetyksen ystävät mukaan. 
Virpi Luotolampi.

Musiikki ja kulttuuri
Uuden Äänen harjoitus to 
18.9. klo 18–20, Oulunsalon 
kirkko. Otamme uusia laula-
jia kaikkiin ääniin, tervetuloa 
seuraamaan harjoituksia! Li-
sätietoja Taru Pistolta, p. 044 
7458 349.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 18.9. 
ja 25.9.  klo 9–10.30, Toimita-
lon kerhopiste, Vattukuja 2. 
Perhekerho ma 22.9. klo 
9.30–11, Toimitalon kerho-
piste, Vattukuja 2. 
Perhekerho ti 23.9. klo 9.30–
11, Pitkäkankaan kerhotila 
Reppu, Opintie. 
Kerhoihin ei tarvitse ilmoit-
tautua.

Varhaisnuoret
Oulunsalon seurakunnan 
3.–6.-luokkalaisten syyslo-

maretki Vuokattiin ti 21.10. 
klo 8. Retkellä kokeillaan eri-
laisia actionlajeja ja liikutaan 
ulkona. Retken hinta on 30 
€ / osallistuja, sis. ohjelman, 
matkan, ruokailun ja välipa-
lan sekä vakuutuksen. Ret-
kelle otetaan 30 ensimmäis-
tä ilmoittautujaa ensisijaises-
ti Oulunsalon seurakunnas-
ta. Ilmoittautuminen nettisi-
vujen kautta oulunseurakun-
nat.fi/ilmo 10.10. mennessä. 
Lisätietoja retkestä Jussi Sa-
viharjulta, p. 040 7453 852 ja 
jussi.saviharju@evl.fi.

Nuoret
Oulunsalon seurakunnan 
1. vuoden isoskoulutuksen 
viikonloppuleiri pe–su 3.– 
5.1. Vasamon leirikeskukses-
sa. Lisätiedot Sanna Korho-
nen, p. 044 7453 851 ja san-
na.korhonen@evl.fi.

Leirit ja retket
Oulunsalon seurakunnan 
perheleiri Pikku-Syötteel-
lä pe–su 28.–30.11. Tervetu-
loa viettämään 1. adventin ai-
kaa kauniisiin maisemiin. Läh-
tö on perjantaina klo 17 Ou-
lunsalosta, paluu sunnuntaina 
iltapäivällä. Majoitumme Syö-
tekeskuksen päällä olevaan 
hotelliin. Leirillä on mahdolli-
suus viettää vapaa-aikaa per-
heen kesken jouluisissa tunnel-
missa. Leirin hinta on 47 € / ai-
kuinen ja 32 € / 4–17-vuotias. 
Alle 4-vuotiaat mukaan mak-
sutta. Hintaan kuuluu majoi-
tus, matkat, ruokailut, ohjel-
mat ja vakuutus. Hinta sisäl-
tää ruokailuista pe iltapalan, 

lauantain kaikki ruokailut ja 
su aamupalan ja lounaan. Il-
moittautuminen osoitteessa 
oulunseurakunnat.fi/ilmo on 
avoinna 19.9.–16.11. Ilmoita jo-
kainen lähtijä perheestä erik-
seen. Mainitse mihin perhee-
seen osallistuja kuuluu. Ilmoit-
tautuneille lähetetään leiri-
kirje. Ensisijaisesti Oulunsalon 
seurakunnan jäsenille. Lisä-
tiedot: Heidi Lampela, p. 044 
7453 871, heidi.lampela@evl.fi. 

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 18.9. ja 
25.9. klo 15–16, Reppu. Mu-
siikkikerho on tarkoitettu 
alakouluikäisille laulamises-
ta ja soittamisesta kiinnostu-
neille tytöille ja pojille. Opet-
telemme iloisessa ja rohkai-
sevassa ilmapiirissä musiikin 
perustaitoja: laulamista, ryt-
miikkaa, kuuntelemista ja it-
sensä ilmaisemista. Vetäjinä 
Taru Pisto ja Kirsi Järvelin. 
Lapsikuoro ke 24.9. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 

Muut menot
Seurakuntakerho to 18.9. 
klo 11, Oulunsalon seurakun-
nan toimitalo. Mukana Jukka 
Joensuu, Anneli Nieminen ja 
Riitta Markus-Wikstedt.
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Niemenranta-ilta pe 19.9. 
klo 18.30 ry. Seurat su 21.9. klo 
16 Mikko Kälkäjä, Juhani Le-
pistö. Lauluseurat ti 23.9. klo 
18.30 keskikylä: Antti Korkia-
koskella, Visakoivukuja. Vart-
tuneiden kerho ke 24.9. klo 
12 ry. Salonpää: Kotiseurat to 
18.9. klo 18.30 Pohjolalla.

Porinapiiri ma 22.9. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 22.9. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 22.9. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Seurakuntakerho to 25.9., 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Lähdemme retkelle yhteisel-
lä kyydillä klo 10. 
Eläkeläisten kerho to 25.9. klo 
14, Hoikantien Palvelutalo. 

Muut menot
Neulansilmä to 18.9. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Kansainvälinen käsityö-
kerho sekä suomalaisille että 
maahanmuuttaja naisille ja 
tytöille. Lisätietoja Sari Meri-
läinen, p. 040 5583 294. 
Fransupiiri ti 23.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 24.9. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. Kuntopiirissä käytetään 
rauhallisia, pehmeitä ja ve-
nytteleviä liikkeitä.

Ziwele mama – rakas äiti!
Tervetuloa viettämään iltapäivää laulun, leikin, syötävän 
ja hyväntekemisen merkeissä su 21.9. klo 15–17. 
Aija Saari kertoo Kapua Etiopia 2014 -hankkeesta.
Eteläafrikkalaisen lastenkylän leikkikenttäprojektista 
kertoo Satu Saarinen.
Oulujoen seurakunnan lapsi- ja nuorisokuoro aCorde lau-
laa ja laulattaa afrikkalaisia lauluja!
Planin lasten oikeuksien lähettiläät ovat paikalla leikittä-
mässä lapsia ja aikuisiakin kaikenmaailman leikeillä.
Ziwele Mama tarkoittaa "Rakas äiti". Kapualaiset kerää-
vät kapuamisellaan varoja, jotka ohjataan keitysmaiden 
naisten elämää parantaviin hankkeisiin.
Tarjolla on myös etiopialaista ruokaa (aikuiset 8 €, lap-
set 4 €, tuotto kapuajille ja aCorden valitsemaan kohtee-
seen), vain käteinen käy.

Oulunsalon seurakunnan 
diakonian syysretki

Tervetuloa Oulunsalon seurakunnan diakonian 
syysretkelle Rovaniemelle 2.–3.10.

Vierailemme Rovaniemen seurakunnassa, 
Norvajärvellä saksalaisten sotilaiden hautausmaalla 

sekä Napapiirillä.
Yöpyminen hotellissa keskustan alueella, aikataulussa 

vapaata myös omaehtoiselle toiminnalle.
Hintaan sisältyvät matkat, ruokailut, majoittuminen 

2hh huoneissa sekä mahdollinen ohjelma.
Hinta 45€/ hlö

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
diakoni Anneli Nieminen, p. 040 7453 853.

Ilmoittautumiset 24.9. mennessä. 

Följyssä, 
lapsiperheiden parhaaksi!

Elämässä voi tulla monenlaisia tilanteita vastaan, 
jolloin tarvitset auttavia käsiä ja helpotusta arkeen. 

Följyssä on Oulunsalon seurakunnan työmuoto 
lapsiperheiden tukemiseksi.

Meihin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sairastuttua, 
uupumuksen nostaessa päätään, surun kohdatessa 

tai muuten vain pienemmänkin avun tarpeen 
yllättäessä. Tulemme avuksi kotiin.

Yhteyttä voi ottaa niin sähköpostitse kuin puhelimitse. 
Jos et saa meihin heti yhteyttä puhelimitse, soitamme 

teille takaisin mahdollisimman pian. 
Kaikki yhteydenotot ja tapaamiset ovat ehdottoman 
luottamuksellisia eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Följyssä-toiminnan yhteystiedot ovat;
hannele.heinonen@evl.fi, p. 044 7453 850
anne-mari.koivu@evl.fi, p. 044 7453 869

heidi.lampela@evl.fi, p. 044 7453 871.
Otathan reilusti yhteyttä, olemme sinua varten!

