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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Julkinen keskustelu lapsiperheiden vanhempien, erityi-

sesti äitien uupumuksesta käy kuumana.

Keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle se 

tosiasia, että lapsiperheissä uupumus on normaalia.

Kaikki vanhemmat, sekä isojen että pien-

ten perheiden äidit ja isät, väsyvät välillä 

ja saavatkin väsyä. Lapsiperheen elämä on 

antoisaa, mutta helppoa se ei aina ole.

Jo pelkkä syksyn flunssakausi voi saada per-

heen elämän hetkeksi sekaisin. Vanhemmat 

joutuvat joka aamu puimaan, kumpi menee 

töihin, kuka vie sairaan lapsen lääkäriin, kum-

pi saa auton, kenen vuoro on nukkua, millä 

terveet lapset pääsevät harrastuksiin ja miten kauppa-asi-

at hoituvat.

Haasteet kasvavat, kun tauti iskee jossakin vaiheessa 

vanhempiinkin. Näissä tilanteissa isovanhemmat tai muut 

apuun tulevat läheiset ovat kullanarvoisia.

Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ole tukiverkostoa lähel-

lä. Ennen oli kodinhoitajia, mutta ajat ovat muuttuneet. 

Nykyään pitää pärjätä itse, vaikkei sellaista ihmistä ole-

kaan, joka ei tarvitsisi apua joskus.

Vanhempien uupumus helpottuisi usein 

yksinkertaisilla keinoilla. Jos joku kävisi kaupas-

sa, tekisi ruuan, siivoaisi, veisi lapset kouluun ja 

leikkaisi nurmikon, äitikin ehtisi ottaa lapsen 

syliin ja istahtaa hetkeksi.

Vanhempia eivät aina uuvuta niinkään lap-

set, vaan muu arjen pyöritys. Juuri siihen tar-

vittaisiin nykyistä helpommin saatavissa olevaa 

yhteiskunnan tukea.

Tarve on huomattu esimerkiksi Oulunsalon seurakun-

nassa, joka on alkanut auttaa lapsiperheitä uudella taval-

la. Perhe voi saada lisäkäsiä kotiin vaikka silloin, kun sai-

raus, uupumus tai suru vaatii toisen ihmisen apua. Asiasta 

kerrotaan lisää ensi viikon Rauhan Tervehdyksessä.

PETER VON BAGHISTA olisi ollut varmas-
ti intoutuneeksi saarnaajaksi, jos hän oli-
si ollut ns. uskovainen. Hän uskoi asiaan-
sa nimittäin sataprosenttisesti.

Von Bagh uskoi elokuvaan jonkinlaise-
na "kansan kaunokielenä", pienten ihmis-
ten sinisenä satumaana, unelmamaailma-
na, joka viihdytti, lohdutti, nostatti tuntei-
ta, kasvattikin inhimillisempään elämään.
Hän oli tässä uskotta mielestäni ihmisen 
asialla tietynlaisen utopistisenkin lähim-
mäisenrakkauden asialla.

Päivi Huuhtanen-Somero 
Kotimaa24:n blogisti 22.9.

– OLEN TEHNYT 24 vuotta töitä palkan-
laskijana ja tähän elämään mennessä ollut 
työttömänä yhteensä noin yhdeksän viik-
koa. Kieltämättä tällä hetkellä huolettaa, 
miten rahat riittävät ja varsinkin silloin, 
jos tulisi joku yllättävä rahanmeno.

Utriaisen mielestä seurakunnan soppa-
viikko on kaikin puolin hieno idea, kun-

han ”porukka” saataisiin liikkeelle.
Onko kynnys liian korkea?

– On tietysti hankalaa sanoa toisten 
puolesta. Itselleni kynnyksiä ei ole, vaan 
minun on hirveän helppo mennä elämäs-
sä eteenpäin tilanteen mukaan.

Syyskuun alussa työttömäksi jäänyt 
Jaana Utriainen kommentoi Kalevassa Karjasillan 

seurakunnan soppaviikkoa 23.9.

VUODENAIKOJEN VOIMAKAS vaihtelu 
on varmasti muokannut meidän pohjoi-
sen pallonpuoliskon ihmisen mielenmai-
semaa. Koko ajan on valmistauduttava ja 
varauduttava johonkin. Se pitää mielen 
virkeänä. Ja kun satoa tulee vain kerran 
vuodessa, on se pakottanut suunnittele-
maan elämää pitkälle eteenpäin.

Pekka Keväjärvi
Siikajokilaaksossa 23.9.

Kaikki lapsiperheet uupuvat joskus

Vanhusko 
turhake?

Presidentti Tarja Halonen käyt-
ti sanaa ”turhake” vanhuksesta, 
jonka hoidosta aiotaan säästää 
rajoittamalla esimerkiksi vessa-

käyntejä. Halosen mukaan hänen hiuk-
sensa nousivat pystyyn, kun hän kuuli, 
että vanhusta kohdellaan turhakkeena.

Suomen luonnonsuojeluliiton mu-
kaan ”turhake” on turha ja tarpee-
ton tavara tai laite. Turhake on hyö-
dykkeen vastakohta. Suomen Luonto 
-lehden suorittaman lukijaäänestyk-
sen 2013 Vuoden turhake oli hajus-
tettu roskapussi.

Minunkin vähäiset hiukseni nou-
sivat pystyyn lukiessani vanhuksiin 
kohdistuvasta säästösuunnitelmasta. 
Vessakäynnit, henkilökohtainen hy-
gienia, ruokailutauot ja ulkoilu kuu-
luvat ihmisen henkilökohtaiseen, jo-
kapäiväiseen hyvinvointiin, ihmisyy-
teen ja identiteettiin. Jos näitä ruve-
taan rajoittamaan, puututaan ihmis-
oikeuksiin. 

Vanhuksesta tulee turhake, tar-
peeton, jota saa kohdella hyödykkeen 
vastakohtana.

Eläkeläisten (65 vuotta täyttä-
neet), ikääntyvien (65–75-vuotiaat), 
iäkkäiden (75–85-vuotiaat), vanho-
jen (85 vuotta täyttäneet) ja vanhus-
ten (90 vuotta täyttäneet) määrä kas-
vaa maassamme nopeasti. 

Professori Sirkka-Liisa Kivelän 
mukaan vanhuksia ovat siis vasta 
90-vuotiaat. Joku meistä saattaa elää 
satavuotiaaksi. 

Onko niin, että ihminen on juuri 
sen ikäinen kuin itse tuntee?

Kuinka moni eläkkeelle siirtynyt 
kokee itsensä turhakkeeksi? Muiste-
len usein edesmennyttä, vitaalista ro-
vastia, joka eläkkeelle jäätyään totesi 
alakuloisena: ”Minusta on tullut nyt 

raakki.”  Raakki on sellainen puu, 
pölli, joka ei kelpaa parkattavaksi ei-
kä pinoon, vaan se heitetään sivuun 
polttopuuksi. Raakki on tässä tapa-
uksessa turhakkeen synonyymi.

Käytetäänkö nykyisin paljon pu-
huttua eläkeläisten elämänkokemus-
ta ja tietotaitoa hyväksi työpaikoilla? 
Meneekö seurakunta konkurssiin, jos 
se pyytää eläkkeelle jäänyttä työnte-
kijäänsä palvelemaan silloin tällöin? 

Kuinka moni luiskahtaa eläkkeel-
le jäätyään turhautuneisuuteen, jota 
hän yrittää peittää puhumalla eläke-
läisen kiireestä?

Vanhat (85 vuotta täyttäneet) ja 
vanhukset (90 vuotta täyttäneet) ovat 
sukupolvea, joka loi perustan hyvin-
vointi-Suomellemme. He ansaitsevat 
kaiken mahdollisen hoidon ja välit-
tämisen.

Kävin vastikään tervehtimässä 
vanhusta, joka oli reaaliajassa ja tyy-
tyväinen ruokaansa ja perushoitoon-
sa. Kysäisin ohimennen, milloin hän 
on käynyt ulkona.

Ei koko vuonna
Järkytyin kuulemastani. 
EU-direktiivit määräävät kotieläi-

mille pakollisen ulkoiluttamisen.
Haluanko tällaisen vanhuuden?

ERKKI PIRI
Kirjoittaja on eläkepäivistään

Oulussa nauttiva rovasti

Aatoksia Muut mediat

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vanhempien 
uupumus 
helpottuisi 
usein 
yksinkertaisilla 
keinoilla.
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Sen mukaan seurakuntien yksi 
tärkeä tehtävä on pitää osaltaan 
maaseutua elinvoimaisena. 

– Seurakunnan kuuluu ol-
la maaseudun ihmisten puolel-
la, Kantanen valottaa tutkimus-
ta, jonka avulla kirkko uusii par-
haillaan omaa maaseutustrategi-
aansa.   

Oulun kaupunginvaltuuston 
ja Oulun yhteisen kirkkovaltuus-
ton jäsen, ylikiiminkiläinen Antti 
Huttu-Hiltunen tuntee maaseu-
tuvaikutusten arvioinnin kunta-
puolelta. Hän toivoisi vastaavan 
käytännön kotiutuvan myös seu-
rakuntien päätöksentekoon.

– Seurakunta on ihmisille tär-
keä paikka, hän toteaa.

Huttu-Hiltunen näkee, että 
arvioinnin tekeminen seurakun-
nissa turvaisi osaltaan maaseu-
dun elinoloja, viihtyvyyttä, veto-
voimaisuutta ja siellä olevaa osaa-
mista.

Varjeltavana vanhan
ajan elämäntyyli
Hailuodon seurakunta on pysy-
nyt itsenäisenä, vaikka yhdisty-
minen Oulun tuomiokirkkoseu-
rakuntaan oli esillä muutamia 
vuosia sitten.  

Jos pieni saari yhdistyisi jonain 
päivänä isompaan seurakuntaan, 
Hailuodon diakoniatyöntekijä 
Marja Rantasuomela kiirehtisi 
huolehtimaan tavalla tai toisella 

Hailuodossa ihmisillä, 
myös seurakunnan 
työntekijöillä, on 
aikaa toisilleen. 
Meillä ei ole 
esimerkiksi 
ajanvarauskäytäntöä 
diakoniatyössä. 
Ihmiset soittavat 
minulle, kun heillä on 
asiaa. 

Merja Rantasuomela

Maaseudun ihmistä ei unohdeta

Kotitekoinen ehtoollisleipä kruunasi kirkkohetken

Maaseutuvaikutusten 
arvioinnille höristel-
lään korvia vielä seu-
rakunnissa, mut-

ta kunnissa asia on jo tutumpi. 
Kuntaliitto on jo vuosia patistel-
lut kuntia käyttämään maaseu-
tuvaikutusten arviointia kunta-
liitosten yhteydessä.

Kirkon maaseututoimikun-
ta on suositellut maaseutuvaiku-
tusten arviointia myös seurakun-
tien yhdistyessä. Asia sai kanna-
tusta viime kevään kirkolliskoko-
uksessa.

Mistään pakosta ei kuitenkaan 
ole kyse. Maaseututoimikunnan 
mukaan arviointi kuuluisi tuo-
miokapitulien tehtäviin.

Kohti maantieteellisesti
isoja seurakuntia
Erityishuomion kiinnittäminen 
maaseutuun on seurausta kun-
ta- ja seurakuntaliitoksista, jois-

Maaseutuvaikutusten arvioinnilla pyritään selvittämään, millä tavoilla kunnan tai seurakunnan päätökset vaikuttavat maaseudun ihmisiin ja erityisesti pyrkimykseen kehittää maaseutua. 

Rantsilalainen Aune Pork-
ka on leiponut jo 30 vuo-
den ajan ehtoollisleivän 
maaseutuväen kirkkopy-

hään. Porkan hiivaleipää nautit-
tiin ehtoollisella myös viime sun-
nuntaina Rantsilan jumalanpal-
veluksessa.

Siikalatvan seurakunnan kirk-
koherra Merja Jyrkkä taittoi alt-
tarille polvistuneelle ehtoollisvä-
elle leipää, jossa oli kotitekoinen 
maku ripauksella raastettua kur-
pitsaa.

Kirkkovuoden aiheena oli 
sunnuntaina kiitollisuus. Seura-
kuntalaiset olivat tuoneet kirk-
koon muun muassa leipää, puna-
juuria, omenoita, porkkanoita ja 
avomaan kurkkuja. Kaikki lahjoi-
tukset siunattiin alttarilla kiittä-
en Luojaa hyvästä sadosta.

Aune Porkka tekee tottuneesti 
leipää, mutta ehtoollisleivän koh-
dalla hän toivoo erityisesti onnis-
tuvansa.

Porkalle sunnuntain aihe, kii-
tollisuus, on henkilökohtaisesti 
tärkeä.

– Mikään hyvä ei ole elämäs-
sä itsestään selvää. Kiitollisuu-

teen on aihetta, kun satoa saa-
daan. Nyt meillä oli täällä vielä 
erityisen hyvä puintikausi.

Siikalatvalla ei ole unohduk-
sissa kaksi vuotta sitten pellot 
vallannut tulva muun muassa 

Mankilan kylässä.
Merja Jyrkkä muisteli pahaa 

kesätulvaa saarnassaan kuvail-
leen tapahtumia kipeiksi koke-
muksiksi.

MTK-Rantsilan puheenjohta-

siitä, että saarelaisten vanhan ajan 
elämäntyyli säilyisi.

Maaseutuvaikutusten arvioin-
nista Rantasuomela ei ole kuullut 
aiemmin.

– Hailuodossa ihmisillä, myös 
seurakunnan työntekijöillä, on 
aikaa toisilleen.  Meillä ei ole esi-
merkiksi ajanvarauskäytäntöä 
diakoniatyössä. Ihmiset soittavat 
minulle, kun heillä on asiaa. 

Säilyisikö saaren omaleimai-
suus, jos edessä olisi seurakun-
taliitos, Rantasuomela myöntää 
huolehtivansa.

– Erityspiirteiden arvostami-
sen tärkeys korostuu, jos yhden 
seurakunnan sisällä on erilaisia 
alueita, hän lisää. 

Maalla käytännöt poikkeavat 
kaupunkilaiselämästä
Siikalatvan kirkkoherralle Mer-
ja Jyrkälle maaseutuvaikutusten 
arviointi on Rantasuomelan ta-
voin uusi asia. 

Jos Siikalatvalla olisi edessä 
seurakuntaliitos seurakuntayh-
tymään, Jyrkkä toivosi, että maa-
seutumainen elämäntapa huo-
mioitaisiin esimerkiksi toimin-
taa suunniteltaessa. Kun vuoden-
kierrossa on kiireisten maatalous-
töiden aika, väki ei silloin jouda 
seurakunnan tilaisuuksiin.  

– Täällä on hyvä kunnioit-
taa perinteistä tapaa tehdä asioi-
ta. Kun ihmisiä kuunnellaan, he 
osallistuvat. 

– Jos kokemuksen mukana tul-
lut tieto maaseutuseurakunnas-
ta ei muutoin kulje päätöksente-
koon, asiat on hyvä kirjata ylös. 

– Ikävää on se, että asiakirjat 
tahtovat jäädä pöytälaatikkoon 
unohduksiin, hän toteaa.