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  
Messu su 21.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Jonna Piirai-
nen, kanttoreina Tommi Hek-
kala ja Anu Arvola-Greus.
Messu su 21.9. klo 10, Pyhän
Luukkaan kappeli. Toimittaa
Päivi Jussila, avustaa Anu 
Ojala, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Pyhäkoulu saarnan aika-
na.
Messu su 21.9. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avustaa 
Jonna Piirainen, kanttoreina 
Tommi Hekkala ja Anu Arvo-
la-Greus. 
Messu su 21.9. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarna Pau-
li Kivioja, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Pateniemen Rau-
hanyhdistyksen 80-vuotis-
juhlajumalanpalvelus.
Englanninkielinen mes-
su (saarna myös suomeksi) 
su 21.9. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja. Lapsille kaksikieli-
nen pyhäkoulu messun aika-
na. Kirkkokahvit takkahuo-
neessa.
Iltamessu su 21.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonne 
Pirkola, avustaa Anu Ojala, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 24.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Heik-
ki Jämsä.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 18.9. ja 25.9. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. Vetäjänä pastorit 
Riitta Louhelainen ja Jukka 
Kolmonen. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Työttömien ateria to 18.9. ja 
25.9. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Diakonian va-
paaehtoisten valmistama ko-
tiruokalounas 2 €. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 18.9. ja 25.9. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Ateria 2€. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 22.9. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti.  Aamiainen maksuton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 24.9. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 24.9. klo 
10, Koskelan seurakuntako-
ti. Aamupala maksuton. 
Eläkeläisten kerho to 25.9. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
Miesten saunapäivä pe 
3.10., Hietasaaren leirikes-
kus. Ks. ilmoitus.
 

Lähetys
Puutyökerho ma 22.9. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-

nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Koskelan käsityökahvila ti 
23.9. klo 12, Koskelan seu-
rakuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia 
ja juttelemaan Koskelan kä-
sityökahvilaan joka tiistai! 
Tervetuloa! Lisätiedot Mari-
ka Alakopsa, p. 040 5747 172.

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvila to 18.9. klo 10–
12, Tuiran kirkko. Myllytie 
5. Tänään poikkeuksellisesti 
srk-salissa (käynti kirkon pää-
ovesta). Tule juttelemaan ja 
leikkimään! Lisätietoja lap-
si- ja perhetyönsihteeri Anu 
Hannula, p. 044 3161 718 ja 
lastenohjaaja Tiina Huurre, 
p. 044 3161 733.
Iltaperhekerho to 18.9. klo 
18–19.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus.
Nallekahvila to 25.9. klo 10, 
Tuiran kirkko. Nallekahvila 
avoinna klo 10–12 Tuiran kir-
kolla, Myllytie 5 (käynti Tela-
kan ovesta kirkon takaa), tä-
nään poikkeuksellisesti nuo-
risotilassa. Tule juttelemaan 
ja leikkimään! 
Perheiden hämäränhyssyil-
ta to 25.9. klo 18–19.30, Kos-
kelan seurakuntakoti. Ks il-
moitus.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri/
lapset ja lapsiperheet, löyty-
vät päiväkerhot, puuhaker-
hot, perhekerhot, pyhäkou-
lut, varhaiskasvatuksen mu-
siikkiryhmät ja nuorten ker-
hot.

Varhaisnuoret
Tuiran seurakunnan toimin-
tapäivät 1.–3.-luokkalaisille 
Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskuksessa ma 20.10., ti 
21.10., ke 22.10. ja to 23.10. 
klo 9–16. Toimintapäivissä ol-
laan sisällä ja ulkona, joten 
varauduthan sään mukaises-
ti. Hinta 15 € / hlö. Hintaan 
sisältyy lounas, välipa-
la ja ohjelma. Etu-
oikeus toimin-
tapäiville osal-
listumiseen 
Tuiran seura-
kunnan 1.–3. 
-luokkalaisilla. 
Ilmoittautumi-
nen 3.10. men-
nessä www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. 
Toimintapäiville osallistuville 
ei lähetetä erillistä leirikirjet-
tä, lasku toimintapäivistä tu-
lee erikseen kotiin. Lisätieto-
ja: nuorisotyönohjaaja Mat-
ti Ketolalta, p. 040 5747 069, 
matti.ketola@evl.fi. 

Nuoret
Nuorten Avarit ke 24.9. klo 
18–21, Tuiran kirkon nuori-
sotila. Avarit on nuorten va-
paamuotoinen oleskeluilta 
nuorisotilassa, jossa voi ju-
tella, pelailla, nähdä kaverei-
ta, tarjoilua. Lisätietoja: nuo-
risotyönohjaaja Anssi Putila, 
p. 050 3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 18.9. 
ja 25.9. klo 13, Tuiran kirkko. 
Tervetuloa kerhoon. Mukana 
diakonissa Aino-Liisa Ilkko.
Eläkeläisten kerho to 18.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-

Sururyhmä 
läheisensä kuoleman kautta 
menettäneille 
aloittaa keskiviikkona 
15.10. klo 17 
Tuiran kirkossa. 

Ryhmää vetävät 
pastori Jukka 
Kolmonen ja 
diakonissa 
Eeva-Marja Laitinen. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 3.10. mennessä: 
diakonissa Eeva-Marja Laitinen, p. 040 5157 267. Su-
ruryhmässä voi rauhassa keskittyä muistelemaan pois-
mennyttä läheistä, jakaa omia ajatuksia, tunteita ja 
kysymyksiä toisten surevien kanssa. Ryhmä kokoon-
tuu seitsemän kertaa noin puolitoista tuntia kerral-
laan. Omaisen kuolemasta tulisi olla kulunut vähin-
tään noin kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

ko. Tervetuloa kerhoon. Ker-
hossa mukana diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064.
Eläkeläisten kerho to 18.9. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tervetuloa ker-
hoon uudet ja vanhat. Lisä-
tietoja diakoni Sami Riipinen, 
p. 040 5747 149.
Eläkeläisten kerho ma 22.9. 
klo 14–15, Caritas Matriiti. 
Ohjelmallinen päivätuokio, 
keskustelua ja yhteislaulua. 
Mukana diakoniatyöntekijät 
Aino-Liisa Ilkko ja Irma-Elina 
Mukari. 
Eläkeläisten kerho to 25.9. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa ker-
hoon. Osallistumme seniori-
en laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 25.9. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. ilmoitus.

Leirit ja retket
Tuiran seurakunnan diako-
nian vapaaehtoisten leiri 
Rokualla pe–su 17.–19.10., 
Rokuan leirikeskus. Virkis-
tystä ja yhdessäoloa Rokuan 
luonnossa. Leirin hinta 47 €. 
Ilmoittautuminen 26.9. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja: dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.

Kuorot ja kerhot
Palokan palvelukeskuksen 
kerho aloittaa to 25.9. klo 
13.30, Palokan palvelukes-
kus. Kerhoon ovat tervetul-
leita myös talon ulkopuoli-
set sanankuulijat! Lisätieto-
ja: diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145.

Muut menot
Pateniemen ja Herukan 
diakoniapiiri to 18.9. klo 
13, Koskelan seurakuntako-
ti. Syksyn ensimmäinen dia-
koniapiiri pidetään uudis-

tuneessa Koskelan seura-
kuntakodissa. Kaik-

ki uudetkin dia-
koniapiirin toi-
minnasta kiin-
nostuneet 
ovat terve-
tulleita! Lisä-
tietoja: diako-

ni Heli Matti-
lalta, p. 040 5747 

145.
Juttutupa ma 22.9. klo 

10–11, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Diakonian aamukahviti-
laisuus jossa hartaus ja ajan-
kohtaiset aiheet viikon aluk-
si. Lisätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 22.9. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Aamuhartauden ja kah-
vin jälkeen juttelemme ajan-
kohtaisista asioista. 
Käsityökerho ma 22.9. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 23.9. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Tu-
le opettelemaan korukivien 
hiontaa ja tekemään kivistä 
koruja. Kerhossa opastetaan 
alkuun. Kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. Pää-
ovelta oikealle kiertäen löy-
tyy portaat alas. 

Iltaperhekerho 
torstaina 18.9. klo 18–19.30 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa. Seuraavat kokoontumiset 30.10. ja 27.11. Aloitam-
me yhteisellä hiljentymisellä, leikimme, askartelemme 
ja syömme yhdessä iltapuuron. Perhekerhossa mukana 
lastenohjaajat Tiina Huurre, p. 044 3161 733 ja Minna 
Andersson, p. 050 5347 481 ja lapsi- ja perhetyönsihtee-
ri Anu Hannula, p. 044 3161 718. Olette lämpimästi ter-
vetulleita koko perheellä!