Siikalatvan seurakunta elää 
tällä hetkellä myös viiden kappe-
liseurakunnan pienissä kylissä.  
Jyrkkä toivoo, että mitkään rat-
kaisut tulevaisuudessa eivät lope-
ta seurakunnan läsnäoloa kylissä.

RIITTA HIRVONEN

sa laajat maaseutualueet ja kau-
punkitaajamat yhdistyvät. 

– Uudet seurakuntayhtymät 
saattavat muodostua maantie-
teellisesti varsin laajoiksi, kirkko-
hallituksen jumalanpalvelus- ja 
yhteiskuntayksikön apulaisjohta-
ja Marja Kantanen huomauttaa.

Kirkon maaseututoimikun-
nan mukaan vaikutusten arvi-
oinnissa huomioitaisiin esimer-
kiksi kirkollisten palvelujen, ku-
ten diakoniatyön saatavuus har-
vaan asutulla maaseudulla.

Seurakunnan henkilöstön tu-
lee palvella tasapuolisesti kaikkia 
jäseniä, myös heitä, jotka asuvat 
kaukana keskuksista.

Seurakunnan paikka on 
maaseudun ihmisen rinnalla
Marja Kantanen kertoo vast-
ikään seurakuntien työntekijöi-
den ja luottamushenkilöiden pa-
rissa tehdystä laajasta kyselystä. 

Miten Hailuoto säilyisi aina omaperäisenä paikkana 
asua ja elää? Millä keinoin toiminta olisi turvattu 
Siikalatvan seurakunnan pienimmässäkin kylässä?
Nämä kysymykset ovat edessä, mikäli 
kirkon hallintoa uudistetaan tulevaisuudessa 
siten, että kaikki seurakunnat kuuluvat 
jatkossa johonkin seurakuntayhtymään. 
Kirkossa ollaan heräämässä 
maaseutuvaikutusten arviointiin.

Kirkkoherra Merja Jyrkkä möi huutokaupassa porkkanoita ja omenoita välillä 
huokeaan hintaan, mutta lopputuloksena oli lähes 300 euroa lähetyksen hyväksi.
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ja Ismo Kervinen luki pyhäpäi-
vän tekstit jumalanpalveluksessa. 
Kirkkokahvilla hän kertoi toivo-
vansa, että Siikalatvan seurakun-
nassa ei sammutella valoja säästö-
paineissakaan.

– Me viljelijät pysymme täällä 
tiloinemme ja karjoinemme. Pal-
velut heikkenevät maaseudulla, 
ambulanssin saamme tänne enää 
vain suuressa hädässä. Toivot-
tavasti seurakunnan työntekijät 
liikkuvat tulevaisuudessa luok-
semme, vaikka hätä ei olisi suuri.   

Maaseutuväen kirkkopyhää on 
perinteisesti vietetty Rantsilassa 
myös lähetyksen päivänä.  Kir-
kossa siunattu sato huutokaupat-
tiin sunnuntain messun jälkeen 
kirkkokahvilla lähetystyön hy-
väksi. 

Kirkkokahvit sunnuntaina 
keitti ja tarjoilusta huolehti Rant-
silan maa- ja kotitalousseura.

RIITTA HIRVONEN

Kotitekoinen ehtoollisleipä siunattiin 
messussa, ja se mikä leivästä jäi 
jäljelle ehtoollisen jälkeen, nautittiin 
kirkkokahvilla.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.
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Rippikoulussa 
soittelu
oli tärkeää
Pekka Ruuska toteaa maksa-
vansa iloisesti kirkollisveron-
sa, koska hän haluaa tukea 
moniäänistä kirkkoa. Hän nä-
kee niin kirkossa kuin omal-
la alallaan musiikkibisnekses-
sä tärkeäksi käsityksien jatku-
van päivittämisen. 

Vanha gospelmuusikko to-
teaa tuoreen Kotimaa-lehden 
haastattelussa uskovansa en-
nen kaikkea hyvän laulun voi-
maan. Ruuska itse määritte-
lee polkuaan populaarimusii-
kin pariin hyvin kirkolliseksi: 
musiikkiopistomyllyn jälkeen 
hän innostui rippileirillä kita-
ransoitosta ja laulunteosta. 

– Biisinteossa yhdistyivät 
kirjoittaminen, musiikki ja 
vilpitön innostus hengellisiin 
kysymyksiin.

Livingstone-yhtyeen näh-
tyä päivänvalon 1970-luvun 
puolivälissä Ruuska musisoi 
bändin riveissä toistakym-
mentä vuotta. Monien vaihei-
den jälkeen Ruuska alkoi kui-
tenkin ajautua sivuun gospel-
kentältä. Biiseistä katosi kris-
tillinen kulma. 

– Etäännyin hengellisyyden 
vaatimuksesta ja kiinnostuin 
ihmisten elämäntarinoista il-
man johdatuksen viitekehystä.

Ruuskan mukaan dogmei-
hin ei voi hänen alallaan hirt-
täytyä, kuten ei kirkossakaan. 

Lisää voimaa 
ääneen, kirkko
Jutta Urpilainen totutte-
lee valtiovarainministeri-
nä ja SDP:n puheenjohtaja-
na vietettyjen vuosien jälkeen 
taas kansanedustajan rooliin. 
Vantaan Laurin haastattelussa 
hän pohtii muun muassa kir-
kon roolia arvokeskustelijana 
ja arvojohtajana.

Urpilainen kokee, että kir-
kolla on paitsi yhteiskunnalli-
nen tehtävä myös arvokeskus-
telijan ja arvojohtajan rooli. 

– Siksi myös kirkko voi 
osallistua keskusteluun siitä, 
voiko taloutta ja etiikkaa yh-
distää.

Urpilaisen mielestä kirk-
ko voisi olla entistäkin äänek-
käämpi arvokeskustelun he-
rättäjä ja ylläpitäjä. Hän us-
koo, että sitä kyllä kuunnel-
taisiin.

Muuttuuko katolisen 
kirkon kanta avioeroon?

Paavi Franciscus on suvait-
sevainen mies.

– Kuka minä olen tuo-
mitsemaan?  Näin katoli-

sen kirkon johtaja kysyi homo-
suhdekeskustelun yhteydessä.

Paavin suvaitsevaisuus näkyi 
myös viime viikolla, kun hän vih-
ki 20 paria avioliittoon. Joukossa 
oli pareja, jotka olivat eläneet yh-
dessä jo ennen vihkimistä. Erääl-
lä naisella puolestaan on tytär ai-
kaisemmasta suhteesta.

Paavi johti avioliittoseremoni-
oita ensimmäistä kertaa valintan-
sa jälkeen. Paavin suopeus muun 
muassa niin sanottuja susipareja 
kohtaan voi ennakoida dramaat-
tista muutosta katolisen kirkon 
opissa.

Kaikki eivät katso suopeas-
ti mahdollista linjan muutos-

ta. Uudessa, vielä julkaisematto-
massa kirjassa viisi kardinaalia 
näyttää ryhtyneen vastasiskuun. 
Kardinaalit arvostelevat tendens-
siä miedontaa kirkon tiukkaa op-
pia avioerosta. He myös kannat-
tavat vanhaa käytäntöä olla tar-
joamatta ehtoollista niille, jotka 
ovat avioituneet eronsa jälkeen.

Kirjan toimittaja, pastori Ro-
bert Dodaro toteaa, että kirjoit-
tajat vetoavat Uuteen testament-
tiin. Se osoittaa heidän mieles-
tään, että Kristus ei hyväksynyt 
avioeroa ja uudelleenavioitumis-
ta.

Kardinaalit suhtautuvat kiel-
teisesti myös virkaveljensä Wal-
ter Kasperin vetoomukseen suu-
remman armon osoittamista uu-
delleen avioituneille.

Katolinen kirkko kokoontuu 

lokakuussa 
suureen syno-
diin, jossa kes-
kustellaan avio-
liitosta, eroista, 
avoliitoista ja ho-
moliitoista. Samat asi-
at nousevat pinnalle myös ensi 
vuonna Philadelphiassa perheasi-
oihin keskittyvässä kokouksessa. 
Niitä ei tulla painamaan villaisel-
la, sanoo paikallinen arkkipiispa 
Charles Chaput.

Piispatkin etsivät mielipideky-
selyn mukaan uusia tapoja koh-
data  "susipareja", eronneita ja yk-
sinhuoltajia, jotka ovat menettä-
neet uskonsa kirkkoon. Piispat 
vastustavat homoliittoja ja abort-
tia.

Suurin kiistakapula on kuiten-
kin ehtoollisen jakaminen eron-

neille. Konservatiivienkin mieli-
piteet jakautuvat.

Piispa Thomas Tobin ilmoit-
taa, että hänellä ei ole vastausta 
asiaan. Jotakin tulisi kuitenkin 
tehdä, sillä suuri määrä uskovia 
on hylkäämässä katolisen kirkon.

– Nykyinen tilanne on kestä-
mätön. Eronneiden ja uudelleen 
avioituneiden pelastuksen vuok-
si meidän on tehtävä jotain.

PEKKA HELIN

Lähde: Religious News Service

Kirkossa voi viihtyä
ilman viihdettäkin
Petri Satomaa haluaa 
poistaa muurit eri 
ryhmittymien väliltä.

Oulunsalon uusi kirk-
koherra Petri Satomaa 
työskenteli vielä kym-
menen vuotta sitten luo-

kanopettajana Kempeleen Santa-
mäen koulussa.

Työn ohessa kasvatustieteiden 
maisteri kuitenkin opiskeli teo-
logiaa.

– Kuuntelin sisäistä kutsumus-
tani, hän perustelee.

Kun hän valmistui teologian 
maisteriksi, Karjasillan seura-
kunnassa avautui seurakuntapas-
torin tehtävä. Hän haki paikkaa, 
sai vihkimyksen ja jätti 13-vuoti-
sen opettajauran.

– Pappikin tekee paljon opet-
tajamaista työtä. Esimerkiksi rip-
pikoulun vetäjänä saa olla lasten 
kanssa tekemisissä.

Satomaa kuvaa papin virkaa 
jaloksi. Pappina saa olla pyhien 
asioiden äärellä ja kohdata ihmi-
siä elämän käännekohdissa. Myös 
kirkkoherrana hän haluaa palvel-
la seurakuntalaisia.

– Pienessä seurakunnassa 
kaikkea aikaa ei tarvitse uhrata 
hallinnolle vaan pääsee tekemään 
myös toimituksia.

Seurakuntalaiset
mukaan palveluun
Kysymykseen, mikä Oulunsalon 
seurakunnassa nyt muuttuu, Sa-

tomaa vastaa:
– Muutosten pitää olla perus-

teltuja. Haluan kuunnella herkäl-
lä korvalla, miten seurakunnas-
sa on toimittu. Tartun epäkoh-
tiin tehokkaasti, mutta keskus-
tellen työyhteisön kanssa.

Tietynlaista selkeyttä esimer-
kiksi jumalanpalveluselämään 
hän toivoo.

– Pitää sopia, että jumalanpal-
veluksissa toimitaan yhdenmu-
kaisesti. Tykkään, että asiat ovat 
järjestyksessä.

Seurakunnassa on lisätty mui-
den työntekijöiden ja kirkkoväär-
tien mukanaoloa jumalanpalve-
luksissa.

Satomaa muistuttaa, ettei seu-
rakunnan elävyys perustu vain 
työntekijöiden toimintaan.

– Haastan seurakuntalaisia 
mukaan palveluun. Esimerkik-
si seurakunnan kerhoissa kukin 
vuorollaan voisi vastata kahvit-
telusta.

Rajansa ihmisten
kosiskelullakin
Kirkon jäsenkato huolestuttaa Sa-
tomaata, mutta hän ei lähtisi ko-
siskelemaan ihmisiä kirkon pii-
riin keinoilla millä hyvänsä.

Seurakuntien toiminta kilpai-
lee monien muiden menovinkki-
en kanssa ihmisten kiinnostuk-
sesta.

– Jäsenkadon kiihtyessä keinot 
houkutella ihmisiä kirkkoon lip-
sahtavat vippaskonstien puolelle. 
Lähdemmekö hakemaan viihdet-

tä vai luotammeko perinteiseen, 
yksinkertaiseen tarjontaan?

Satomaa liputtaa ihmisten 
viihtymisen, muttei viihteen puo-
lesta.

– Meidän pitää uskoa siihen, 
että perinteisillä asioilla on vah-
va kysyntä edelleen.

Satomaan mielestä riittää, että 
kirkossa tehdään perinteistä työ-
tä laadukkaasti, hyvin valmistel-
len ja antaumuksella.

– Tilaisuuteen osallistuja voi 
kokea sen. Viesti kiirii ja lisää 
kiinnostusta. Jos työtä tehdään 
rutiininomaisesti ja innottomas-
ti, loputkin kaikkoavat pois.

Sillanrakentajan
rooli kiinnostaa
Satomaa on taustaltaan vanhoil-
lislestadiolainen.

Hän haluaa olla kaikkien seu-
rakuntalaisten palveluksessa ja 
vahvistaa yhteyksiä eri ryhmien 
välille.

– Arvostan ja kunnioitan kaik-
kia ihmisiä ja olen kiinnostunut 

tutustumaan ennakkoluulotto-
masti kaikkiin.

Hän toivoo avointa suhtautu-
mista myös muilta ja esimerkiksi 
kirkkoväärteiksi ihmisiä eri taus-
toista.

– Toivon, ettei turhia muure-
ja olisi eri ryhmittymien välillä. 
Jos niitä on, ne pitäisi saada mur-
rettua. Haluan olla myös sillan-
rakentajan roolissa. Tämä vaatii 
pitkäjänteistä työtä.

Lestadiolaiset papit kastavat 
myös ei-lestadiolaisia lapsia ja toi-
sinpäin.

– Kun vieraillaan ristiin ras-
tiin, arvostus toisia ihmisiä koh-
taan lisääntyy ja ennakkoluulot 
murenevat.

HELI VÄYRYNEN

Petri Satomaa asetetaan 
kirkkoherran virkaan ja siunataan 
tehtäväänsä sunnuntaina 28.9. 
kello 10 alkavassa piispanmessussa 
Oulunsalon kirkossa.

Petri Satomaa

• Valittiin toukokuussa vaaleilla Oulunsalon kirkkoherraksi.

• 47-vuotias teologian ja kasvatustieteiden maisteri.

• Asuu Oulun Kaakkurissa.

• Perheeseen kuuluvat vaimo, viisi lasta ja kaksi lapsenlasta.

• Harrastaa kuntoilua, nikkarointia ja musisointia.
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Julkaisemme 
seurakuntavaalien alla 
palstaa, joka tarjoaa 
tilaajaseurakunnissamme 
ehdolla oleville 
mahdollisuuden esitellä 
omia ja ryhmänsä 
ajatuksia. Ensimmäisessä 
osassa pyysimme 
ehdokkaita kertomaan 
vaalimottonsa. 

Haluan tuoda jokaiselle seura-
kunnan jäsenelle tiedoksi, mi-
tä kaikkea seurakunta tarjoaa 
juuri sinulle. Yllättävän moni ei 
tiedä seurakunnan tarjoamasta 
toiminnasta mitään. Pistetään 
rumpu kaikumaan!

Heljä Sohlo, Oulujoki, 
Elävä seurakunta lähellä ihmistä (Esli)

Mottoni on: Kirkko lähelle ih-
mistä ja ihmisen arkea.

Sirpa Ahola-Laurila, Tuira, 
Elävä seurakunta lähellä ihmistä (Esli)

Muutoksia ei pidä tehdä muu-
tosten vuoksi vaan hyödyntää 
hyväksi koettua sekä kunnioit-
taa määrättyjä kristillisiä peri-
aatteita ja muistaa kirkon tär-
kein tehtävä ja yhteiskunnalli-
nen rooli. Yhtymän ja seura-
kunnan talouden, organisaati-
on ja työnjaon pitää olla selke-
ää ja läpinäkyvää. 

Antti Rautio, Oulun 
Tuomiokirkkoseurakunta, Katse

Motto: vanhus ja arki
Perustelut: liki 30 vuotta van-
hustyötä tehneenä

Lea Haapasalo, Muhos, 
Kirkko keskellä arkea

Suvaitsevaisuus, tänään 2014 ei 
enää ole syytä keskustella, ke-
nelle kirkko, seurakunta kuu-
luu! Ihonväri, asema, aviosää-
ty, tasapuolinen oikeus rakastaa 
on arkea. Seurakunnan tulee 
tukea ihmisiä siinä arjessa, jo-

ka heitä ympäröi! Ei valita, ke-
nelle sanotaan kyllä kenelle ei! 

Jaana Mellanen, 
Tuira, Katse

Monesti ihminen jää yksin elä-
män kriisissä, vaikkapa talou-
dellisissa vaikeuksissa. Seura-
kunnalla onkin haaste auttaa 
lähimmäistä olemalla henkise-
nä tukena unohtamatta myös 
hengellisyyttä. Kotivierailulla 
laulettu virsi tuo lohtua ja päi-
vän sanan lukeminen yhdessä 
ja siitä syntyvä keskustelu anta-
vat uuden ulottuvuuden. Kan-
takaa toistenne kuormia!

Pirjo Vähäkuopus, Siikalatva, 
Seurakunnan puolesta

Mottoni on Kaikkien seura-
kunta. Haluaisin, että seura-
kunta pyrkisi osallistamaan 
seurakuntalaiset mahdollisim-
man laajasti toimintaansa.

Leena Väänänen, 
Tuira, Katse

Mottoni on "palvellen matkalla 
muita". Näihin sanoihin päät-
tyy lempivirteni, virsi 434. Sa-
nat tiivistävät sen, mihin kris-
titty on kutsuttu: palvelemaan 
Kristuksen esimerkin mukai-
sesti. Virret ovat keskeinen osa 
jumalanpalvelusta, joka puo-
lestaan on seurakunnan kes-
keinen toimintamuoto. Toivot-
tavasti näin saa olla myös jat-
kossa.
 Ilkka Kotajärvi, Tuira, Kristillisten 

perusarvojen puolesta

Päätöksenteko ei saa etääntyä. 
Jokaisen kylän ja taajaman ih-
misen täytyy tuntea seurakunta 
omakseen. Muuten ei tule mi-
tään. Työntekijät tekevät käy-
tännön työn. Heille täytyy an-
taa täysi tuki.  Auttakaamme 
myös ihmisiä hädässä. Ihmis-
arvo kunniaan sekä työelämäs-
sä että muualla. 

Hannu Tarvas, 
Oulujoki, Katse

Vihkihetki täyden kympin päivänä 

Oulun tuomiokirkossa jär-
jestetään vihkihetki per-
jantaina 10. lokakuuta 
kello 17 alkaen. 

Vihkihetkeen ei ilmoittaudu-
ta etukäteen, vaan parit vihitään 
saapumisjärjestyksessä. Mukaan 
tarvitaan esteettömyystodistus, 
joka on hankittu viimeistään seit-
semän vuorokautta ennen vihki-
mistä jommankumman vihittä-
vän kotiseurakunnan kirkkoher-
ranvirastosta. 

Vihkipari voi kutsua mukaan 
läheisensä, mutta tarvittavat todis-
tajat voivat tulla myös seurakun-

nan puolesta. Vihkimisen jälkeen 
on tarjolla hääkakkua ja kahvit 
hääväelle tuomiokirkon kryptassa. 
Vihkitoimitus ja juhlakahvit ovat 
maksuttomia. 

Hääparien on mahdollista va-
rata myös oma vihkihetki ha-
luamalleen ajankohdalle Oulun 
ev.lut. seurakuntien päivystävältä 
papilta numerosta (08) 3161 410. 
Vihkihetkessä voidaan myös siu-
nata jo solmittu avioliitto.

Esteettömyystodistuksella var-
mistetaan, että parilla on oikeus 
mennä naimisiin. Oulun ev.lut. 
seurakunnissa avioliiton esteiden 

tutkintaa tehdään arkipäivisin 
kello 9–16 seurakuntien keskusre-
kisterissä, osoitteessa Isokatu 17, 
p. (08) 3161 310. Esteettömyyslo-
makkeen voi tulostaa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/esteet-
tomyyslomake ja palauttaa kes-
kusrekisteriin.

Kirkollisen vihkimisen edel-
lytyksenä on, että molemmat vi-
hittävät ovat rippikoulun käynei-
tä ev.lut. kirkon jäseniä tai toi-
nen vihittävistä kuuluu johon-
kin muuhun kristilliseen kirkko-
kuntaan ja toinen on rippikoulun 
käynyt ev.lut. kirkon jäsen.

Petri Satomaa aloitti Oulunsalon kirkkoherrana syyskuun alussa. 
– Minut on otettu seurakunnassa hyvin vastaan, 17 työntekijän esimies kertoo.

Ehdokkaat korostavat 
seurakunnan 
läsnäoloa arjessa

Toinen vaalikysymys:  

Mikä on 
seurakuntasi suurin haaste 
tulevalla nelivuotiskaudella? 

Vastaa lyhyesti joko sähköpostitse toimitus@rauhantervehdys.fi 
tai jätä vastauksesi yhteystietoineen osoitteessa www.rauhanter-
vehdys.fi/palaute. Takaraja vastauksille on maanantai 29.9. Muis-
ta mainita nimesi, seurakuntasi ja ehdokaslistasi nimi. 
Toimitus valikoi tasapuolisuusperiaatteella lehdessä julkaistavat 
vastaukset ja voi lyhentää niitä tarvittaessa.  

Viikon 
vaali-

kysymys
?

Palveleva puhelin täyttää 50 vuotta

Palveleva puhelin täyttää 
50 vuotta 1. lokakuuta. 
Kirkon Palveleva puhelin 
nostaa juhlavuoden tee-

moiksi puhelinauttamisen kes-
toaiheet eli yksinäisyyden, kär-
simyksen ja toivon.

– Puhelinauttamisen ja kes-
kusteluavun tarve ei ole vähen-
tynyt. Ihmissuhteet, yksinäisyys, 
sairaudet, itsemurha-ajatukset, 
elämän mielekkyys ja syyllisyys 
puhuttavat jatkuvasti, kirkon 
diakoniatyön johtaja Kalle Kuu-

simäki toteaa.
Suomenkielinen linja (01019 

0071) avautuu iltaisin kello 18, ruot-
sinkielinen (01019 0072) kello 20.

Palveleva puhelin on matalan 
kynnyksen palvelu, jossa kipeistä 
asioista voi puhua nimettömänä.

H e l i  Väy r y n e n
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Terveys ja Hyvinvointi

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

AVOINNA:
ma-pe 8.30-21  la-su 10-21

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

TERVETULOA APTEEKKIIN!
Hoida apteekki- ja lääkeasiat kätevästi

kauppareissulla apteekissasi 
Limingantullin Prismassa.

OULUN III HANSA APTEEKKI
LIMINGANTULLIN PRISMA
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
Ma-pe 8-21, la 8-18 ja su 12-18
www.oulunhansaapteekki.fi |(08) 311 2019

www.caritaslaiset.fi

Ajanvaraus 
netissä tai 

050 520 2383 

Lääkäritalomme palvelee 
Oulun keskustassa osoitteessa 
Mäkelininkatu 31.

Tervetuloa - Olemme täällä sinua varten.

Lääkäritalo  •  Työterveys  •  Kotilääkäri

Caritas Lääkäritalo tarjoaa sinulle monipuoliset ja kattavat 
terveyspalvelut. Palvelemme kaikenikäisiä vauvasta vaariin. 
Palveluihimme kuuluvat yleis- ja erikoislääkäreiden vastaan-
otto, työterveyshuolto sekä lääkärien kotikäynnit. 

Aidosti oululainen.

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Terveys & Hyvinvointi 
ilmestyy seuraavan kerran 

30.10.
Ota yhteyttä: 

Pirjo Teva, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.� 

Monet seniorit 
tulivat juttusille

Oulun seurakun-
tien osasto kiin-
nosti ihmisiä vii-
me viikonloppu-

na Ouluhallissa pidetyillä 
Seniorimessuilla.

– Kävijöitä oli paljon. 
Yksikin työntekijä kertoi, 
että hänen luonaan kävi 
kymmenkunta ihmistä. 

– Kävijät halusivat kes-
kustella hyvin monenlai-
sista asioista, messuilla 
mukana ollut vanhustyön 

pastori Markku Palosaari 
kertoo.

Messuille osallistui pa-
rikymmentä Oulun seura-
kuntien työntekijää papeis-
ta ja kanttoreista diakonia-
työntekijöihin.

Myös kehorukous ja 
laulukirkko kiinnostivat 
senioreja toista kertaa pi-
detyillä messuilla.

HELI VÄYRYNEN

Mar k ku Pa l o s aa r i
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Seurakunta panee abit 
puhumaan suunsa puhtaaksi
Perjantai 12. syyskuuta.  
Kiimingin lukiossa 
seurakunnan abiparkissa 
tungeksii oppilaita, jotka 
ovat häikäilemättömän 
raikkaita ja hauskoja. 
Tällaisia nuoret ovat 
ja tulevat toivottavasti 
aina olemaan.

Hetki sitten luokka oli lähes 
tyhjä. Välitunnilla tyttöjä 
ja poikia tulvii ovesta si-
sään ja ulos.  Muuan poi-

ka saapuu luokkaan kaksi tyttöä 
käsipuolessaan. 

– Sää niinkö tarttet kaksin 
puolin taluttajaa? joku hämmäs-
telee.

Joku nuorista kuuluu kailotta-
van, vieläkö on villihevosia. Toi-
nen uskottelee haluavansa vapaa-
muurariksi. Kolmas aikoo panos-
taa autoon. Ensin pitää löytää au-
to ja sitten panos.

Saksan luokan vetää täyteen 
lukiolaisten  mielenmyllertäjä 
numero yksi, ylioppilaskirjoituk-
set.  Luokasta on tehty abiparkki, 
jossa kokelaat voivat puida tunto-
jaan kirjoituksen jälkeen.  Vuo-
rossa on äidinkielen tekstitaidon 
koe.

Ajatukset ottavat vastaan Kii-
mingin seurakunnan työntekijät. 
Joitakin abeja on paikalla, mutta 
he eivät ole vielä aloittaneet syk-
syn kirjoitusurakkaansa. 

Äidinkielen kirjoittajia ei näy 
eikä kuulu, heidän kavereitaan 

sitäkin enemmän. Kirjoitukset 
kiinnostavat lukiolaisia.

Luokan seinille on ripustettu 
postikortteja ja tekstejä saksan-
kielisestä maailmasta.  Wien, Ber-
lin, DDR, Politisch Deutschland.

Onpa seinällä myös itäsaksa-
laisten liikennevalojen vihreä ja 
punainen mies, joiden tehtävä 
on osoittaa, milloin suojatien saa 
ylittää ja milloin ei. Jaetussa Sak-
sassa ukot olivat erilaisia. 

Kokeesta elpyminen 
vie aikaa
Abiparkissa ovat paikalla seura-
kunnan nuorisotyönohjaajat Jii-
Pee Nyyssönen ja Elisa Happo-
nen sekä kappalainen Miia Sep-
pänen.  

Nyyssösen mukaan abiparkis-
sa koetta voidaan puida tuoreel-
taan eikä kenenkään tarvitse läh-
teä yksin kotiin. Näin abit saavat 
vertaistukea ja pystyvät parem-
min käsittelemään koko kirjoi-
tusprosessia.

Abiparkki aloitti Kiimingis-
sä keväällä ylioppilaskokelaiden 
omasta aloitteesta. Aivan tuo-
re idea parkki ei ole, sillä mones-
sa koulussa tällainen toiminta on 
vanhastaan tuttua.

Abit eivät Nyyssösen mukaan 
aina edes muista, mihin kysy-
myksiin he ovat kirjoituksissa  
vastanneet. He elpyvät vasta abi-
parkissa kotvasen nuokuttuaan, 
jolloin puhe yltyy jopa vuolaaksi. 

Oppilaat tutkailevat vastauk-
siaan ja koettavat perustella itsel-
leen ja toisilleen, miksi he kirjoit-

tivat juuri tietystä näkökulmasta.

Vihdoinkin 
kirjoittajia
Luokkaan saapuvat Terhi Moila-
nen ja Emilia Lammela, suoraan 
ylioppilaskirjoituksista.

Terhi Moilanen ei ole aivan ta-
vallinen abi. Hän on tullut ko-
keesta, mutta ei ole vaipunut pu-
humattomuuteen eikä sulkeutu-
neisuuteen. 

Emilia Lammela on vähäpu-
heisempi. Hän ihmettelee, kuin-
ka kirjoittajia oli vain kymme-
nenkunta, kun edellisellä kerral-

la heitä oli ollut ”sikana” paikalla.
Abiparkin heikko menestys 

Kiimingin äidinkielen tekstitai-
don kokeessa johtuukin kirjoit-
tajien vähäisyydestä. Kun kirjoit-
tajia on monta kymmentä, abi-
parkki vetää aivan toisella taval-
la väkeä.

Moilaselta kysyttiin, tärisivät-
kö hänen kätensä. Ilmeisesti ei-
vät, mutta hermottomasti Moi-
lanenkaan ei koetta ottanut. Kun 
hän sai paperit eteensä, reaktio oli 
”voi ei”.

Moilanen vastasi kysymyksiin, 
jotka koskivat romaaninkatkel-

maa ja markkinointitekstiä. Abi-
turientti pahoittelee, että tehtä-
viin ei kuulunut analyysiä. Niissä 
on helpompi vastata laveammin. 
Jos yksi kohta vastauksessa fals-
kaa, sen voi paikata toisella.

 Nyt abien piti Moilasen mu-
kaan määritellä asioita tarkasti, 
mikä on varsin hankalaa puuhaa.

Jii-Pee Nyyssönen kertoo, että 
abiparkki järjestään Kiimingissä 
jokaisen kokeen yhteydessä. Syk-
syn viimeinen koepäivä on keski-
viikkona 1. lokakuuta.

PEKKA HELIN

Abiparkki Kiimingin lukiossa houkutteli kahvin ja keksien äärelle niin abeja kuin heidän kavereitaan. Jere Tapio esittelee herkkulaatikon sisältöä Aukusti Saarijärven kanssa. 