Kivikerho 
tiistaina 

23.9. klo 10
Pyhän Tuomaan 

kirkossa. 
Miesten saunapäivä 
perjantaina 3.10. Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Työttömien ja asunnottomien miesten syyspäivä Hieta-
saaressa klo 10–14. Saunontaa, ilmainen ateria ja nuoti-
ointia. Mukana kappalainen Juha Valppu ja diakonit Sa-
mi Riipinen ja Riku-Matti Järvi. Tervetuloa.

Seniorien laulupiiri 
torstaina 25.9. klo 13–14.30 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Laulamme yhteislauluina vanhoja koululauluja, hengel-
lisiä lauluja, virsiä ja kansanlauluja. Ohjelmassa kahvitar-
joilu ja hartaus. Mukana Katri Sippola ja Päivi Moilanen.

Perheiden hämäränhyssyilta 
torstaina 25.9. klo 18–19.30 Koskelan seurakuntakodis-
sa. Hämäränhyssyilta on perheiden yhteinen illanviet-
to, jossa hiljennytään, askarrellaan ja syödään yhdessä 
iltapalaa. Seuraavat kokoontumiset ti 21.10. Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskuksessa ja to 20.11. Pateniemen 
kirkolla. Tervetuloa mukaan koko perhe!

Tervetuloa pyhäkouluun!
Koskelan seurakuntakoti
Lasten pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12
Pyhän luukkaan kappeli
Lasten pyhäkoulu jumalanpalveluksen aikana 
sunnuntaisin klo 10
Sunday School/englanninkielinen pyhäkoulu 
sunnuntaisin klo 16 jumalanpalveluksen aikana
Kokkipyhäkoulu 8–12 vuotiaille tiistaisin klo 14–16, 
ilmoittautumiset, p. 044 3161 733
Perheiden taidepyhäkoulu torstaisin klo 14–16
Rajakylän seurakuntakoti
Perheiden taide/kokkipyhäkoulu tiistaisin klo 14–16
Pateniemen kirkko
Kokkipyhäkoulu 8–12-vuotiaille perjantaisin klo 14–16, 
ilmoittautumiset, p. 050 4334 098
Perhepyhäkoulut ovat lasten ja vanhempien yhteisiä py-
häkouluja. Lasten pyhäkouluihin alle 4-vuotiaille oma 
aikuinen mukaan. Lisätietoja: lapsi- ja perhetyönsihtee-
ri Anu Hannula, p. 044 3161 718.
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Ehtoollishartaus su 21.9. klo 
13 Koivulehdossa ja klo 14 
Siikalatvan vuodeosastolla.   
Kohti kumppanuutta -pa-
risuhdepiiri su 21.9. klo 13 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa. Piirin vastuupa-
rina Jari ja Marja Haverinen, 
Jari p. 040 8678 185.
Afrikan-lähetysilta su 21.9. 
klo 18 Aino Peltomaal-
la Piippolassa, Tuomaalan-
tie 7. Martti Arkkila ja Un-
to Määttä.
Lankapiiri ma 22.9. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Syöpäkerho ke 24.9. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Kuorot: Piippola: Veteraa-
nien lauluryhmä to klo 11 
srk-kodissa. Kestilä: Kirkko-
kuoro ke klo 18 srk-kodissa. 
Pulkkila: Käsikellokuoro ke 
klo 9.30, Stellat to klo 15 ja 
kirkkokuoro to klo 16.30 srk-
talossa. Pyhäntä: Veteraani-
kuoro to klo 12 ja lapsikuoro 
to klo 17 srk-talossa. Rant-
sila: Veteraanikuoro ke klo 
11 ja Stellat ke klo 17 srk-ta-
lossa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa ja ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ti 23.9. klo 10 
Pyhännän srk-talon kerho-
huoneessa. 
Päiväkerho ti klo 10 ja to klo 
12 Nuppulassa sekä pe klo 10 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa.
Varhaisnuortenkerho ti klo 
14.30 Pyhännän srk-talon 

Menot Oulun seurakunnissa 18.–25.9.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 18.–25.9.2014

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 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
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

Siikalatva

Messu su 21.9. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Kirkkoherranvirasto 
toimii 
ajanvarausperiaatteella 
suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 334 0380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161300.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo 10–
14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolel-
ta, p. 044 3161 720. Puodista kirpputoritavaraa, pol-
kupyöriä ja pyöräntarvikkeita sekä uusia pajan tuot-
teita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä 
ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetu-
loa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille!
Jumala on... tovi Raamatun äärellä pe 19.9. klo 12–13, 
Siivessä. Jumala on pelastuksen Jumala. Ps. 68:20, An-
neli Kauppi.

Työntekijöiden 
yhteystiedot
Kirkkoherra 
Timo Juntunen, 
040 7430 371, 
timo.juntunen@evl.fi

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell, 
040 7430 381, 
kaisamarja.stockell@
evl.fi

Diakonissa 
Marja Rantasuomela, 
040 7430 382, 
marja.rantasuomela@
evl.fi

Suntio 
Kari Tanskanen, 
040 5858 010, 
kari.a.tanskanen@evl.fi

Syyskuun pyhäkoulu su 
21.9. klo12 kirkon kerhohuo-
neessa.
Eläkeliiton kerho ti 23.9. klo 
11 srk-salissa.

English Service on Sunday 21th of September at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
21.9. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen 
pyhäkoulu lapsille.
Celtic connections laulupiiri ke 24.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. Ryhmän vetäjä Päivi Päivike. Kokoon-
tumiset 24.9. Myllyojan srk-kodissa (Koivumaantie 2), 
8.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12. Oulujoen Pappilas-
sa (Oulujoentie 72). 

Kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 18.9. klo 18–20. Kokoonnumme Mo-
nitoimisalissa, josta lähdemme noin tunnin lenkille tai 
muuten reippailemaan. Palattuamme nautimme pien-
tä iltapalaa ja hengenravintona iltahartautta. Sopii hy-
vin sekä aloittelevalle että aktiiviselle liikkujalle. Jos ei 
muuten niin liikutaan ainakin apostolin kyydillä.
Opiskelijoiden syyskauden avajaiset la 20.9. klo 16–18, 
Keskustan seurakuntatalo. Outi & Lee -duon konsert-
ti, seurakuntien oppilaitostyö sekä nuorten aikuisten 
kirkolliset järjestöt esittäytyvät, mukana myös nuorten 
aikuisten musiikkitoiminta ja kuorot, tarjoilua. Erityi-
sesti ekavuoden opiskelijat tervetulleita! Vapaa pääsy.
Sarastus-kuoron harjoitus ke 24.9. klo 18–20, Seura-
kuntatalo Pieni sali. Lisätietoa taina.voutilainen@evl.
fi, p. 044 3161 729.
Mindfulness-seminaari la 4.10. klo 10–15, Diakin audi-
torio, Uusikatu 46. Mindfulness eli tietoinen, hyväksyvä 
läsnäolo on ilmiönä rantautunut myös Suomeen. Mitä 
mindfulness oikein on, mitkä ovat sen taustat ja lähtö-
kohdat? Löytyykö kristillisestä perinteestä aineksia mie-
tiskelyyn ja läsnäoloon? Tule kuuntelemaan asiantunti-
joita ja keskustelemaan. Oulun seurakunnat järjestävät 
seminaarin yhteistyössä Kirkkohallituksen, Oulun hiip-
pakunnan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. 
Asiantuntijoita ovat valmentaja Aaro Löf, asiantuntija 
Pekka Yrjänä Hiltunen Kirkkohallituksesta sekä tutkijat 
Miia Moisio ja Ari Ojell Helsingin yliopistosta. Tilaisuus 
on maksuton ja kaikille avoin. Seminaariin voi ilmoit-
tautua osoitteessa www.oulunseurakunnat/ilmo. Lisä-
tietoja pastori Stiven Naatus, p. 050 3104 990.
KappeLive-konsertti la 4.10. klo 19–20, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Laulaja ja kitaristi Olli Helenius on pitkän 
linjan ammattimuusikko, joka laulaa henkilökohtaisia 
tarinoita rakkaudesta, pettymyksestä, menetyksestä ja 
onnellisuuden etsinnästä. Vapaa pääsy. 

JärJeStöt
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 19.09. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. Kristus Psalmeissa, Mark-
ku Niemelä. 
OPKOn opiskelijailta la 20.9. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Miksi juuri kristinusko? Tomi Koho.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 24.9. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Sunnuntaiaamun sa-
laisuus, Aki Lautamo.

KeHitySVaMMaiSet
Perhepiiri to 18.9. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sensali. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.
Keskustelukerho ti 23.9. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Kaikenikäisten kehitysvammaisten kerho.