Abit Terhi Moilanen ja Emilia Lammela istahtavat ylioppilaskokeen jälkeen hetkeksi rauhoittumaan ennen kotiin lähtöä.

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra
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Hautauspalveluja

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Erositko vanhemmalla iällä?

Erosta eheäksi® -vertaisryhmä tiistaisin klo 17–19 
kahdeksan kertaa Oulun keskustassa alkaen 14.10.2014.

Ohjaajina koulutetut vertaistukihenkilöt Lauri, Pirkko 
ja Olli. Maksuton.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
p. 040 7257 561 
erostaeheaksi@elakeliitto.fi 
www.elakeliitto.fi

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

la 27.9.2014 
klo 18.00

PALO
levynjulkaisukeikka!

Oulun Helluntaikirkko,  

Uusikatu 78 • vapaa pääsy!

www.facebook.com/paloyhtye
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SOITA EDES
SUVANTO-LINJA
PUH. 0800-06776

Apua ja tukea kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä ja 
väkivaltaa kokeneille ikääntyville. 

Valtakunnallinen ja maksuton 
auttava puhelin päivystää ti ja to 
klo 12-15. Lakineuvonta joka 
parillisen viikon ke 16-18.

ÄLÄ JÄÄ
YKSIN
MIETTIMÄÄN

Kaukovainion kappelin 
purkuaikeet jouduttavat 
kysymään, millaisissa 
tiloissa seurakuntalaiset 
kokoontuvat 
tulevaisuudessa. 
Oulun seurakuntien 
kiinteistöjohtaja Jaana 
Valjus toivoo aiheesta 
hyvää keskustelua niin 
Oulussa kuin muuallakin.
Voisiko yksi 
kohtaamispaikka 
olla kaupunginosissa 
kiertävä bussi?

Kaketsun keskus  menee 
nurin. Näin otsikoi Kale-
va viime viikolla juttunsa 
Oulun Kaukovainion kes-

kuksen uudistamisaikeista.
Jutussa kerrottiin ronskisti, et-

tä ”Kaketsulla” menee lähivuosi-
na moukarin alle myös seurakun-
nan tilat eli Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantiellä.

Uutisen taustalla oli kaupun-
gin yhdyskuntalautakunnan pää-
tös asemakaavan muutoksesta 
Kaukovainiolla. Nykyisestä ”Ka-
ketsun” keskuksesta jää suunni-
telmissa pystyyn ainoastaan Hii-
rihaukkatalo, jossa on koulu ja 
kirjasto.

Puhe kappelin purkutuomios-
ta oli oikeaa tietoa ja toisaalta ei 
ollut. Oulun ev.-lut seurakuntien 
kiinteistöjohtaja Jaana Valjus sa-
noo, että talon purkamisesta ei 
ole tehty seurakunnassa päätöstä. 

Nuijan kopautuksen aika ei ole 
ollut vielä, sillä ensin odotetaan 
rauhassa kaavamuutoksen voi-
maantuloa kaupungin päätöksen-
teossa, kuten Valjus toteaa.

 
Seurakunta on sitoutunut
kaavamuutokseen
Uutisen kappelin purkutuomios-
ta tekee paikkansa pitäväksi se, 
että Karjasillan seurakuntaneu-
voston kesällä annetussa lausun-
nossa todetaan seurakunnan ole-
van mukana kaavamuutoksessa.

Neuvoston päätös tarkoit-
taa, että seurakunta on sitoutu-
nut Kaukovainion keskustan ke-
hittämiseen yhdessä kaupungin, 
Oulun Sivakan ja YIT Rakennuk-
sen kanssa.

Valjus korostaa, että ratkaisu 
kappelin kohtalosta kulkee yh-
dessä Oulun seurakuntien talou-
den turvaamisohjelman kanssa. 
Kaukovainion kappelin korjaus 
olisi edessä lähivuosina, eikä ky-
seessä olisi mikään pieni pintare-
montti, vaan raskas, parin mil-
joonan korjausurakka.

Aiempaa enemmän 
yhteisiä tiloja
Valjuksen mielestä kysymys kuu-
luu nyt, kannattaako elinkaaren-
sa päätepisteessä olevaa raken-
nusta ryhtyä kunnostamaan. Oli-
siko viisaampaa hankkia alueelta 
seurakuntalaisten käyttöön uu-
det tilat esimerkiksi Hiirihauk-
katalosta?

– Minun mielestäni järkeväm-
pää on ryhtyä hankkimaan uu-
det tilat kokoontumisille, mutta 
lopullisen päätöksen tekevät luot-
tamushenkilöt.

Valjuksen mukaan seurakun-
nilla – muuallakin kuin Oulussa 
– on jatkossa aiempaa vähemmän 
varoja seiniin ja kattoihin.

– Suuntana on lisätä tilojen 
yhteiskäyttöä muun muassa kau-
pungin tai järjestöjen kanssa.

 – Toki seurakuntien omia ko-
koontumispaikkoja tulee ole-
maan varmasti myös jatkossa, 
hän tähdentää. 

Mielikuvitus käyttöön
tilakeskustelussa
Valjus perää avointa keskustelua 
seurakuntien tiloista.

– Itse olen valmis miettimään 
äkkiseltään hulluiltakin kuulos-
tavia ratkaisuja uusien tilojen löy-
tymiseksi. Tällä en tarkoita pel-
kästään Kaukovainion tilannet-
ta, vaan kaikissa Oulun seura-
kunnissa tarvitaan reipasta aja-
tustenvaihtoa siitä, minkälaisis-
sa paikoissa ja tiloissa seurakun-
ta kokoontuu ja työskentelee tule-
vaisuudessa.

Valjus kertoo, että ilmoille on 
Oulussa heitetty muun muassa 
idea bussista, joka kiertäisi seu-
rakunnassa eri alueilla palvellen 
vuoroin diakoniatyön asiakkaita, 
lapsityötä ja nuoria.

– Sunnuntaiaamuna bussilla 
voitaisiin ajaa kirkkoon. Mielen-
juolahduksia pitää uskaltaa esit-
tää ja kokeilla niitä. Jos jokin idea 
ei toimi, mietitään uutta.

– Seurakuntien rakennusten 
aulatilat houkuttavat minua poh-
timaan niiden aiempaa parempaa 
hyödyntämistä. Aula saattaa ol-
la juuri se kirkon paikka, johon 
kadulta on helpointa poiketa ou-
dommankin. 

RIITTA HIRVONEN

Bussista ja aulasta 
kohtaamispaikka?

K i r ko n ku va p a n k k i  /  O u lu n ev. l u t  s e u ra ku nna t

Minun mielestäni 
järkevämpää on 
ryhtyä hankkimaan 
uudet tilat 
kokoontumisille, 
mutta lopullisen 
päätöksen tekevät 
luottamushenkilöt.

Jaana Valjus

Kaukovainion kappelin kohtalo alkaa hiljalleen selvitä, mutta lopulliset päätökset 
asiassa vielä puuttuvat.

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267
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Viime sunnuntaina Kempeleessä kuultiin kirkkoherranvaalissa III vaalisijalle 
asetetun Petteri Tuuloksen vaalisaarna. Messun jälkeen Tuulosta saattoi jututtaa 
kirkkokahveilla. Kaikkia ehdokkaita pääsee jututtamaan vaalipaneelissa 28. 
syyskuuta. Varsinainen vaalipäivä on 5. lokakuuta. 
Lue lisää www.kempeleenseurakunta.fi.

Kempeleessä viimeinen vaalikahvi

KUULUTUS

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ju-
malanpalveluksen jälkeen 5.10.2014 kello 11.30 ja päättyy kel-
lo 20.00. 

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakun-
nan kirkkoherranvirastossa, osoitteessa Tiilitie 1, 90440 Kem-
pele maanantaista perjantaihin ajalla 29.9.–3.10.2014 joka päi-
vä kello 9–18.

Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään vaalitoimit-
sijoille selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin ra-
joittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaik-
kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta ko-
tonaan (kotiäänestys) siinä seurakunnassa, jonka äänioikeutet-
tujen luetteloon hänet on merkitty. Kotiäänestyksen yhteydessä 
voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa 
taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) 
tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty kyseisen seura-
kunnan äänioikeutettujen luetteloon. Hänen tai hänen valitse-
mansa henkilön on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse vaa-
lilautakunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan 
viimeistään perjantaina 26.9.2014 ennen kello 16.00 kirkkoher-
ranvirastoon p. 08-561 4500 tai 044 779 0018.

Vaalin tulos julistetaan kirkossa sunnuntaina 5.10.2014 aikaisin-
taan kello 21.00.  Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 8.10.-7.11.2014.

Kempele 29.8.2014

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Reino Laitinen
puheenjohtaja

Seurakuntavaalien kuvalliset 
ehdokaslistat julkaistaan Rauhan 

Tervehdyksessä 23.10. ja 6.11.

Anthony de Mellon, 
edesmenneen intia-
laisen jesuiittapa-
pin kirjat ovat täynnä 

ihastuttavia oivalluksia. Tuo-
rein suomennos jatkaa totu-
tulla raikkaalla ja ajatuksia he-
rättävällä linjalla.

Lähteillä pitää sisällään 
henkistä ja hengellistä ohjaus-
ta, mutta myös käytännönlä-
heisiä ja jopa varsin radikaa-
lejakin harjoituksia. Henkilö-
kohtaisen testamentin täyden-
täminen on harjoitus, joka al-
kaa johdantosanoilla: ”Kuvit-
telen, että kuolen tänään.” Sen 
jälkeen on 16 kohtaa, jotka tu-

lee täydentää omilla asioilla ja 
sanoilla, muun muassa kerto-
malla asioista, joiden puolesta 
on elänyt, kärsimyksistä, joita 
on kohdannut ja toiveista, jot-
ka eivät ole täyttyneet.

Kirjan lukeminen täyttää 
lukijan mielen syvällä vaka-
vuudella ja hersyvällä ilolla. 
Anthony de Mellon tapa kir-
joittaa perustuu toisaalta sy-
vään hengellisyyteen ja vank-
kaan kokemukseen, toisaal-
ta yllätyksellisyyteen. Lukijan 
on helppo pysyä hereillä.

”Ihmettely on mietiskelyn 
sydän”, de Mello toteaa. Hä-
nellä itsellään ihmettelyn taito 

Oivalluksia

Lukunurkka

Anthony de Mello: Lähteillä. 
Hengellisten harjoitusten kirja. 
Wellsprings: a book of spiritual 
exercises. Suom. Mikko Peura. 
Kirjapaja 2014, 221 s.

oli hallussa; hänen seurassaan 
uskon myös lukijoiden ihmet-
telytaidon kasvavan.

VEIJO KOIVULA

Muhoksen kirkossa vie-
tetään perjantaina 
26.9. kello 22 klovni-
messu. Klovnijuma-

lanpalvelus on oikea jumalan-
palvelus eikä kyseessä ole esi-
tys. Messu ei ole myöskään pel-
kästään lasten jumalanpalvelus, 
vaan koko perheen yhteinen kirk-
kohetki.

Klovnimessussa ei ole paljon 
lausuttuja sanoja. Messu on vah-
vasti elämyksellinen. 

Klovnimessussa kirkkoväkeä 
puhuttelee muun muassa mi-
miikka, joka on tunteiden ilmai-
sua kasvonilmeiden ja eleiden 

avulla.  
Klovnimessua tekevät yhdes-

sä nuorten työryhmä, muhoslai-
nen tanssitaiteilija Maikki Hauru 
ja kappalainen Tarja Pyy. Kantto-
rina jumalanpalveluksessa on Os-
si Kajava. 

Klovnimessu on osa Muhok-
sen taiteiden yön ohjelmaa. Klov-

nimessun jälkeen kirkon pihal-
la on tulitaidenäytös.

Kynttiläkulkue kirkkoon 
lähtee seurakuntatalolta klo 
21.45.

Kello 18–21.30 seurakunta-
talon pihalla on useita eri työ-
pajoja. Yksi niistä on Maikki 
Haurun vetämä klovneriapaja.

Monipuolisen taiteiden yön 
ohjelmasta voi lukea lisää kir-
kollisista ilmoituksiusta, sivul-
ta 23. 

Taiteiden yön järjestävät yh-
dessä Muhoksen seurakunnan 
perhe- ja nuorisotyö ja kunnan 
nuorisotoimi.

Klovnit kirkossa Muhoksella 

Opetushallitus on anta-
nut kouluille tarkiste-
tut ohjeet uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon 

opetuksesta.
Koulujen juhliin voi sisältyä 

uskontoon viittaavia elementte-
jä. Ohjeiden mukaan yksittäisen 
virren laulamisen johdosta juh-
laa ei voida uskonnollisen su-
vaitsevaisuuden nimissä pitää 
uskonnon harjoittamiseksi kat-
sottavana tilaisuutena. 

Koulun juhlat ovat osa ope-
tusta ja koulun toimintaa, johon 
oppilaiden tulee osallistua. Tar-
vittaessa huoltajien kanssa voi-
daan sopia oppilasta koskevis-
ta yksilöllisistä järjestelyistä ja 
vaihtoehtoisesta toiminnasta. 

Koulu voi järjestää uskonnol-
lisia tilaisuuksia, kuten juma-
lanpalveluksia ja uskonnollisia 
päivänavauksia, tai sisällyttää 
koulun toimintaan uskonnolli-
sia toimituksia, kuten ruokaru-

kouksia. Tällaiset tilaisuudet ja 
toimitukset ovat uskonnon har-
joittamista. 

Oppilasta ei voida ohjeiden 
mukaan velvoittaa osallistu-
maan uskonnolliseen tilaisuu-
teen tai toimitukseen. Vapaus 
olla osallistumatta on riippuma-
ton yhdyskunnan jäsenyydestä. 

Oppilaan huoltaja ilmoittaa, 
osallistuuko oppilas uskonnol-
lisiin tilaisuuksiin ja toimituk-
siin vai ei. 

Huoltajalta lupa ruokarukoukseen 

Jippu tähdittää Oulugospelia 

Oulugospel-tapahtu-
man lippujen ennak-
komyynti on alkanut. 
Tapahtuman järjestää 

Oulun ev.lut. seurakunnat.
Oulugospel käynnistyy per-

jantaina 31.10. kello 18 Karjasil-
lan kirkossa. Avauskonsertissa 
musisoi kokkolalainen akusti-
nen folk-yhtye Maksetut viulut, 
jonka repertuaariin kuuluvat 
kansanmusiikin lisäksi kantri, 
blues ja jazz. Illan toinen esiin-

tyjä on oululainen trubaduuri 
Markus Pätsi, joka hallitsee laa-
jan skaalan eri musiikkityylejä.

Pyhäinpäivänä lauantaina 
1.11. konsertit järjestetään Ou-
lun kaupunginteatterissa. Kel-
lo 12 alkavassa konsertissa .kls 
soittaa rokkia ja kokkolalainen 
Kaemo puolestaan reggaeta ja-
maikalaisella poljennolla. Kel-
lo 19 alkaa iltakonsertti, jossa 
esiintyy ylivieskalainen rock-yh-
tye Sancta Venia sekä indie-folk-

trio Idän Ihmeet. 
Oulugospelin päätöskonsert-

ti on sunnuntaina 2.11. kello 12 
kaupunginteatterissa. Sen aloit-
taa kokkolalainen kristillistä 
vaihtoehtorockia soittava Nolla. 
Festivaalin päättää Suomen suo-
situimpiin naislaulajiin kuuluva 
Jippu. 

Ohjelma ja linkit lippuvara-
uksiin löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/oulugos-
pel.
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

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

Su 28.9. klo 10 sanajumalanpal-
velus ja musiikkimatinea Oulun 
tuomiokirkosta  
klo 10 kirkkoherra Petri Sato-
maan virkaanasettamismessu 
Oulunsalon kirkosta.
  
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 28.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Myyrmäen kirkosta Vantaalta. 
Virret: 533: 1,2,5; 726; 203: 2,8; 
465: 1-2; 295.
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.

taan juhlavuotta viettäväs-
tä Kirkon Palvelevasta puhe-
limesta. Hastattelussa on toi-
minnanohjaaja Leila Virén 
Oulun ev.lut. seurakunnista.   

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 28.9. klo 9.45. Radiopyhä-
koulussa Oulujoen seurakun-
nan lastenohjaaja Kirsi Isola 
kertoo Jumalan huolenpidosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
 Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Su 28.9. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa Oulujoen seurakun-
nan lastenohjaaja Kirsi Isola 
kertoo Jumalan huolenpidosta.
Klo 10 Petri Satomaan virkaa-
nasettamismessu Oulunsalon 
kirkosta. Virret: 111, 370, 833, 
582, 452, 222, 225 ja 462.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kuullaan, millä 
mielin Oulunsalon tuore kirk-
koherra Petri Satomaa oli tou-
kokuussa kirkkoherranvaalin 
tuloksen selvittyä. Uusinta.
Ti 30.9. klo 22.05 Radio Dein 
Viikon vieraana on Rauhan 
Tervehdyksen uusi päätoimit-
taja Heli Väyrynen. Ohjelma 
on koosteuusinta edellisellä 
viikolla lähetetyistä ohjelmista.
Ke 1.10. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerro-

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

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Muhoslainen Hilkka 
Kontu muistaa lap-
suudestaan, kuinka lä-
hinaapurin täti vei ju-

hannuksena hänet ja muita lap-
sia veneellä Muhoksen kirkkoon.

– Vastavirtaan oli hieman ras-
kasta soutaa, mutta matka takai-
sin kotiin kävi helpommin. Kirk-
ko oli koristeltu koivuilla oikein 
kauniisti, Kontu muistelee.

Hän toteaa, että lapsena ko-
tikirkkoaan ei osaa arvostaa sa-
malla tavalla kuin vanhempana.

– Ei pieni lapsi vielä ymmärrä.
Nyt Kontu näkee Muhoksen 

kirkon eri tavalla. Hänellä on 
siellä jopa oma lempipaikka.

– Tästä on vain jotenkin tul-
lut oma paikka, Kontu toteaa is-
tuessaan kirkonpenkissä urku-
parven alla.

– Muodostuuhan ihmisille 
lempipaikkoja muuallakin, esi-
merkiksi ruokapöydässä.

Pari vuotta sitten Konnulla 
oli tapana käydä kirkossa yhdes-
sä kaverinsa kanssa. He istuivat 
aina samoilla paikoilla. Sitten ta-
pahtui jotain erikoista.

– Joka toisen penkkirivin alla 
on lämmitin. Kun kaverini sai-
rastui, eikä päässyt enää kanssa-
ni kirkkoon, myös penkin läm-
mitin kylmeni.

Kontu kertoo, että monilla 
säännöllisesti kirkossa käyvil-
lä on Muhoksen kirkossa lempi-
paikkansa.

Omasta lempipaikastaan Kon-
tu näkee ja kuulee kaiken tarpeel-
lisen.

– Tästä näkyy virsitaulu, alt-

Hilkka Kontu nauttii 
kirkonmenosta vakiopaikalla

Elsi  S a lovaa ra

Kotikirkkoni

helmi

taritaulu ja saarnastuoli. Musiik-
kikin kuuluu tähän aivan hyvin. 
Olen istunut myös tuolla edessä, 
mutta ei se ollut hyvä.

– Jotkut sanovat, ettei tässä ole 
hyvä istua, mutta minä olenkin 
itsepäinen, Kontu hymyilee.

Hän kiittelee sitä, että kirkossa 
on huomioitu esteettömyys.

– Kaikki pääsevät kirkkoon 
hyvin. Pyörätuoliramppi on ra-
kennettu kirkon tyyliin sopivak-
si ja maisemoitu sieväksi.

Kontu muistelee, että kirkko 
on ollut samanlainen jo hänen 
rippikouluaikanaan.

– Näissä seinissä on joskus ol-
lut maalauksia, mutta ne on maa-
lattu umpeen jo kauan sitten. Alt-

tarin takana oleva maalaus on 
kuitenkin säästetty. Se sopii sii-
hen oikein hyvin.

Virsitaulun tarkasti veistetyt 
puiset yksityiskohdat ja saarnas-
tuolin kyyhkynen sekä enkelit 
miellyttävät Konnun silmää.

– Niitä ei kyllä ole tehty yhdes-
sä yössä. Niin taidokkaita ne ovat, 
hän toteaa.

KATJA KIISKINEN

Kotikirkkoni helmi -sarjassa 
seurakuntalaiset kertovat, mikä 
kotikirkossa on heille rakkainta. 
Haluatko sinä kertoa meille, mikä 
kotikirkossasi on rakkainta? Ota 
yhteyttä toimitus@rauhantervehdys.fi.

Hilkka Kontu istahtaa Muhoksen kirkossa aina lempipaikalleen.

Pe. 26.9. klo 18.00 Kansainvälinen ilta - International Evening.
Su. 28.9. Rukouskokous klo 10.30 ja Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00.
KANNATUSRYHMÄ klo 13.00.
Ma. 29.9 Maanantaikerho klo 13.00.
TERVETULOA SYDÄMELLISESTI !

PELASTUSARMEIJA   Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 25.9. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. Su 28.9. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ Club, Päivi Tuohimaa, Risto Wotschke, God’s Bell.
Ti 30.9. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen, klo 18 Alfa-kurssi, aihe: kuka 
Jeesus oli. Ke 24.9. klo 18 Varkki-ilta, 11-14 -vuotiaille. 3. ja 5.10. Richard 
Svensson Ruotsista. Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 26.9. klo 19.30 Nuorten ilta.
La 27.9. klo 18 Soihduksi yöhön – konsertti, 
Palo-yhtye, Leena Kurki, Markus Pätsi. 
Su 28.9. klo 11 Jumalanpalvelus, Tuula Suomi, 
Hannu Orava, Seurakuntakuoro. Seimi, pyhäkoulu 
ja lastenkokous. Su 28.9. klo 17 Church@78, 

International Service (in Russian and English). Ke 1.10. klo 19 Jumalan koh-
taamisen ilta. To 2.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.
www.uskotv.fi TERVETULOA!

Jumalanpalvelus lauantaisin klo 11. 
Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot ks. oulu.adventist.fi

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Herännäis-/Siionin virsiseuroja: to 25.9. klo 18.00 Pattijoen pappilassa,
su 28.9. klo 15.00 Koskelan seurakuntakodissa, Koskelantie 86, Oulu,
ti 30.9. klo 18.00 Limingan Luontokeskuksessa, Rantakurvi 6,
to 2.10. klo 18.30 Piippolan Väinölässä. Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Bible Power -kerho pe 26.9. klo 18 
12-14 v. tytöille.
Seurat su 28.9. klo 14.
Martti Vainikka, Niilo Karjalainen.
3K-ilta OP/NAilta ma 29.9. klo 
18.30. Tuisku Winter.
Raamattupiiri ma 29.9. klo 14.
Action & Bible -kerho ti 30.9. klo 
18 12-14 v. pojille.
OP/NAilta to 2.10. klo 19.
Ulla ja Jarmo Ketonen. Lindelällä, 
044 2634424.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 25.9. klo 19 Opiskelijailta.
La 27.9. klo 19 Seurat.
Su 28.9. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ke 1.10. klo 14 Toimintapiiri.

Su 28.9. klo 11.00
JUMALANPALVELUS
Ke 1.10. klo 19.00

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Saarnavieraana

Pyhäkoulu saarnan aikana
Klo 14.30 Juhlakahvit

Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.

Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.

(herätyskristillinen luterilainen)
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Ps. 86: 1, 3-7
Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle,
minä olen köyhä ja avuton.
  Herra, armahda minua!
  Kaiken päivää huudan sinua avukseni.
Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi.
Täytä palvelijasi ilolla!
  Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat 
anteeksi,
  runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille,
  jotka sinua avuksi huutavat.
Kuule minun rukoukseni, Herra,
ota vastaan avunpyyntöni.
  Sinua minä hädässäni huudan,
  ja sinä vastaat minulle.

Fil. 4: 10-14
Herra on suonut minulle sen suuren ilon, 
että te vihdoin olette voineet antaa minulle 
uuden osoituksen huolenpidostanne. 
Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, 
mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. 
Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, 
koska olen oppinut tulemaan toimeen 
sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden 
ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja 
kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja 
näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja 
puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, 
joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti 
hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani.

Luuk. 10: 38-42
Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa 
kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan 
nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet 
vieraakseen. Martalla oli sisar, Maria. Tämä 
asettui istumaan Herran jalkojen juureen 
ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli 
kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, 
ja siksi hän tuli sanomaan: ”Herra, etkö 
lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää 
kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano 
hänelle, että hän auttaisi minua.” Mutta 
Herra vastasi: ”Martta, Martta, sinä 
huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. 
Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut 
hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.”

Jumalan kämmenellä 
ei pelkää ihminen
Alkava taloremontti on herättänyt minussa suurta pelkoa ja huolta. Miten pärjään? 
Mitä kaikkea minun pitää purkaa? Mistä saan evakkoasunnon?  
    Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia. Ystäväni, työkaverini ovat lohduttaneet minua. 
He ovat todenneet, että et ole yksin, sinulla on meidät apunasi. Asioilla on taipumus 
järjestyä, niin tässäkin asiassa.

Jeesuksen sanat tulevat kohtisuoraan tähän elämäntilanteeseen. Uudet tilanteet usein 
hämmentävät.  Jeesus toteaa: ”Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään 
kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoi-
set! "Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me 
saamme vaatteet? Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huo-
len. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet”. Oloni helpottuu.

Rauhoittavat sanat ”Älä pelkää” löytyvät Raamatusta 103 kertaa.  Vanhan testamen-
tin profeetat sanovat ”älä pelkää”. Psalmeissa todetaan ”älä pelkää”. Jeesus puhui peläs-
tyneille lempeästi  ”älä pelkää”. Jumalan viestintuojat, enkelit aloittavat puheensa ”älä 
pelkää”. 

Hiljennyn rukoukseen: ”Herra, varjele minua tänään maailman peloista. Herra, auta, 
että oloni olisi tänään elämänmyönteinen. Herra, rohkaise minua olemaan oma itseni”.

Uskon, että minusta pidetään huolta. Usko on heittäytymistä Jumalan varaan niin 
myrskyssä kuin tyvenessä, niin terveenä kuin sairaanakin. Jeesus  Kristus on meidän 
Vapahtajamme, meidän Sovittajamme, meidän Lunastajamme, meidän Herramme. 
Uskossa on kysymys Jeesuksen luo tulemisesta.  

Jeesuksessa Jumalan rakkaus tuli näkyväksi tätä maailmaa. Jumala asettui ihmi-
sen asemaan lähettämällä ainoan Poikansa meidän luoksemme, meidän vuoksemme.

JUHA VÄHÄKANGAS
pastori, Karjasillan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 28.9.2014
Psalmi: Ps. 86: 1, 3-7
1. lukukappale: 1. Kun. 17:1, 8-16
2. lukukappale: Fil. 4:10-14
Evankeliumi: Luuk. 10:38-42
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Mitä me siitä 
saamme?

 

T
ätä kyselivät Jeesuksen opetuslapset, kun heitä kut-
suttiin mukaan hommiin. Palkasta ei ollut puhetta, 
vapaaehtoispohjaltako he Jeesuksen mukaan lähti-
vät, talkoohengessä? 

Vapaaehtoistyötä tehdään kutsumuksesta, intohimosta ja 
omasta vapaasta tahdosta. Usein se on hiljaista ja aika näky-
mätöntä työtä, ja sitä tekevät ihmiset, jotka eivät pidä melua 
itsestään. Vapaaehtoistyöhön ei ole kirjoitettuna lähtökohtai-
sesti tuota otsikon ja opetuslasten kysymystä: Mitä me siitä 
saamme? Mutta tätä silti usein vapaaehtoistyötä tekeviltä ky-
sytään: Mitä sinä siitä koet saavasi?

Vastauksia on varmasti niin monia, kun on vapaaehtoisen 
työn tekijöitäkin. Varmasti yhdistävä tekijä on sama, kuin 
opetuslapsilla: Jostain omastaan joutuu luopumaan, mutta 
tilalle saa enemmän. Joutuu luopumaan ajastaan ja vapaas-
taan ehdoitta, ilmaiseksi. Mutta yhtä aikaa saa antaa lahjan-
sa käyttöön ja jakaa taitoaan, lähimmäisten hyväksi. Antaes-
saan siis saa! 

Sydämellinen kiitos Sinulle, joka teet hyvää työtä vapaasta 
tahdostasi. Kiitos, että annat aikaasi ja rakkauttasi. 

SATU SAARINEN
Kirkkoherra  

Sinä päätät, 
kuka päättää

S
eurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Vaaleissa 
valitut luottamushenkilöt linjaavat kirkon tulevaisuut-
ta.  Heidän tehtäväkseen tulee myös ratkaista, miten 
Oulujoen seurakuntatyötä tulevaisuudessa tehdään.  

He päättävät muun muassa siitä, miten seurakunnassa varoja 
kohdennetaan, keitä autetaan, missä ja miten.

Kirkko koostuu kaikista sen jäsenistä. Jokainen meistä on 
tärkeä. Anna oman äänesi kuulua!

Seurakuntavaalit alkavat sunnuntaina 9.11. Oulujoen kir-
kossa, Yli-Iin kirkossa ja Ylikiimingin kirkossa kello 10 juma-
lanpalveluksen jälkeen ja päättyvät kello 20.  

Äänioikeutta voi käyttää varsinaisena vaalipäivänä oman 
äänestysalueensa kirkossa.

7 ennakkoäänestyspaikkaa
Oulujoen seurakunnan alueella on seitsemän 
ennakkoäänestyspaikkaa. 
Kirkkoherranvirasto (Koivumaantie 2) 
ma–pe 27.–31.10. kello 9–18
Yli-Iin seurakuntapiirin toimisto (Kirkkokuja 4) 
ma–pe 27.–31.10. kello 9–18
Ylikiimingin seurakuntapiirin toimisto (Harjutie 5) 
ma–pe 27.–31.10. kello 9–18
Ruskon Citymarket (Laakeritie 4) 
ma–pe 27.–31.10. kello 16–20
Sanginsuun seurakuntatalo (Sanginsuuntie 59) 
ma 27.10. kello 14–17
Laanilan koulu (Hintantie 66)
ti 28.10. kello 12–15
Äänestysautossa, jonka aikataulu on äänioikeutetuille 
lähetettävässä kirjeessä ja kirkkoherranvirastossa.