KuuLoVaMMaiSet
Viittomakielinen viikkomessu to 18.9. klo 15.30 Ru-
nolassa, os. Tuulaakitie 2.
Lähetyspiiri ma 22.9. klo 14 Keskustan seurakuntata-
lolla os. Isokatu 17.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset ke 24.9. klo 11 
Keskustan seurakuntatalolla, isossa seurakuntasalissa.
Kuoroa johtaa Ulla Aaltomaa.

NäKöVaMMaiSet
Tuomasmessu la 20.9. klo 18, Kastellin kirkko. Osallis-
tutaan porukalla. Tavataan Kastellin kirkon pihalla vii-
meistään 15 min ennen messun alkua. Opasystävä on 
vastassa kirkon parkkipaikalla klo 17.30 alkaen. Messun 
jälkeen on tarjoilu ja yhdessäoloa seurakuntasalissa.
Näkövammaisten raamattupiiri to 25.9. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla. Luemme Matteuksen evankeliumia ja 
keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystävä on vastas-
sa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven lä-
heisyydessä.
Vanhusten viikon juhla pe 10.10. klo 13, Saalastinsali 
yliopisto. Monipuolista juhlaohjelmaa ja kahvitarjoilu. 
Ilmainen bussikuljetus koko kaupungin alueelta. Pyy-
dä opasystävä tarvittaessa mukaan. Hän on kanssa-
si matkat ja koko juhlan ajan. Paula Mustonen, p. 050 
4305 178.

päiHDetyö
Naistenryhmän ja Tavoiteryhmän marjaretki pe 19.9. 
klo 8–17, Diakoniset erityispalvelut. Naistenryhmän ja 
Tavoiteryhmän puolukkaretki Hailuotoon. Etukäteisil-
moittautuminen ryhmissä. 
Tavoiteryhmä ma 22.9. klo 10–12, Keskustan seurakun-
tatalon Monitoimisali. Tavoiteryhmä on keskusteluryhmä 
päihdeongelman kanssa kipuileville miehille ja naisille. 

Erityisdiakonia

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Syksyn sävelet
Norssin lukion ja yläkoulun oppilaiden 

syksyinen musiikki-ilta
maanantaina 29.9. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa 

Iltamusiikin myötä Norssin pitkäaikainen musiikin leh-
tori dir.cant. Paula Westerlund jättää jäähyväiset oppi-
lailleen ja työyhteisölleen siirtyessään eläkepäivien viet-
toon yli 39 vuoden musiikinopettajauran jälkeen.  Näis-
tä vuosista 29 hän on toiminut Ylä-Norssin musiikin leh-
torina huolehtien koulun musiikinopetuksesta ja musiik-
kiesityksistä. Oppilaiden ja opettajien esitykset edusta-
vat sitä laulujen kirjoa, jota koulun tilaisuuksien musiik-
ki vuosikymmenten aikana on ollut.  Ohjelmassa on niin 
instrumentaalikappaleita kuin soololaulu- sekä yhtye- 
ja kuoroesityksiä. Mukana on myös yläkoulun naisopet-
tajien Kärttynät-lauluryhmä.  Tervetuloa.  Vapaa pääsy.

VOIMANEIDOT-ryhmä 
13–17-vuotiaille tytöille 
tiistaina 7.10. Erityisnuorisotyön tiloissa keskustassa. 

Voimaneidoissa on tarkoitus oppia tunnistamaan omia 
voiman tunteitaan ja voimavarojaan, rohkaistua ilmai-
semaan omaa tahtoaan, ja tulla nähdyksi sellaisena 
kuin olet! 
Ryhmä on vapaaehtoinen ja osallistuminen on mak-
sutonta. Toivottavaa on, että sinulla on mahdollisuus 
osallistua jokaiseen ryhmäkertaan. 
Ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin ja alkaa 7.10. Tarkem-
mat aikatiedot saat ilmoittautumisen yhteydessä. Il-
moittaudu 30.9. mennessä Ansku Saukkomaa, p. 040 
5747 199 tai Sanna Karjalainen, p. 040 7186 925. Ryh-
mään otetaan max. 8 tyttöä. 
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

Sanajumalanpalvelus 
su 21.9. klo 13 hautaus-
maalla (sateella kirkos-
sa) toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Huomioi 
aika ja paikka!

Päiväkerhoista lisätietoa Sil-
jalta, p. 044 7750 601. 
Lapsiparkki joka toinen viik-
ko, seuraavan kerran ke 24.9. 
klo 12.30–14.30. Paikka hoi-
toon varataan etukäteen Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho aloittelee syys-
kuun loppupuolella eli to 
25.9. klo 10 srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 19.9. klo 
10 srk-talossa. 
Friday club pe 19.9. klo 18 – 
19.30 srk-talossa. 0.–4.-luok-
kalaisille monenlaista puu-
haa, kisailua, raamattuope-
tusta ja nyyttärit.
Lähetysiltapäivä Kurkelas-
sa su 21.9. klo 14, Kiertotie 5. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 24.9. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 24.9. 
klo 18–19.30 Kempeleessä. 
Lähtö Lumijoen srk-talolta 
klo 17.15.
Limingan rovastikunnan 
järjestämä läheisensä me-
nettäneiden päivä to 2.10. 
klo 18 Kempeleen Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen 25.9. mennes-
sä Marjolle, p. 045 6381 973.
Naisten retki la 11.10. Ret-

A a r o Ku k ko h ov i

kerhotilassa, ti klo 15 Hovin 
koululla, ke klo 16 Piippolan 
srk-talossa ja to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho to klo 15.30 Nuppulassa. 
Seurakuntakerho ti klo 12 
Väinölässä, to klo 12 Pulkki-
lan srk-talossa, ke 24.9. klo 
10 Pyhännän srk-talossa, to 

Jumalanpalvelukset
Messu su 21.9. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 21.9. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Unto Määttä. 
Maaseutuväen kirkkopyhä. Sadosta kiittäminen. 
Avustajat MTK:sta. Syksyn satoa voi tuoda kirkkoon 
siunattavaksi. Kirkkokahvit seurakuntatalossa, järjestää 
Rantsilan maa- ja kotitalousseura. Tilaisuuden tuotto 
lähetystyön hyväksi.

ki suuntaa Alavieskan Lin-
nakalliolle, Sieviin Savi-myy-
mälään sekä Pökkylän punai-
selle tuvalle Luohualle. Läh-
tö aamulla klo 7.30 ja paluu 
17.30 mennessä. Retken hin-
ta 15 € ja ilmoittautumiset 
virastoon viim. 1.10., p. 044 
7750 600 tai Marjolle, p. 045 
6381 973.
Diakonia: Operaatio Jou-
lun lapsi -keräys Romaniaan 
ja Moldovaan lähestyy taas, 
joten voit alkaa jo halutes-
sasi kokoamaan lahjalaatik-
kotavaraa: uusia paitoja, pi-
poja, lapasia, villasukkia, ky-
niä, vihkoja, palasaippuoita, 
kampoja, pieniä pehmolelu-
ja, pehmeitä hedelmäkarkki-
pusseja… Marjolta lisätietoa 

Kastettu: Eevi Fanni 
Olivia Porkka (Rantsila), 
Elida Sylvia Koskelo 
(Piippola), Vilja Lahja 
Mariella Ikola (Piippola), 
Netta Emilia Keskita-
lo (Rantsila), Vertti Ilari 
Koskelo (Pyhäntä)
Kuollut: Ulla Halmeenta-
us e. Heikkala 89 (Rantsila)

Yhteinen aamiainen eurolla
Kokeilemme uutena toimintana perjantaiaamiaisia 

kerran tai pari kuukaudessa. Saamme osan 
aamiaistarvikkeista lahjoituksina. 

Ensimmäinen yhteinen aamiainen nautitaan 
perjantaina 19.9. klo 7.30–9.30 välillä srk-salissa. 
Tule mukaan yksin tai kaverin kanssa – yhdessä 

ruokakin maistuu paremmalta ja samalla voi 
vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia. 

Tuleviin aamiaishetkiin toivoisimme myös 
vapaaehtoisia puuron- ja kahvinkeittäjiä. 
Tehtävään voi ilmoittautua työntekijöille.

Kastettu: Samu Petteri 
Joonatan Kivilompolo.

Viikoittaiset kerhot
Keskiviikkokerho Saarenkartanossa keskiviikkoisin klo 
10. Laulamme, jutustelemme, visailemme yhdessä. Tul-
kaa mukaan kylältäkin!
Mafinga-kummikerho keskiviikkoisin klo 12.30–14.30 
srk-salissa. 1.-luokkalaiset voivat tulla mukaan koulus-
ta päästyään klo 13.30. Myös aikuiset puuhaihmiset ter-
vetuloa mukaan. Keksimme ja valmistamme yhdessä uu-
sia tuotteita myytäväksi Mafingan orpokodin hyväksi.
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18 srk-salissa. Uudetkin lau-
lajat rohkeasti mukaan!
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Limingan rovastikunnan järjestämä 
läheisensä menettäneiden päivä 
torstaina 2.10. klo 18 Kempeleen Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa.  Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
25.9. mennessä Marjalle, p. 040 7430 382.