E
sko Härköstä pyydettiin 
Oulujoen kirkkokuo-
roon miespulan vuoksi. 
Kuorossa oli vain naisia, 

mutta kun muuan tenori ja bas-
soa laulava Härkönen liittyivät 
remmiin, syntyi sekakuoro.

– Kuoroon toivotaan yhä lisää 
miesääniä, Härkönen sanoo. 

Kahdella miehellä kuoro on 
haavoittuvainen. Jos toinen sai-
rastuu, tilannetta on vaikea pai-
kata.

Härkönen kehuu kanttori San-
na Leppäniemen johtamaa kuo-
roa, sillä se ottaa tulokkaat sydä-
mellisesti vastaan. Kuoro on kuin 
iso perhe, jossa ei vain harjoitella 
vaan seurustellaan.

– Laulaminen tekee hyvää ter-
veydelle. Mieli virkistyy, kun ei 
tarvitse ajatella arkisia asioita, 
Härkönen luonnehtii.

Härkönen hoitaa terveyttä 
myös kuntoilemalla. Hän hiihtää, 
pyöräilee ja sauvakävelee niin et-
tä hengästyy.

Laulaminen tekee hyvää terveydelle

Esko Härkönen laulaa bassoa Oulujoen 
kirkkokuorossa.

”Nuorisotyön Villet”
Ville Valtonen
1. Viime kesänä toimin kesänuo-
risotyönohjaajana. Pidän Hintan 
seurakuntatalossa pelikerhoa ja 
välillä toimin myös leiriapulaise-
na ja yövalvojana.
2. Alun perin ehkä kavereiden 
vaikutuksesta. Ensimmäinen lei-
ri isosena oli hyvä kokemus, ja 
siitä kaikki lähti. Sain myös kipi-

Tu i j a  Pe r k k iö

1. Missä tehtävissä toimit tällä hetkellä 
 Oulujoen seurakunnassa?
2. Miksi halusit mukaan nuorisotyön vapaaehtoistoimintaan?
3. Mikä seurakunnan vapaaehtoistyössä on parasta?
4. Entä haastavinta?
5. Mitä vapaaehtoistoiminta on sinulle antanut?
6. Miten kannustaisit nuoria liittymään Oulujoen 
 nuorisotyön toimintaan?

– Kuntoilussa vahvistuvat sy-
vät vatsalihakset, mistä on hyö-
tyä laulamisessa. Kehon hallinta 
vaikuttaa äänenmuodostukseen.

Kuoroharrastus antaa paljon. 
Härkönen ei halua olla pelkäs-
tään saamapuolella vaan antaa 
myös itse.

Hän toivoo, että kuoro on 
sointuva ja sitä on mukava kuun-
nella. Kuoron tulee tukea juma-
lanpalvelusta. Se ei tule esiinty-
mään vaan palvelemaan.

Oulujoen kirkkokuoro esiin-
tyy 8–10 kertaa vuodessa juma-
lanpalveluksissa ja hengellisis-
sä tilaisuuksissa. Kesän aikana 
esiinnytään muun muassa seura-
kunnan Elojuhlilla.

Härkönen pitää suomalaisesta 
ja ulkomaalaisesta gospelista. Ra-
dio Deistä hän kuulee mielellään 
Pekka Simojoen ja Jaakko Löy-
tyn esityksiä.

Myös joulumusiikki on Här-
köselle mieluista. Viime jouluna 
kolahti Betlehemin yö -laulu. Se 
oli Härköselle uutta materiaalia, 
jota hän kaipaa. 

Joulu on koluttu aihe, mutta 
niin vain siitä saatiin uutta irti.

E l s i  S a l ovaa ra

Ville Valtonen ja Ville Kaikkonen tuntevat Oulujoen seurakunnan nuorisotyön hyvin. Kaksikon terveiset toisille nuorille kuuluu: Kannattaa käydä tsekkaamassa, mitä kirkko tarjoaa.

Vapaaehtoistyön kasvoja Oulujoen seurakunnassa
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oli yksi kolehdinkantajista. En-
nen messua hän toivotti oven-
suussa kaikki tulijat tervetul-
leiksi. 

Hekkala kannustaa muitakin 
tavallisia seurakuntalaisia roh-
keasti mukaan kirkkoväärtiksi. 
Erityisosaamista ei tarvita ja teh-
tävistä voi aina sopia, esimerkiksi 
tekstinlukijaksi ei pakoteta.

– Tässä ei ole mitään jänni-
tettävää. Pappi ohjaa suunnil-
leen kädestä pitäen ja kertoo, mi-
tä tehdä, hän naurahtaa.

Vaikka ensimmäinen kirkko-
väärtivuoro oli kirkon täyteen 
koonneessa Elojuhlassa, ei mes-
suilla ole Hekkalan mielestä eroa. 

– Jokainen messu on yhtä juh-
lallinen ja pyhä tilaisuus.  

I
iris Viirretjärvi on yksi dia-
konian vapaaehtoisista. Hän 
löysi tiensä vapaaehtoiseksi 
menetyksen kautta. 

– Miehen kuoleman jälkeen jäi 
hyvä tunne lähimmäisestä huo-
lehtimisesta. Kun lopetin hekti-
sessä oravanpyörässä olemisen ja 
kovassa yrittäjäelämässä juokse-
misen, tuli tunne, että voisi teh-
dä jotain jonkun muun hyväksi. 
Asiaan vaikutti myös oman tyt-
tären muutto pois kotoa.

Viirretjärvi koetti hakea en-
sin yksityisesti jotakuta autetta-
vaa, mutta se ei tuottanut tulosta. 

– Otin yhteyttä seurakun-
taan, ja nyt olen ollut viidet-
tä vuotta vapaaehtoisena ikäih-
misten iloksi.

Hänen kokemuksensa on, et-
tä vapaaehtoistyö antaa jokaiselle 
jotakin – ainakin hyvän mielen. 

– Auttaminen tuo päiviin 
vaihtelua ja uusia ihmissuhtei-

18
-vuotias Sara Ahola 
on jo konkari seura-
kunnan vapaaehtois-
työssä. Isostoimin-

taan hän lähti mukaan heti rip-
pileirin jälkeen.

– Olen ollut isosena kolme 
vuotta, ja se lähti ihan siitä, että 
oma ripari oli niin mukava. 

Elokuussa Ahola esiintyi Ou-
lujoen kirkossa Elojuhlan mes-
sussa. Lisäksi hän on laulanut 
isoskoulutuksessa uusille isosille, 
virkaan siunaamisessa kirkossa ja 
seurakunnan musikaalissa. 

Esiintymisten määrä riippuu 
aika paljon Sarasta itsestään, siitä 
miten hän tarjoutuu ja hakeutuu 
esiintymään yhteisiin juttuihin. 

Vapaaehtoisena toimimises-

Yli-Iissä asuva Ahti Ala-
talo on lähetyksen  työ-
rukkanen. Alatalo ei ju-
lista eikä saarnaa, koska 

hänellä on sanojensa mukaan 
hidas puhe ja kankea kieli. Sen 
sijaan Alatalo keittelee kahvia, 
toimi myyjäisissä meklarina ja 
leipoo.

Alatalo kiteyttää vapaaeh-
toistyönsä yhteen sanaan: va-
rainhankinta. Siihen kuuluu 
muun muassa lähetysiltoja ja 
taimimyyjäisiä.

– Saan hyvän mielen, kun 
voin auttaa ihmisiä seurakun-
nan parissa. Se on mukavaa 
ajankulua.

Alatalo on vapaaehtoinen 
monella rintamalla.  Hän on esi-
merkiksi Eläkeliiton paikallisen 
yhdistyksen puheenjohtaja.

Viime viikolla Alatalo suola-
si lohta, sillä kaatuneitten omai-
set tarjosivat kirkkopyhän yh-
teydessä aterian. Kaatuneitten 
omaisten toiminta ei ole seura-

Lähetyksen työrukkanen

Kirkkoväärti on vastassa ovella

H
elpottunut hymy va-
laisee Aki Hekka-
lan kasvoja Elojuh-
lien messun jälkeen. 

Hekkala toimi Oulujoen kirkos-
sa pidetyssä messussa ensimmäis-
tä kertaa kirkkoväärtinä, ja kaikki 
taisi mennä putkeen.

– Toivottavasti lukeminen su-
jui sen verran selkeästi, että Ilk-
ka ottaa minut tänne toistekin, 
hän naurahtaa viitaten Oulujoen 
seurakunnan kappalaiseen Ilk-
ka Mäkiseen, joka toimii kirkko-
väärtien yhdyshenkilönä.

Kirkkoväärtiksi eli messuavus-
tajaksi yrittäjänä toimiva Hekkala 
tuli, kun Mäkinen pyysi. 

Miehet tutustuivat, kun Mä-
kinen toimitti noin vuosi sitten 
paikkakunnalle muuttaneen per-

Ujompikin uskaltautuu lavalle 

Auttaminen 
tuo sisältöä päiviin

Ahti Alatalo on vapaaehtoinen monella 
rintamalla.

nän lähteä opiskelemaan yhteisö-
pedagogiksi.
3. Työ on tärkeää ja merkityksel-
listä. Työ on myös hauskaa ja mo-
tivaatio on korkealla, kun itsekin 
viihtyy toiminnan parissa.
4. Säännöllistä toimintaa, esi-
merkiksi kerhotoimintaa lasten 
kanssa, on välillä vaikea sovit-
taa omaan kalenteriin ja elämän-

tilanteeseen. Pitkän ajan sitoutu-
minen voi olla monelle sen vuok-
si haasteellista.
5. Toiminnan kautta olen saanut 
valtavasti kavereita ja olen pääs-
syt kehittämään sosiaalisia taito-
ja. Myös kyky ottaa vastuuta on 
vapaaehtoistoiminnan kautta ke-
hittynyt.
6. Jos vähänkin kiinnostaa, kan-
nattaa käydä ainakin tsekkaa-
massa – siinä ei häviä mitään. 
Parhaimmillaan saat paljon mah-
tavia kokemuksia!

 
Ville Kaikkonen
1. Viime aikoina olen toiminut 
muun muassa leiriapulaisena, yö-
valvojana, avari- ja yökahvilaoh-
jaajana ja Missioklubin vakiojä-
senenä.
2. Rippikoululeirillä oli hyvät iso-
set ja halusin itsekin isostoimin-
taan mukaan. Myöhemmin lii-
tyin Missioklubiin ja aloin toi-
mia muissakin tehtävissä. Joten-
kin vain jämähdin seurakunnan 
hommiin ja viihdyn edelleen.
3. Se että saa toimia nuorten 
kanssa. Ja saa olla tukemassa 
nuorten kristillistä kasvua – ol-
la ikään kuin kummina nuorelle.
4. Välillä täytyy miettiä, miten 
paljon on valmis käyttämään 
omaa aikaa näihin hommiin, kun 
kalenteri on aika täynnä muuten-
kin.
5. Vahvistusta omaan henkilö-
kohtaiseen uskoon. Lisäksi sosi-
aalinen verkosto on laajentunut 
ja vahvistunut.
6. Seurakunnan vapaaehtoistoi-
mintaan on todella helppo läh-
teä mukaan, koska toiminta-
kenttä on laaja. Nuorisotyössä 
kaikille on paikka ja taustalla-
si ei ole väliä, kaikki kohdataan 
omanlaisina!

Tu i j a  Pe r k k iö

kunnan puuhaa, mutta läheltä 
liippaa.

– Isän kaksi veljeä kaatui, jo-
ten olen tässäkin mukana.

– Nyt kun olen ollut eläkkeel-

lä viisi ja puoli vuotta, aikaa on 
enemmän. Töissä oli paljon rajoi-
tetumpaa. 

Alatalo työskenteli aikanaan 
maarakennusalalla mittaustyön-
johtajana. Reissuhommissa vie-
rähti reilut 30 vuotta. Ruotsissa 
ja Venäjällä hän asui vuosia.

Alatalo taitaa olla väärässä pu-
heenpartensa suhteen. Muuten 
hän olisi tuskin pärjännyt seu-
rakunnan lähetystyön johtokun-
nassa, jossa hän nykyään toimii 
varajäsenenä. Tuskinpa työnjoh-
tajanakaan pärjäsi ilman sattuvaa 
sanontaa.

Alatalo pahoittelee, että seu-
rakuntaan ei aina tahdo riittää 
vapaaehtoisia. Lähetysväkeä käy 
Yli-Iiin tilaisuuksissa  noin 30  va-
paaehtoista, joista viisi on miehiä.

Ahti Alatalon suku on aina ar-
vostanut lähetystä. Esimerkkeinä 
Alatalo mainitsee isänsä tädin. 
Sukutalon vintillä Alatalo muis-
telee  katselleeensa Lähetyssano-
mia 1930-luvulta.

ta. Täytyy olla sinut oman itsen-
sä kanssa, jotta voi auttaa toista. 

Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan 
rasita. 

– On vain mukava tavata tut-
tuja mummoja esimerkiksi kau-
passa vapaaehtoistyön lomassa.

Iiris Viirretjärvi viihtyy ikäihmisten 
parissa.

Sara Ahola kannustaa nuoria vapaaeh-
toisiksi seurakuntaan. Vapaaehtoinen 
saa palkkioksi ystävällisyyttä ja arvos-
tusta, hän tietää. 

Aki Hekkalan ensimmäinen kerta 
kirkkoväärtinä sujui hyvin.

E l s i  S a l ovaa ra

E l s i  S a l ovaa ra

E l s i  S a l ovaa ra

heen kodin siunauksen. 
Messussa Hekkala toimi teks-

tinlukijana kirkkosalin edessä ja 

sa parasta on mahdollisuus toi-
mia omien kykyjen ja vahvuuk-
sien mukaan. 

– Itse kun tykkään laulaa, niin 

täällä siihen on mahdollisuus ja 
hyvä ilmapiiri tällaiselle vähän 
ujommallekin.

Isostoiminnan ja musiikkiesi-
tysten lisäksi Sara on toiminut 
myös jumalanpalvelusavustajana. 

– Ihmiset ovat olleet todel-
la mukavia ja samoin kokemuk-
set ja kannustus. Huonoja puolia 
en vapaaehtoistoiminnasta keksi.

Saraa kiinnostaisi olla mukana 
myös kymmenvuotiaille tarkoite-
tulla kymppileirillä ja kaveritoi-
mintakin innostaisi. Samalla hän 
kannustaa muitakin nuoria mu-
kaan vapaaehtoiseksi. 

– Näissä jutuissa saa olla sellai-
nen kuin on. Ja mikä parasta, ta-
paat mukavia ihmisiä ja sinua ar-
vostetaan, hän toteaa hymyillen.

Ville Valtonen ja Ville Kaikkonen tuntevat Oulujoen seurakunnan nuorisotyön hyvin. Kaksikon terveiset toisille nuorille kuuluu: Kannattaa käydä tsekkaamassa, mitä kirkko tarjoaa.

Vapaaehtoistyön kasvoja Oulujoen seurakunnassa
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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: Miia Julia 
Koskela, Fiina Elina Tähtinen.
Haukipudas: Elea Helmi Ma-
ria Romppainen, Hilma Elmii-
na Niemelä, Laila Aino Liisa 
Soininen, Aurora Annabel-
la Josefiina Halonen, Aman-
da Isabella Aleksandra Halo-
nen, Lilli-Lotta Emilia Aalto, 
Leo Eero Juhani Lähtevänoja.
Karjasilta: Mette Margaret 
Hellsten, Eevi Greetta An-
nika Hinno, Elsa Tiiti Maria 
Huusko, Enna Marja Pauliina 
Juntunen, Eppu Kasperi Jyl-
hä, Viljo Jaakko Alvar Jämsä, 
Viljami Veikko Juhani Kaare-
la, Lassi Seppo Petteri Lehto, 
Elmeri Väinö Valtteri Lehto-
la, Julius Valdemar Mäenpää, 
Kasper Artturi Pakarinen, 
Thon Iikka Phopthorn Pyrrö, 
Julius Mikko Tapani Seppälä, 
Jooa Matias Sieppo, Elias Ei-
no Iisakki Uusitalo.
Kiiminki: Eevi Ellen Ilona La-
pinlampi, Aarne Tapio Mä-
kelä.
Oulujoki: Mitja Sulo Hyyti-
nen, Venla Maaria Lahtela, 
Emma Inkeri Mikkola, Lee-
vi Eelis Rytkönen, Ellen Sofia 
Saarikoski.

Oulunsalo: Edel Matilda 
Lääkkö, Andreas Onni Kris-
tian Hyry, Emma Alina Lep-
pänen, Nea Melissa Maarit 
Kemppainen, Milo Daniel 
Tardiveau, Elsi Amanda Kim-
pimäki, Adele Anna Emilia 
Koskelo.
Tuira: Isla Saimi Alina Björn, 
Laura Lumi Maria Evesti, Es-
si Matilda Harju, Patrick At-
te Mikael Heiskari, Nella In-
na Eveliina Hämäläinen, Vil-
ja Vanessa Iisakka, Anttoo-
ni Reeti Oskari Jalasvaara, 
Isa Magdalena Kuha, Mati-
as Joonatan Liias, Piata Eve-
lin Lohi, Pauli Elias Metsi, Je-
remias Samuli Pirttikoski, Ed-
vard Eino Salminen, Eevi Ina-
ri Talvisara.

Vihityt
Haukipudas: Timo Tapani 
Nikkinen ja Kaisa Kaarina 
Kumpumäki.
Karjasilta: Jukka Olavi Man-
tere ja Veera Maija Alari, Ju-
ha-Matti Viljami Määttä ja 
Hanna Maria Eskola.
Kiiminki: Juha Johannes 
Mettovaara ja Mirka Elina 
Halijoki.

Oulujoki: Heikki Kalevi Kon-
tio ja Sari Anneli Huhtala. 
Tuira: Arttu Ville Piirainen ja 
Maria Anni Katariina Alikos-
ki, Antti Veli Rasi ja Marian-
ne Susanna Virta.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Ella Katarii-
na Ylitalo 88, Osvald Taisto 
Ilmari Leinonen 84, Irja Kaa-
rina Kärsämä 67.
Haukipudas: Hannu Kale-
vi Vesala 80, Jouko Kustaa 
Tikka 70.

Karjasilta: Maire Ainikki 
Strömmer 90, Väinö Abra-
ham Välimaa 85, Anna-Lii-
sa Tervonen 63, Juha Olavi 
Makkonen 59, Sari Marika 
Vesterinen 43.
Oulujoki: Rauha Annikki Pe-
rälä 89.
Oulunsalo: Veikko Oskari Er-
vasti  81.
Tuira: Mirjam Inkeri Mehtälä 
93, Terttu Johanna Markuk-
sela 90, Ahti Matias Mursu-
la 87, Aino Marja Niemelä 61, 
Elisabet Hannuksela 90.

Säveltäjä Kaj Chy-
deniuksen 75-vuo-
tisjuhlan kunniak-
si kuullaan hänen 

koskettavimpia hengelli-
siä laulujaan sunnuntaina 
28.9. kello 15 Pyhän Tuo-
maan kirkossa Puolivälin-
kankaalla. 

Vain hiljaisella on kor-
vat kuulla -konsertissa Ta-
ru Nyman tulkitsee Chyde-
niuksen säveltämiä lauluja 
uskosta ja epäilystä, ahdis-
tuksesta, onnesta ja kaipa-
uksesta. 

Kaj Chydenius säestää 
Taru Nymania pianolla ja 
juontaa konsertin.

Laulujen tekstit ovat 
tunnettujen suomalaisten 
runoilijoiden tuotantoa. 
Konsertin nimi pohjau-
tuu oululaislähtöisen Aaro 
Hellaakosken runoon Ilta. 

Hellaakosken puhutte-
levat runot muodostavat 
kolmasosan ohjelmasta. 
Lisäksi konsertissa kuul-
laan muun muassa Aleksis 
Kiven, Eino Leinon, Jaak-

Kaj Chydeniuksen 
juhlavuoden konsertti

ko Haavion, Saima Har-
majan, Elina Vaaran, Aale 
Tynnin, Oiva Paloheimon, 
Lauri Viidan, Helvi Juvo-
sen ja Mirkka Rekolan ru-
noutta.

 Kaj Chydenius on pit-
kän uransa aikana säveltä-
nyt satoja lauluja suomalai-
sille ja ruotsalaisille teatte-
reille ja tehnyt yhteistyö-

tä monien laulajien kans-
sa. Erityinen kiinnostuk-
sen kohde on ollut korkea-
tasoisen suomalaisen lyrii-
kan säveltäminen.

 Taru Nyman on espoo-
lainen luokanopettaja, jo-
ka on tullut tunnetuksi Kaj 
Chydeniuksen laulujen tul-
kitsijana. Hän on levyttä-
nyt kolme albumia Chyde-

niuksen musiikkia, viimei-
simpänä Vain hiljaisella on 
korvat kuulla. Levyn voi os-
taa konsertin yhteydessä.

 Konsertti on osa Kaj 
Chydeniuksen juhlavuo-
den konserttien sarjaa Ou-
lussa ja Helsingissä. Pyhän 
Tuomaan kirkon konsert-
tiin on vapaa pääsy, ohjel-
mamaksu on 15 euroa.

Raamattu-
luentosarja

Jäälin kappelissa
tiistaina 30.9. klo 18
Psalmit ovat monelle Vanhan testamentin tutuin 
ja rakastetuin kirja. Kirkkoherra Pauli Niemelä 
käsittelee luentosarjan avauksessa Psalmien kirjan 
syntyä, kokoonpanoa ja sisältöä. Hän avaa myös 
psalmien eri lajeja esimerkkien avulla. Esitys antaa 
taustaa luentosarjan myöhemmille osille. Tule 
oppimaan, kysymään ja pohtimaan. Ota psalmit 
mukaan.

Luentosarjassa pureudutaan mielenkiintoisiin 
raamatunkohtiin. Jatkoa sarjalle tulee 7.10. ja 
14.10.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 2.10. klo 19
Tuiran kirkossa.
toimittaa Veijo Koivula
ja ekumeeninen työryhmä.

L au ra  M a lm i vaa ra

Kaj Chydenius ja Taru Nyman.
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Luontopyhis 
sunnuntaina 28.9. klo 15–16.30 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 

Tervetuloa luontopyhäkouluun sunnuntaisin klo 
15–16.30 Lämsänjärven hienoon tunnelmaan koko 
perheellä. Isommat lapset voivat tulla itsekseen-
kin. Hiljennymme, tutkimme yhdessä luontoa sekä 
toimimme yhdessä monenlaisen kivan tekemisen 
merkeissä. Sään salliessa olemme ulkona. 
Omat eväät voit ottaa mukaan ja makkaranpais-
tomahdollisuus on joka kerta. 
Toimimme 7.12. saakka. 
Lisätietoja: Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109,
mari.jaaskelainen@evl.fi.

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
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja avustaa Hanna-
Maija Ollanketo. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Péter Marosvári, Kamari-
kuoro Krysostomos, johtaja-
naan Mikko Sidoroff. Kolehti 
oppilaitos- ja nuorisotyöhön. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
musiikkimatinea (kesto n.15 
min.), baritoni Tomi Punkeri 
ja pianisti Laura Rahko. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 28.9. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
torina Henna-Mari Sivula.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
25.9. ja 2.10. klo 13, Rovastin-
sali. Anna-Mari Heikkinen. 
Raamattupiiri to 25.9. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Aamupiiri la 27.9. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 27.9. klo 18, Vanha pappila. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 29.9. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Raamattupiiri ti 30.9. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 1.10. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 1.10. 
klo 18, Vanha pappila. Ant-
ti Holma.

Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 1.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Hiljai-
suutta, rukousta, Taize-lau-
luja. NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
Ompeluseurat to 2.10. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 

Lähetys
Lähetyspiiri to 25.9. ja 2.10. 
klo 14, Vanha pappila. 

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkimatinea su 28.9. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Ba-
ritoni Tomi Punkeri ja pianis-
ti Laura Rahko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 30.9. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisille 
ja työttömille. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 1.10. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 2.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kaikille eläkeläi-
sille avoin, yhteinen kohtaa-
mispaikka. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta, p. 040 7304 117. 
Aamukahavit to 2.10. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto to 2.10. klo 11, 

Keskustan seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 28.9. klo 
12, Heinätorin seurakunta-
talo. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua, mukaan voi 
tulla milloin vain. Pyhäkoulu 
on maksuton. Lisätietoja Ou-
ti Metsikkö, p. 050 5213 380, 
outi.metsikko@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
30.9. klo 10, Heinäpään seu-
rakuntatalo. 
Keskustan perhekerho to 
2.10. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Varhaisnuoret
1.–3.-luokkalaisten liikunta-
kerho ma 29.9. klo 16, Myl-
lytulli koulu liikuntasali. Ker-
hossa pelataan yleisimpiä 
pallo- ja mailapelejä, leiki-
tään ja nautitaan liikunnan 
riemusta yhdessä toisten las-
ten kanssa. Et tarvitse omia 
liikuntavälineitä, vain reip-
paan mielen. Ei ennakkoil-
moittautumista, maksuton. 
4.–6.-luokkalaisten liikun-
takerho ma 29.9. klo 17, Ou-
lun Kansainvälisen koulun lii-
kuntasali. 
Puuhakerho 1.–4.-luokkalai-
sille ma 29.9. klo 17.30, Inti-
ön seurakuntakoti. Kerhossa 
hiljennytään, leikitään, as-
karrellaan ja ulkoillaan yh-
dessä toisten lasten kanssa. 
Ei ennakkoilmoittautumista, 
maksuton. 
Puuhakerho 1.-6.-luokkalai-
sille ma 29.9. klo 17.30, Kes-
kustan seurakuntatalo.
Kokkikerho 4.–6.-luokkalai-

sille ma 29.9. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Ker-
hossa opetellaan kokkaamis-
ta ja valmistetaan sekä suo-
laisia että makeita ruokia ja 
herkkuja yhdessä toisten las-
ten kanssa. Kerhoon mahtuu 
10 lasta ja on maksuton. En-
nakkoilmoittautumiset nuo-
risotyönohjaaja Kaija Siniluo-
to, p. 050 5249 779. 
Kokkikerho 1.–3.-luokkalai-
sille ti 30.9. klo 16.30, Heinä-
torin seurakuntatalo.
Askartelukerho 1.–4.-luokka-
laisille ti 30.9. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kerhos-
sa askarrellaan ja loihditaan 
omien kätten töitä perintei-
sillä askartelumateriaaleilla. 
Ei ennakkoilmoittautumista, 
maksuton.  

Nuoret
Nuorisotyön päivystys ke 
1.10. klo 15–17, Monitoimi-
sali. Läsnäoloa, kuulumisten 
vaihtoa, kahvia, teetä ja het-
ken lepoa. Olemme paikalla 
sinua varten. 

Ortodoksinen kirkkomusiikki
Kamarikuoro Krysostomos 

lauantaina 27.9. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 

Kamarikuoro Krysostomon ohjelmisto 
sisältää aikamme ortodoksista kirkkomusiikkia. 

Konsertin pääteoksena kuoro esittää 
minimalistisäveltäjä Pekka Jalkasen teoksen Deesis. 
Konsertissa kuullaan lisäksi osia Mikko Sidoroffin 

teoksesta Suuri Paasto sekä Einojuhani Rautavaaran 
Vigiliasta. Kuoroa johtaa sen perustaja musiikin 

maisteri Mikko Sidoroff. 

Avoimet ovet ke 1.10. klo 
18–21, Monitoimisali. Avari-
ohjaajina toimivat Tuomas ja 
Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
25.9. ja 2.10. klo 12.30–14, In-
tiön seurakuntakoti. Kaikille 
eläkeläisille avoin kohtaamis-
paikka kahvikupposen, har-
tauden, keskustelun ja pie-
nen ohjelman äärellä. 

Muut menot
Silmukka ke 1.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. Kä-
sityö- ja askarteluihmisten 
hyvän tekemisen aamupäi-
vä. Anna-Mari Heikkinen.
Nuorisotyönpäivystys mo-
nitoimisalissa ke 1.10. klo 
15, Monitoimisali, keskustan 
seurakuntatalo. 

Tervetuloa oman seurakuntasi 
4-vuotiaiden syntymäpäiville

Syntymäpäiviä 
vietetään 
12.10.2014

Haukiputaan seurakunta -
keskuksessa klo 13
Karjasillan 
kirkossa klo 15
Kiimingin seurakunta-
keskuksessa klo 15
Oulujoella Hintan 
seurakuntatalosssa klo 12
Oulunsalon 
kirkossa klo 15
Tuirassa Pyhän Tuomaan kirkossa klo 15
Tuomiokirkkoseurakunnassa    
Heinätorin seurakuntatalossa klo 14

Petri Satomaan virkaan-
asettamismessu ja juhla

 |   www.oulunseurakunnat.fi 

Tervetuloa Oulunsalon seurakunnan kirkkoherran 
Petri Satomaan virkaanasettamismessuun Oulun-
salon kirkkoon sunnuntaina 28.9.2014 klo 10. 

Tilaisuus alkaa kirkkoherran virkaanasettamis-
messulla, jonka toimittaa piispa Samuel Salmi 
avustajineen. Kirkkoherra Petri Satomaa saarnaa. 

Messun jälkeen lounas ja juhla Kirkonkylän kou-
lulla (Koulutie 4).

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo 10–
14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta, 
p. 044 3161 720. Puodista kirpputoritavaraa, polkupyö-
riä ja pyöräntarvikkeita sekä uusia pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaa-
ehtoistoimintaan ja ostoksille!
Lauluhetki pe 26.9. klo 12–13 Siivessä. Raakel Pöyhtäri.

English Service on Sunday 28th of September at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 28.9. klo 16 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Lapsettomien pariskuntien 
parisuhdekasvuryhmä 
torstaina 16.10. klo 18 
Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirastossa. 