Rippikouluun ilmoittautuminen
2000 tai aikaisemmin syntyneet

Rippikouluun ilmoittautuminen netissä osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi 30.9. klo 24 asti.  

Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee ilmoittautua 
ja osallistua kotiseurakunnan tutustumisjaksoon. 

Stellojen ja kappelikuoron levyn

”Anna Enkeleitä”
julkistamiskonsertti 

sunnuntaina 28.9. klo 14 Pulkkilan kirkossa. 

Konsertin jälkeen on 
mahdollisuus ostaa levyjä 15 €/ kpl, 

normaalihinta 18 €/ kpl. 

25.9. klo 10 Kestilän srk-ta-
lossa (huom. päivä!) ja to 
25.9. klo 13 Rantsilan srk-ta-
lossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 21.9.klo 19 ja om-
peluseurat pe 26.9. klo 19 
ry:llä.  Pulkkila: Raamattu-
luokka pe 19.9. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 21.9. klo 19 ry:llä. 

Hautausmaiden 
siivoustalkoot 

perjantaina 26.9. alkaen klo 9.

Hernekeitto- ja kahvitarjoilu! 

Sururyhmä
puolisonsa menettäneille
Puolison kuolemasta noin 3 kk–2 vuotta. 

Läheinen saa jakaa kokemuksiaan ja purkaa 
tunteitaan yhdessä toisten surevien kanssa. 

Ryhmä kokoontuu kahden viikon 
välein syksyn aikana. 

Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirasto, p. 040 5528 989. 

Ompeluseurat pe 26.9. klo 19 
Elma ja Ahti Myllykoskella.  
Pyhäntä: Myyjäiset la 20.9. 
klo 18 ry:llä. Hartaus su 21.9. 
klo 13 Nestorissa. Seurat su 
21.9. klo 16 ry:llä. Lauluseu-
rat ke 24.9. klo 18.30 ry:llä.  
Rantsila: Seurat su 21.9. klo 
12.30 ja klo 18.30 Mankilan 
Rukoushuoneella, Erkki Tölli 
ja Markku Heikkala. Ompe-
luseurat pe 26.9. klo 19 ry:llä.

keräyksestä ja myös lahjalaa-
tikoita, p. 045 6381 973. Lah-
jat kootaan lokakuun aikana. 
Rauhanyhdistys: Rauhanyh-
distys: Pe 19.9. klo 19 raamat-
tuluokka 5.–6.-lk Kivilompo-
lolla, 7.–8.-lk P&J Jussilalla ja 
nuorten lauluilta R. Niemi-
korvella. Su 21.9. klo 12 py-
häkoulu I Räihällä, II Kivilom-
pololla, III N&J Oksalla ja seu-
rat Lumilyhdyssä klo 15.30. 
Ma 22.9. klo 10 puurokerho 
A&V-M Hintsalalla. Päiväker-
ho ry:llä ma, ti, ke ja to klo 
17–18.30. Ke 24.9. klo 19 om-
peluseurat Eskolalla.

Juhlimme 
70-v., 75-v., 80-v. ja 85-v. 
yhteissynttäreitä 
torstaina 25.9 klo 18 seurakuntatalossa. 

Jos tarvitset kyytiä, soita virastoon, 
p. 044 7750 600, sillä kyyti kyllä järjestyy. 

Tervetuloa!

Nina Åströmin konsertti
sunnuntaina 5.10. klo 18 Pulkkilan kirkossa.

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.
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Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
Virasto suljettu 
to 18.9. ja ke 24.9.
 
vt. kirkkoherra 
Jaakko Tuisku
p. 040 7790 644

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 18.9. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 19.9. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 21.9. klo 16 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot 
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskusteluryhmä 
ti 23.9. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Hanna-ryhmä ti 23.9. klo 
18 Kirkonkylän seurakodis-
sa. Hanna-rukousryhmä ko-
koontuu joka 2. tiistai rukoi-
lemaan maailman kärsivien 
naisten puolesta.
Rovastikunnan kirkkokuo-
rojen yhteisharjoitus ke 
24.9. klo 18 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 24.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 

Messu su 21.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Juha Maa-
lismaa, diakoni Minna Sor-
vala, kanttori Pirjo Mänty-
vaara. Petteri Tuuloksen 
vaalinäyte, ehdokkaan 
kyselytunti kirkkokahvien 
jälkeen kirkkosalissa.

Nuortenilta to 18.9. klo 18–
20 Nuorisonurkassa.
Lähetysvintin kokoontumi-
nen ma 22.9. klo 12.
Perhekerho ti 23.9. klo 9.30–
11 Seurakuntatalolla. Yhdes-
säoloa. 
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutuji-
en avoin vertaistukiryhmä 
ti 23.9. klo 12–13.30 Lähetys-
vintillä.  
GospelGym ti 23.9. klo 18– 
19.30 Vanamossa. Jumppaa 
gospelin tahtiin. 
Perhekerho ke 24.9. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa. 
Yhdessäoloa. 
Seurakuntakerho ke 24.9. 
klo 12 eläkeläisille seurakun-
tatalolla. Ohjaajana Leena 
Leppäluoto. 
Isoskoulutusta uusille iso-
sille ke 24.9. klo 16.30–18.30 
Vanamon Olohuoneessa. 
Huomaa paikka! 
Nuorten kuoro Celeste ke 
24.9. klo 17 kirkossa. 
Neulekahvila ke 24.9. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Tukihenkilöilta ke 24.9. klo 
18–19.30 Pappilan yläkerras-
sa. Mukana diakonissa Mari-

Rauhanyhdistyksen ava-
jaisjuhlajumalanpalve-
lus su 21.9. klo 10 Limin-
gan kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Tornberg, Viljo Jun-
tunen ja Mika Kotkaran-
ta. Avustamassa Rauhan-
yhdistyksen mieskuoro ja 
jumalanpalvelusryhmä.

24.9. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Varttuneet to 25.9. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Oma Het-
ki-ryhmän ja päiväpiirin ret-
ki to 25.9. Seurakuntapiiri to 
25.9. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17.
Aamukahvila aloittaa syys-
kauden ma 22.9. klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
www.kempeleenseurakunta.
fi/koululaiset. 
Varhaisnuorten avoimet 
ovet 1.–3.-lk to klo 13–15 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Avoimet ovet ovat 
avoinna kaikille ja ovat mak-
suttomia. Avoimet ovet ovat 
auki joka viikko, mutta ei 
koulujen loma-aikoina. Voit 

ka Kamps.
Isoskoulutusta 2. vuoden 
isosille  ke 24.9. klo 18–20 Va-
namon Olohuoneessa. Huo-
maa paikka! 
Kirkkolaulajat ke 24.9. klo 
18.30. Harjoitukset Kempe-
leen kirkossa. Huomaa aika 
ja paikka!  
Aikuisten kuoro ke 24.9. klo 
18.30 kirkossa. 
Nuortenilta to 25.9. klo 18–
20 Vanamon Olohuoneessa. 
Aamupuuro pe 26.9. Aami-
ainen tarjolla eurolla klo 9– 
10.30 seurakuntatalolla.  Ja-
ossa myös lahjoitusruokaa. 
Vapaaehtoiset paikalle klo 
8. Yhteyshenkilönä Marika 
Kamps.
Kirpputoritoiminnan en-
simmäinen suunnitteluko-
kous ti 30.9. klo 10 lähetys-
vintillä. Jos et pääse mukaan, 
voit silti ottaa yhteyttä: mari-
ka.kamps@evl.fi, p. 044 7521 
243.
Partio: 19.–21.9. Rover-14 
-eräretki, nuorille Hossassa. 
Mukaan pääsee 13-v./ 2014 
ja sitä vanhemmat nuoret. 
Retkikirje ->  www.niittykar-
pat.fi. Ke 24.9. päivystys Par-

tiotoimistossa klo 15–17. La 
27.9. Seikkailijaosaston Itä-
meripäivä Liminganlahdella. 
Tarkemmat tiedot toiminnas-
ta  www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Uuden toi-
mitalon avajaiset su 21.9 al-
kaen juhlajumalanpalveluk-
sella klo 10 Limingan kirkos-
sa ja avajaisjuhla klo 13 ry:llä. 
Sisarilta ke 24.9 klo 19 ry:llä. 
Varttuneiden kerho to 25.9. 
klo 12 ry:llä. Kodinseurat pe 
26.9. klo 18.30 Seija ja Mark-
ku Aholalla sekä ja nuortenil-
ta klo 18.30 ry:llä.

Rovastikunnallinen 
Läheisensä menettäneiden ilta 
torstaina 2.10. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa 
Illan aiheena "Surun erilaiset kasvot". Puheenvuoro, 
Surunpolku, iltapala ja viikkomessu. Ilmoittautuminen 
25.9. mennessä Leena Hintsalalle p. 040 7790 365.

Yhteiskristillinen Sanan ja rukouksen ilta
sunnuntaina 21.9. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Illan aiheena Kiitollisuus. Puhujina Juha Maalismaa, 
Kai Similä ja Esa Pieniniemi. Musiikki Versot.
Illan lopussa rukouspalvelu.

Afrikkalainen ilta 
keskiviikkona 24.9. klo 18 kirkonkylän srk-kodissa
Vieraana nimikkolähettimme Riikka Gammelin 
(Tansania). Iltakahvit.

Kastettu:  Enni Helmiina 
Ahola, Viola Ava Elisabet 
Hanhineva, Katariina Mil-
ma Emilia Koivikko, Luca 
Oliver Lesonen, Roosa An-
ni Elina Peltonen ja Helmi 
Sofia Rönkkömäki.
Kuollut: Helmi Sinikka 
Hyppänen 86, Aarni Saar-
nio 89.
Avioliittoon vihitty: Jark-
ko Tapani Aho ja Sanna 
Elisa Väänänen.

tulla paikalle pelailemaan ja 
oleskelemaan. Ohjaajina las-
tenohjaajia. 
Nuoret: Nuorten illat to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kastetut: Iita Onneli Sipilä, 
Joonas Tapani Antero Luk-
ka, Eemeli Johannes Kerä-
nen, Neela Elea Joentakanen, 
Konsta Antero Salmela, Kas-
per Johannes Alalahti.
Vihityt: Kimmo Mikael Vuori-
nen ja Maria Emilia Rantasuo.
Kuollut: Laila Annikki Lind s. 
Patosalmi 89, Aino Inkeri Tur-
peinen s. Peltonen 76.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat Pe 19.9. 4-5 
lk: Haapakoski, Pirttikuja 4. 
6.–8.-lk: Hannula, Rytitie 29. 
Seurat su 21.9. klo 16.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 19.9. klo 19, 
Aholantie 36. Seurat su 21.9. 
klo 16 ry:llä.

Rovastikunnallinen 
Läheisensä menettäneiden ilta 
torstaina 2.10. klo 18 Kempeleen Kokkokankaan 
srk-keskuksessa (Kissaojantie 12).
Ilmoittautuminen 25.9. mennessä oman seurakunnan 
työntekijälle: p. 044 7521 226/ Ilmonen.

Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa, 1.10. klo 17–
18.30 alkaen kahden viikon välein. 
Ilm. ja tied. Limingan seurakunnan diakoniatyön-
tekijä Ritva Sassalill, p. 044 
7521 227 tai ritva.sas-
sali@evl.fi  29.9. men-
nessä. 
Järj. Limingan ja
Tyrnävän srk sekä 
Tyrnävän kunta

VERTAISTUKIRYHMÄ 
LIMINGASSA
alkaen 1.10. klo 17–18.30
Tupoksen Vanamossa, 
Kauppakaari 1

Limingassa käynnistyy TOSIKKO-ryhmä 
toisen lapsen saaneille perheille.

Tule pohtimaan lapsiperheen ja parisuhteen arkea 
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa!

Ryhmä käynnistyy maanantaina 29.9. klo 18 Tupoksen 
Vanamossa. Tapaamisia yhteensä kuusi.

Ilmoittautumiset: Perhetyöntekijä Erja Vainiokangas 
p. 044 4973 684,erja.vainiokangas@liminka.fi

diakoni Ritva Sassali p. 044 7521 227, ritva.sassali@evl.fi
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Aikuisten raamattupiiri su 
21.9. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Ompeluseurat ma 22.9. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella. 
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 23.9. klo 12 Ritva Honkarin-
nalla, Simo Pekka ja Leena.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 23.9. klo 12 Laitasaaren ru-
koushuoneella, Hanna.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
23.9. klo 14 tk-sairaalan B-
osastolla ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Tarja Pyy. 
Sururyhmä ti 23.9. klo 18 
srk-talossa.
Niittypirtin seurakuntapii-
ri ke 24.9. klo 13 kerhohuo-
neella, Simo Pekka ja Hanna.
Hartaus ke 24.9. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen. 
Hartaus ke 24.9. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Rukouspiiri ke 24.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 25.9. klo 11 kappelis-
sa, Simo Pekka ja Hanna.

Messu su 21.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Tar-
ja Pyy, kanttorina Timo 
Ustjugov. Kehitysvam-
maisten kirkkopyhä, kirk-
kokahvit ja pieni juhla 
srk-talossa. 

avassa 
lehdessä.

Hartaus to 25.9. klo 14 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Lähetyslauluilta to 25.9. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-
neella, Simo Pekka ja Ossi.
Lapset ja perheet: Perheil-
ta Koortilassa to 18.9. klo 18. 
Perhepyhäkoulu srk-talossa 
su 21.9. klo 11.30. Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja klo 10–12 Päivä-

Sanajumalanpalvelus  su 
21.9. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Vuoden 2015 rippi-
koulujen aloitussunnuntai.

Kastettu: Eerik Pekki Da-
niel Luokkala, Aleksi Ee-
meli Antero Borg, Roosa 
Alina Ollakka, Kouta Sa-
muel Paaso. 
Avioliittoon vihitty: Jus-
si Tapani Kyllönen ja San-
ni Laura Helena Lapinkan-
gas, Jali Kristian Hertteli ja 
Marjo Tuulikki Mustonen.
Kuollut: Pentti Juhani 
Dorff 64.

rinteen srk-salissa. Perheker-
ho keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30 Päivärinteen srk-salissa 
ja torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Nuoret/ rippikoulut: La 20.9. 
klo 10–15 talvirippikoulun 
aloitus Koortilassa ja juma-
lanpalvelus su 21.9. klo 10 
kirkossa. Kesä I -rippikoulun 
aloitus la 20.9. klo 10–15 srk-

Vuoden 2015 rippikoulu
Rippikoulu aloitetaan jumalanpalveluksella su 21.9. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen on 
kirkkokahvi ja rippikoulun infotilaisuus srk-talolla. Rip-
pikoulu on vuonna 2000 ja sitä ennen syntyneille. Nuo-
ret, jotka aikovat käydä rippikoulunsa muualla kuin seu-
rakuntamme rippikouluissa ilmoittautuvat myös sunnun-
taina. Vanhemmat toivotetaan myös tervetulleiksi juma-
lanpalvelukseen ja kirkkokahville.

SURURYHMÄ läheisensä menettäneille.
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä 
tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen 
ihmisen kuolema kussakin on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viitenä torstaina alkaen 16.10. 
Kellonaika pyritään sopimaan kaikille ryhmäläisille 
sopivaksi. Vetäjinä toimivat kirkkoherra Timo Liikanen 
ja diakoni Riitta Pesonen.
Tied. ja ilm. 3.10. mennessä Riitalle p. 044 7372 630.

Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa kahden viikon 
välein. Ilm. ja tied. 29.9. mennessä Limingan diakonia-
työntekijä Ritva Sassalille, p. 044 7521 227, ritva.sassa-
li@evl.fi.  Lisätietoja myös Salmelta, p. 044 7372 631.

VERTAISTUKIRYHMÄ 
LIMINGASSA
alkaen 1.10. klo 17–18.30
Tupoksen Vanamossa, 
Kauppakaari 1

Raamatun äärellä – seura-
kuntailta to 18.9. klo 18–19 
Tyrnävän srk-talon takkahuo-
neessa. Aihe: Ohdaketta vai 
hyvää maata? Milla Sämpi ja 
Outi Pohjanen.
Hartaus pe 19.9. klo 11 Eläke-
liiton kerhossa Temmeksellä.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 24.9. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Hartaus ke 24.9. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Rovastikunnallinen lähei-
sensä menettäneiden ilta 
to 2.10. klo 18 Kempeleessä 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Illan aiheena "Surun 
erilaiset kasvot". Tyrnäväläi-
set  ilm. 25.9. mennessä Rii-
talle p. 044 7372 630.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-ta-

lolla. 
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kirkkokuoro keskiviikkoisin  
klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Lapsikuoro torstaisin klo 16 
Tyrnävän srk-talolla. 

Nuortenilta pe 19.9. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 21.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 19.9. klo 19 
Aholantie 39. Seurat su 21.9. 
klo 16 ry:llä.

Tasauslenkki 
tiistaina 23.9. klo 18–20 
Tyrnävän torilla ja lähiympäristössä

Tasaus-keräys on Suomen Lähetysseuran organisoima 
tempaus, jossa kohderyhmä vaihtuu vuosittain. Vuoden 
2014 kampanjalla tuetaan kehitysmaissa asuvien vam-
maisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä autetaan 
heidän perheitään.
Tyrnävän seurakunta ja Lakeuden Palveluyhdistys ry:n 
Peltolan palvelukeskus kutsuu Sinut osallistumaan Tasa-
us-tempaukseen juosten, sauvakävellen tai kävellen. Läh-
tö yhteisesti Tyrnävän torilta vetäjien johdolla. Matka-
vaihtoehdot 1–2 km, 3 km ja 10 km. Pidempien reittien 
varrella mehupiste.
Tapahtuman aikana Tyrnävän torilla buffet, jossa myytä-
vänä pientä purtavaa ja juotavaa. Buffetin tuotto Tasa-
uksen hyväksi. Lisäksi Peltolan pitämänä lapsille onnen-
pyörä, jossa voitettavana pieniä palkintoja, hyppynarulla 
hyppelyä ja testattavana erikoisuus; vieripyörä. 
Yhteinen ilta päättyy torilla yhteislauluun ja hartauteen.
Tule ja tuo ystävät ja naapurit mukanasi!

RUOKA-APU
Aloitamme ruokakassien jakelun vähävaraisille
29.9. alkaen maanantaisin klo 15–17
seurakuntatalon (ev.lut) nuorisotilasta. 
Toimintaan tarvitaan vapaaehtoisia. 
Tied. Hanna p. 040 5470 784 ja 
Leena p. 040 5470 785
 Muhoksen seurakunta ja Muhoksen Helluntaiseurakunta

talossa ja jumalanpalvelus 
kirkossa su 21.9. klo 10. Ke 
24.9. klo 18–20 isoskoulutus 
Koortilassa.
Nuoret ja nuoret aikuiset: 
Kiinnostaako klovneria? Kut-
summe kaikkia mukaan te-
kemään taiteiden yön klov-
nimessua. Osallistuminen 
ei vaadi aikaisempaa tietoa 
klovneriasta. Koulutus al-
kaa ke 17.9. klo 16 srk-talos-
sa, kouluttajina Maikki Hau-
ru ja Tarja Pyy. Tule mukaan!
Kuorot: Ke 24.9. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitus srk-talossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Ompeluseurat ma 
22.9. klo 18. Perhekerho to 
25.9. klo 10–12 ja lähetyslau-
luilta klo 19.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 18.9. klo 18.30 ompelu-
seurat Iiris ja Ismo Antilalla 
sekä Hilkka ja Kari Tiirolalla. 
Pe 19.9. klo 18.30 sisarilta Lai-
tasaaren ry:llä. La 20.9. klo 19 
raamattuluokka-iltakylät: 4.–
6.-lk Säily ja 7.–8.-lk E. Vesa-
la ja nuortenilta Pekkarisel-

la. Su 21.9. klo 12 pyhäkou-
lut: kk-Anttila Heikkilä, Kori-
vaara Niskanen, Pälli A. Pitkä-
nen, Suokylä O. Keränen. Klo 
17 seurat kirkossa, seurakah-
vit Laitasaaren ry:llä. Ma 22.9. 
päiväkerhot ry:llä. To 25.9. 
klo 18.30 raamattupiiri ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 19.9. klo 18.30 yhteinen si-
sarilta Muhoksen kanssa Lai-
tasaaren ry:llä. Klo 19 pien-
ten raamattuluokka Honko-
sella. La 20.9. klo 10 päiväker-
ho ry:llä ja isojen raamattu-
luokka klo 19 Vesalalla sekä 
nuortenilta klo 19 Pekkarisel-
la. Su 21.9. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Urpilainen, Laitasaari 
Kallunki, Huovila Vatjus.  Klo 
17 seurat kirkossa, kirkkokah-
vit Laitasaaren ry:llä.

Urkukonsertti 
torstaina 25.9. klo 19 Tyrnävän kirkossa.

Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi ja Suo-
men nuorin urkuri Joel Vartiainen 
esiintyvät. Vapaa pääsy, ei ohjelma-
maksua. Konsertin tarjoavat Tyrnävän 
Osuuspankki, kunta ja seurakunta. 

Kastettu: Leonia Iia Ale-
xandra Holmström, Pihla 
Orvokki Elisabeth Palmén, 
Armi Ellen Marjanen, Jo-
el Henrik Samuli Virtanen.
Kuollut: Raimo Juhani 
Leppänen 83, Aira Hul-
da Anneli Hietakangas s. 
Henttunen 85.

Nocte artium – Taiteiden yö 26.9.
Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa:
Jenni – Mimmin avaus klo 18
Kirjasto avoinna klo 21 saakka
Gospelia Sancta Venialta klo 20 
Seurakuntatalolla:  Runoilija Teija Anneli klo 18.30–
19. • Tuttu musikaalista ”Housut pois, ”Mies ja kita-
ra” Aki Louhela klo 19 ja 21. • Musiikkikoulun viu-
lun- ja huilunsoittajia. • Taidepajat seurakuntata-
lon pihalla klo 18–21.30: Graffitipaja, Klovneriapa-
ja Maikki Hauru, Keramiikkapaja  Savijonttu, Kas-
vomaalauspaja Fenix Satupiirrospaja Katja Arhip-
painen, Tulikukan Tulitaidepaja klo  19–20, pienet 
ORANSSIT  huovutuspaja Marika Halme, Sarjakuva-
paja Esa Holopainen, Pajutaidepaja Johanna Laiti-
nen, Tanssipaja Elisa Hiekkamäki, 4H: n Unisieppa-
ritpaja sekä Taidekoulun Taidepaja.
Kynttiläkulkue lähtee seurakuntatalolta klo 21.45 
kirkkoon. Klovnimessu klo 22 ja messun päätteeksi 
Tulikukan tulitaideshow. Lasten vilttikirppis klo 18–
19 srk-talon pihalla.  Lapset voivat tulla myymään le-
luja ja kirjoja omien vilttien päältä. Lapset voivat tuo-
da tullessaan piirustuksen aiheesta ”Kotiin paluu”. 
Tapahtumassa järjestetään yleisöäänestys kilpailuun 
osallistuvista piirustuksista. Kolme parasta palkitaan! 
Myydään muikkuja, savusiikaa ja -lohta, kevätkää-
ryleitä, hattaroita, Poppareita, kahvia ja pullaa!
Tapahtuman aikana ei ole pysäköintiä seurakunta-
talon pihalla. Tapahtuma on päihteetön ja ilmainen.

Kaiken maailman ruuat -kokkailuryhmä
Olet sitten kokkaillut tai et – tervetuloa! 
Tutustumme eri kansallisuuksien ruokiin myös 
ryhmäläisten toiveiden mukaan. Kokoontumisia 
kerran kuukaudessa. Ensimmäinen kokoontuminen 
to 25.9. klo 15.15 Tyrnävän srk-talolla (kerhotilassa). 
Ilm. 19.9. mennessä Jossulle, p. 044 737 2632. 
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Kaverini tuli luokseni 
murheellisena kysele-
mään, mitä tehdä. Hän 
oli tullut uskoon ”pysty-

metsästä” TV7:n ja Radio Dein 
välityksellä ja oli heti innois-
saan todistanut sukulaisilleen 
Jeesuksesta. 

Osa oli suhtautunut häneen 
suorastaan vihamielisesti. Oli 
sanottu, että voihan se Jumala 
ollakin, mutta mitä sillä Jeesuk-
sella on asian kanssa tekemistä. 
Oli koettu, että hän on liian us-
kovainen tai luulee olevansa pa-
rempi kuin muut sukulaiset.

No, kerroin kaverille, ”nimi-
merkillä kokemusta on”, vas-
taavanlaisista tapauksista.

Kysymys kuului: Mitä tehdä?
Kaverille oli myös viestitet-

ty, että ”kylässä saa käydä, mut-
ta Jumalasta ei saa puhua mi-
tään”. Sanoin: Älä sitten puhu 
heille Jumalasta, mutta puhu 
heistä Jumalalle! Se on esiru-
koilijan työtä.

Avasimme Raamatun ja to-
tesimme yhdessä, että oman 

pelastuksen kannalta on tärke-
ää tunnustaa Jeesus ihmisten 
edessä, ja pitäisi olla aina val-
miina vastaamaan ihmisille, jos 
he kysyvät, mihin meidän toi-
vomme perustuu.

Jeesus tekee meistä ihmisten 
kalastajia ja varustaa meidät 
Pyhällä Hengellä. Siksi ensisi-
jaisesti pitää rukoilla, että Py-
hä Henki kirkastaisi Kristuk-
sen meidänkin välitykselläm-
me niille, jotka seuraavat elä-
määmme. Olemme Kristuksen 
kirje, viides evankeliumi, mei-
tä luetaan!

Todistajan / evankelistan teh-
tävä on haastava ja palkitseva, 
mutta se voi olla myös vaaral-
linen. Jeesus sanoi, että hän lä-
hettää seuraajansa / oppilaan-
sa niin kuin lampaat susien 
keskelle. Siksipä hän antoikin 
neuvon, että olisimme todis-
tajan tehtävässämme ”viisaita 
kuin käärmeet, mutta viatto-
mia kuin kyyhkyset”. 

Jumala kehottaa meitä elä-
mään sovussa kaikkien ih-

misten kanssa, mikäli se meis-
tä riippuu. Emme saa kuiten-
kaan mukautua tämän maail-
man ajan mukaan, vaan pysyä 
Sanassa ja totella Jumalaa en-
nemmin kuin ihmistä.

Kerroin kaverille, että Jeesus 
on vuorisaarnassaan jo ennak-
koon julistanut hänet autuaak-
si (ylionnelliseksi), koska häntä 
on pilkattu Jeesus-nimen täh-
den. Joten hän voi kiitellä sii-
tä Jeesusta.

Kehotin kaveria etsimään 
itselleen seurakuntayhteyden, 
hengellisen kodin, jossa usko-
vat voivat tukea toisiaan.

Kysyn nyt samalla kirkko-
herroilta ja seurakuntien ”si-
säpiireiltä”, ovatko he valmiita 
ottamaan vastaan näitä ”leirin 
ulkopuolella” syntyneitä Jeesuk-
sen opetuslapsia, kun herätyk-
sen tuulet alkavat puhaltaa yhä 
enenevässä määrin? Jeesus sa-
noi: Ruoki minun karitsoitani. 

PEKKA J. PIETOLA
Oulu
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Sinappia

Kuoleminen 
on rumaa

Ystäväni kuoli kymmenen vuotta sitten. Hän sai-
rastui vakavasti ja joutui kahdeksi kuukaudeksi 
sairaalaan. Aluksi ystäväni oli reippaalla mie-
lellä, mutta pian hänen mielensä alkoi hiipua. 

Lopulta hän murtui ja romahti täydellisesti. Henkinen 
kantti ei kestänyt pitkää toimettomuutta.

Ystäväni tuskaa oli hirvittävää katsoa. Hän maka-
si vuoteessa ja aneli psyykenlääkettä, vaikka sitä oli jo 
annettu.

Tautikin paheni. Kuoleman lähestyessä ystäväni ho-
ki, kuinka hänen huonetoverinsa oli menehtynyt yöllä 
vuoteeseensa. Häämöttävä loppu pelotti.

En tiedä mitä ystäväni koki siirtyessään rajan yli. Jo-
ka tapauksessa kuolema oli ruma.

Kauniita kuolemia ei ole. Ei kuolevalle eikä omaisil-
le.  Jo yksin fyysinen tuska on 
usein sietämätön. Puhumatta-
kaan henkisestä.

Ihmiset ovat kertoneet kuo-
lemaan liittyvistä järkyttävistä 
yksityiskohdista, joita ei osan-
nut etukäteen aavistaa. Eräs-
kin kauhisteli, että vainaja jou-
tui makaamaan ahtaassa ja kyl-
mässä kaapissa Intiön hautauskappelissa.

Toinen koki tulleensa orvoksi, vaikka oli jo raavas 
mies. 

Elämän loppuminen aiheuttaa omaisille ja ystävil-
le syyllisyyden tunteita. Olisiko rakas elossa tai hänen 
elämänsä sujunut paremmin, jos surija olisi tehnyt jo-
tain toisin? Näin ajatteleville kannattaa kertoa, että 
syyllisyyden tunne on tällaisissa tapauksissa tavallis-
ta ja jopa turhaa.

Kuolema on niin järkyttävä, että se on erään usko-
van ystäväni mielestä epänormaali tapahtuma. Para-
tiisissa ei ollut kuolemaa, vaan se tuli ihmisen osaksi 
vasta syntiinlankeemuksen myötä. Siksi kuolema on 
luonnoton.

Monet luonnonkansatkin pitävät kuolemaa poikke-
uksellisena tapahtumana, jonka takana ovat pahat voi-
mat. Ihmisen ei pitäisi kuolla.

Uskova ystäväni pelkää, että hänen kuolemansa on 
tuskaa ja kipua täynnä. Siirtymistä iankaikkisuuteen 
hän ei kauhistele, sillä hän uskoo Raa-
matun sanat ylösnousemukses-
ta. Se tuo lohdun minullekin 
ja monelle muulle.

PEKKA HELIN

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

Toinen koki 
tulleensa 
orvoksi, 
vaikka oli jo 
raavas mies. 

Lähetä meille postia tai palautetta. Tekstien maksimimitta 2500 merkkiä.Palkitsemme parhaat.Oulun kaupunginval-
tuusto saanee pian 
päätettäväkseen kan-
ta-Oulun varavesijär-

jestelmän vaihtoehdot. Eräät 
Ylikiimingin matkailuyrittäjät 
kokevat, että uusi Oulu on tois-
tamassa historiaa. 

Lähetyssaarnaajat kaatoi-
vat muinoin pakanoiden (”pa-
ganus” tarkoittaa maalla asu-
vaa) pyhät lehdot, piittaamat-
ta heidän henkisistä tarpeis-
taan käydä näissä ikiaikaisissa 
pyhissä luontokohteissa. Ovat-
ko Oulun nykypäättäjät histo-
riallisten käännyttäjien päivi-
tetty versio, valmiita taloudel-
lisuuden ja ”turvallisuuden” te-
kosyillä jälleen kerran aiheut-
tamaan peruuttamatonta tuhoa 
naapureidensa voimapaikoille 
ja niihin nojautuviin elinkei-
noihin?  

Nämä ainutlaatuiset elä-
myskohteet ovat erittäin tär-
keitä koko Oulun matkailulle 
ja brändille lähdematkailun ai-

nutlaatuisena keitaana.   
Nykyisiin "lehtojenkaata-

jiin" lukeutuu niitä rajallises-
sa maailmassa mahdotonta ta-
louskasvua ihannoivia päättä-
jiä, jotka eivät piittaa riittävästi 
tulevien sukupolvien oikeuk-
sista puhtaaseen veteen, luon-
toon ja elämänvoiman edelly-
tysten säilymiseen.  Kiimin-
kijoki ry markkinoi heti alku-
taipaleeltaan jokea sloganilla: 
Säilytetty sinulle. Jos Viini-
vaaran ja Ylikiimingin itäis-
ten harjujen lähteet tuhotaan 
sienirihmastoineen ja herkki-
ne ekosysteemeineen, onko ky-
se jälleen kerran luonnonher-
ruuden ideologiasta, jota ei eh-
kä enää tunnisteta yksisilmäi-
sen ihmiskeskeiseksi? 

Jos luontoresurssit valjas-
tetaan, omistetaan, alistetaan       
– jälleen kerran piittaamatta 
paikallisen väestön toiveista ja 
oikeuksista, toistammeko his-
toriaa tavalla, jota saamme vie-
lä pyytää anteeksi. 

Intiaanien, naisten ja kehi-
tysmaiden kaltoin kohtelusta 
on historiassa pyydetty anteek-
si. Tuleeko sama katumus eteen 
vuosien päästä, jos käy ilmi, et-
tä alueemme upeimmat luon-
tonähtävyydet ja pyhät pai-
kat on tuhottu peruuttamat-
tomasti. Vielä on aikaa pohtia 
sellaisia arvoja kuin ekososiaa-
linen hyvinvointi, jokamiehen 
oikeudet luonnon ihmeisiin ja 
anteihin. Ne ovat ihmiskunnan 
omaisuutta, oikeuksia, joita ei 
tule muodin nimissä ulkoistaa. 
Tuotteistaa. Viedä tulevilta su-
kupolvilta.

 
KAARINA KAILO

kaupunginvaltuutettu
lähdeuskovainen papintytär

ylikiimingin pyhät lähteet 
– toistaako historia itseään?

otetaanko Jeesuksesta todistajia seurakuntaan?