Kasvuryhmä on tarkoitettu pariskunnille, joiden pa-
risuhdetta sävyttää kokemus tahattomasta lapsetto-
muudesta. Ryhmä on vertaistukiryhmä ja siinä käsitel-
lään parisuhteen yleisiä kipupisteitä ja kasvuhaastei-
ta erityisnäkökulmana lapsettomuuden vaikutus. Ryh-
mä on suljettu ryhmä ja siihen voi ilmoittautua pastori 
Olavi Mäkelälle sähköpostitse olavi.makela@evl.fi 9.10. 
mennessä. Ryhmä kokoontuu syksyllä 2014 ja keväällä 
2015 enintään kymmenen kertaa. Aikataulu ja ryhmän 
keskusteluaiheet suunnitellaan yhdessä ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla.

Parisuhde
Minkä runon haluaisit kuulla?
Toiverunojen ilta toteuttaa toiveita
 
Mikä runo on sykähdyttänyt, pakahduttanut, tehnyt 
levolliseksi tai rauhattomaksi - saanut kenties naura-
maan tai kyynelehtimään? Liittyykö johonkin runoon 
muisto, jota haluat vaalia sisimmässäsi? Onko jokin 
runo vain ylitse muiden?
 
Toiverunojen illassa sunnuntaina 2.11. kello 18 Kas-
tellin kirkossa (Töllintie 38) on mahdollisuus kuulla 
oma toiveruno lausuttuna. Oman runotoiveen (ru-
non nimi ja tekijä) voi lähettää viimeistään 6.10. Ou-
lun ev.lut. seurakuntien nettisivujen kautta osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/toiverunoni tai sähkö-
postitse juha.vahakangas@evl.fi. Toiveen voi lähettää 
myös kirjeellä tai postikortilla osoitteeseen Karjasil-
lan seurakunnan kirkkoherranvirasto, Nokelantie 39, 
90150 Oulu. Kuoreen merkintä Toiveruno.
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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
Perhejumalanpalvelus su 
28.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Leena Brockman, kanttori-
na Hannu Niemelä. Oulun 
AMK:n kirkkomusiikkiopis-
kelijoiden lauluryhmä. Kirk-
kokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Leena Brock-
man, kanttorina Hannu Nie-
melä, Rauno Kinnunen kan-
tele. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 25.9. klo 18 
srk-keskuksessa.
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 2.10. klo 18 helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneessa 
Kellossa.

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 van-
halla koululla. Perhekerho 
on lasten ja aikuisten yhtei-
nen kerho, jossa hiljenny-
tään, kahvitellaan, askarrel-
laan, lauletaan ja leikitään. 
Perhekerhoon ei ole ilmoit-
tautumista vaan sinne voi 
tulla silloin kun itselle sopii.

Nuoret
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18 Vakkurilassa. 
RaJu-ilta keskiviikkoisin klo 
18.30 Wirkkulassa. RaJu-illas-
sa ollaan Raamatun äärellä. 

Gospel-messu ja nuortenil-
ta pe 3.10. Gospelmessu klo 
18 kirkossa. Gospel-messu on 
tarkoitettu kaikenikäisille. 
Messun musiikista huolehtii 
seurakunnan nuorten gos-
pel-bändi. Messun jälkeen 
nuorten ilta Vakkurilassa.
Maata Näkyvissä -festari-
matka 14.–16.11. Turkuun. 
Lähde mukaan Euroopan 
suurimmille Gospel-feste-
reille! Hinta 60 € sis. festarili-
pun, matkat, majoituksen ja 
ruokailut. Sitova ilm. 22.10. 
mennessä www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja 
Katri Haapakorvalta p. 045 
6576 122.

Musiikki
Urkuvartti ke 1.10. klo 12.15 
kirkossa, urut Ismo Hintsala. 
Vapaa pääsy.

Lähetystyö
Seurat Angolassa tehtävän 
lähetystyön hyväksi su 28.9. 
klo 16 Marja-Liisa ja Ar-
vo Alaperällä, Vä-
litie 16, Hauki-
pudas. Muka-
na Sami Puoli-
taival ja Stiven 
Naatus.
Lähetyspiiri 
tiistaisin klo 13 
Puttaan Tuvalla.
Kansainvälisyy-
destä ja lähetystyös-
tä kiinnostuneet nuoret! 
Nuorten missioryhmä tors-
taisin klo 18 Puttaan Tuvalla.

Diakonia
Seurakuntakerhot eläke-

läisille ma 29.9. klo 13 Joki-
varren vanhustentalolla, ke 
1.10. klo 13 Kellon srk-kodilla 
ja to 2.10. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Kulje-
tuspyynnöt maanantaisin 
klo 9–11, p. 044 7310 232.

Muut menot
Juttutupa ke 1.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kuljetuspyynnöt maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 7310 232.
Raamattuluento Efesolais-
kirjeestä ke 1.10. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalissa, 
pastori Martti Heinonen. Ai-
heena ”Jumalan laupeus”.
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 hyväksi. 
Mukana Jari Flink ja Helena 
Seppänen.
Kellonkartanon toimintaa: 

Kartanon Kirkko sun-
nuntaisin klo 13.

Rauhanyhdis-
tykset: Hauki-
pudas: seurat 
su 28.9. klo 
14 Kultasim-
pussa. Kello: 

kirkkoseurat 
su 28.9. klo 13 

ja klo 17. Jokiky-
lä: ompeluseurat pe 

26.6. klo 18.30 Raili ja Jorma 
Leskelä, Jokikyläntie 113 se-
kä Milla ja Jussi Huhtala, Le-
hontie 4.

Jumalanpalvelukset
Messu su 28.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
kanttorina Sari Wallin.
Jäälin messu su 28.9. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina 
Sari Wallin, kirkkokuoro.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 2.10. klo 10 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla.
Juttunurkka ma 29.9. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 29.9. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pieni-
tuloisten aamu-
puuro ma 29.9. 
klo 10–11 Ko-
lamäen kerho-
huoneella. 
Mielenter-
veyskuntou-
tujien omais-
ryhmä ti 30.9. klo 
13–15 Jäälin kappe-
lin neuvotteluhuone.  
Keskusteleva vertaistukiryh-
mä. 
Naisten kasvuryhmä ti 30.9. 
klo 14 Suvelassa. 
Omaishoitajien ryhmä ke 
1.10. klo 13–14.30 Montin-sa-
li, Kirkonniementie 6 Kiimin-

Nuorten
Maata 

Näkyvissä 
-festarimatka 

14.–16.11. 
Turkuun.

OuluGospel-tapahtumaan 
lauantaina 1.11. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset 12.10. 
mennessä Elisa Happoselle,  
p. 040 7431 903, elisa.happo-
nen@evl.fi.
Seuraava yökahvila perjan-
taina 3.10. klo 18.30–22 Kii-
mingin seurakuntakeskuk-
sessa.

Lähetys
Lähetyksen lauluilta ke 
25.9. klo 18 Junttiloilla, Veh-
katie 6, Kontio.
Lähetyspiiri ti 30.9. klo 13–
14.30 Montin-salissa, Harri 
Isopahkala.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 28.9. klo 
17 seurat ry:llä, Erkki Hyväri, 
Mikko Hallikainen.
Rauhan Sanan seurat su 
5.10. klo 15 Montin-salissa, 
Matti Rahja.

4-
vuotissynttärit 

seurakunta-
keskuksessa 12.10. 
klo 15. Kutsu tulee 
kotiin, muistathan 

ilmoittautua!

ki. Ryhmä on keskusteleva 
vertaistukiryhmä. Tied. Jaa-
na Kontio, p. 040 5793 248.
Muistisairautta sairastavi-
en ryhmä ke 1.10. klo 13–
14.30 Lähimmäisentuvalla, 
Kirkonniementie 6, Kiimin-
ki.  Ryhmässä mm. keskus-
tellaan, muistellaan ja hyö-
dynnetään osallistujien voi-
mavaroja toiminnallisin me-
netelmin. Ryhmä kokoontuu 
samaan aikaan omaishoita-
jien ryhmän kanssa, jolloin 
ryhmiin voi tulla ja poistua 
yhdessä omaisen kanssa. 
Tied. vapaaehtoinen ryh-
mäohjaaja Päivi Selin, p. 044 
3190 207.

Kuorot
Ruskakööri  pe 3.10. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä 

tiistaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelil-

la torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvi-
lat Kirkko-
pirtillä per-
jantaisin klo 

9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla 

maanantaisin klo 
9.30–11.

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

Nuoret
Nuorisotyö tekee retken 

Raamattu-
luentosarja

Tiistai 30.9. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmien kirja Vanhassa testamentissa

TT Pauli Niemelä
 

Tiistai 7.10. klo 18 Jäälin kappelissa 
Mikä on mielipsalmisi?
kappalainen Juha Tahkokorpi

Tiistai 14.10. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmit Salomolle

kenttäpiispa Pekka Särkiö

Tiistai 28.10. klo 18 Jäälin kappelissa 
Ylistyspsalmit

vt. kirkkoherra Pentti Tepsa

Tiistai 4.11. klo 18 Jäälin kappelissa
 Psalmit Uudessa testamentissa

kappalainen Seija Helomaa

Tiistai 11.11. klo 18 Jäälin kappelissa  
Psalmit kirkkomusiikissa

lehtori Tuomo Nikkola

Psalmit ovat Vanhan testamentin rakastetuin kirja.  
Tule oppimaan, kyselemään ja pohtimaan.

Puttaan Tuvan 
avoimet ovet 

perjantaisin klo 12–14. 

Tule istahtamaan aukioloaikoina Puttaan Tuvalle, 
Kirkkotie 10 C, seurakuntakeskuksen takana.

Yhdessäolo on vapaamuotoista, paikalla 
on vapaaehtoinen emäntä ja seurakunnan 
työntekijä. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin 

tai teen. Lähetystyön myyntipisteessä on 
monenlaisia käsitöitä, lapasia ja sukkia, 

kahvipussikoreja, kortteja, adresseja. Tule 
tutustumaan tarjontaan!

Puttaan Tuvan tuotolla tuetaan Haukiputaan 
seurakunnan diakonia- ja lähetystyötä.

Suosittu keittopäivä 
pidetään alkaen klo 11

pe 26.9. kalakeitto
pe 31.10. lammaskaalikeitto

pe 28.11. lihakeitto
Keittoaterian hinta 5 €.

Osana psalmiluentosarjaa 
7.10. klo 18 Jäälin kappelilla 

ilta mielipsalmien äärellä.

Mikä on mielipsalmisi? Mikä siinä puhuttelee? 
Miksi se on sinulle tärkeä? Illassa seurakuntalaiset 
pääsevät ääneen omien mielipsalmiensa kanssa.

Ilmoita mielipsalmisi etukäteen kappalainen 
Juha Tahkokorvelle, p. 040 720 3246, 

juha.tahkokorpi@evl.fi. 
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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
Messu su 28.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttorina Juha 
Soranta. Messun jälkeen on 
mahdollisuus rukoukseen ja 
keskusteluun.
Perhemessu   su   28.9.  klo 
10, Kastellin  kirkko.   Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Katja Ylitalo, Kaisa Jan-
ger ja Emilia Soranta, kant-
torina Riitta Piippo. Teemana 
Jumalan kämmenellä ei pel-
kää lintunen.  Saarna toteu-
tuu yhteisvoimin.
Messu su 28.9. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Messu su 28.9. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, kattorina Riitta Piip-
po. 
Messu su 28.9. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa 
Kimmo Kieksi kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Messun jälkeen 
kirkkokahvit.
Kolehti Orpotyöhön Sam-
biassa, Suomen Luterilai-
sen Evankeliumiyhdistyksen 
(SLEY) kautta.
Messu su 28.9. klo 14, Cari-
tas-koti. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.

Diakonia
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 29.9. klo 13, Karjasillan 
kirkko. Palvelupiiri on kai-
kille avoin Karjasillan alueel-
la toimivien vapaaehtoisten 
ryhmä. Jos olet kiinnostunut 
seurakunnasta ja etsit omaa 
paikkaasi ja palvelutehtä-
vääsi, tule mukaan. Suunnit-
telemme yhdessä toimintaa. 
Lisätietoa marjukka.hamari@
evl.fi tai 040 5752 710.
Aamupuuro to 2.10. klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa vapaaehtoisten 
valmistamalle maksuttomal-
le aamupalalle. Tarjolla puu-
roa, leipää, leikkeleitä, kah-
via ja teetä.
Vertaistukiryhmä nuoril-
le ja nuorille aikuisille (alle 
30-v.) to 2.10. klo 14, Kar-
jasillan kirkon vint-
ti. Kts. ilmoitus 
s. 20.
Vapaaehtois-
ten koulu-
tusiltapäivä 
ke 15.10. klo 
15, Keskustan 
seurakuntata-
lo. Koulutusti-
laisuuden aihee-
na: Saattohoidossa ole-
van ihmisen kohtaaminen ja 
hengellisiin kysymyksiin vas-
taaminen. Aiheesta alustaa 
sairaalapastori Marja-Leena 
Tahkola. Iltaa voi jatkaa klo 
18 luennolla: Muistisairau-
den aiheuttamat käytösoi-
reet. Lisätietoa Anu Kontio, 
p. 040 5747 162, Seppo Meri-
läinen, p. 044 7884 035 ja Ni-
na Niemelä, p. 040 5752 711.

Lähetystyö
Lähetyspiiri ti 30.9. klo 
17.30–19 , Kaukovainion kap-
peli. Syksyn ohjelmassa tiis-
taisin ajankohtaista tietoa lä-

hetystyöstä, vieraita lähetys-
kentiltä, paikallisia toimijoi-
ta, rukousta ja yhdessäoloa.
Sukanvarsi ke 1.10. klo 14–16, 
Siipi – lähetyksen Puoti ja Pa-

ja. Tule tekemään käsi-
töitä lähetykselle 

ja lähimmäiselle. 
Lisätietoa Pau-
la Rosbacka, p. 
040 5752 714.
Hanna-rukous-
ryhmä to 2.10. 

klo 18–20, Kas-
tellin kirkko. Ryh-

mä kokoontuu jat-
kossa joka toinen tor-

stai Kastellin kirkossa. Seu-
raava kokoontuminen 16.10. 
Järj. Medialähetys Sanan-
saattajat. 

Lapset ja lapsiperheet
Karjasillan seurakunnan 
4-vuotiaiden synttärit su 
12.10. klo 15, Karjasillan kirk-
ko. Ilm. 3.10. mennessä osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoa Mar-
jaana Lassi, p. 040 5747 108.
Perhekerhot, perhetupa, 
pyhäkoulut, perheiden puu-
haillat lisätietoa www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.

Muskarit lisätietoa www.ou-
lunseurakunnat.fi/muskari. 

Nuoret
3+-toiminta on tänä syksy-
nä Karjasillan seurakunnas-
sa starttaava uusi toiminta-
muoto, joka on suunnattu 
kaikille yli 17-vuotiaille nuo-
rille. Ensimmäinen kokoon-
tumiskerta on Pyhän Andre-
aan kirkolla pe 26.9. klo 17–
19. 3+-porukka kokoontuu 
sen jälkeen n. kerran kuu-
kaudessa perjantai-iltaisin. 
Lisätietoja toiminnasta saat 
1.10. asti Jenniltä (jenni.kos-
kenkorva@evl.fi) ja sen jäl-
keen Jannelta (janne.honka-
nen@evl.fi). Olet enemmän 
kuin tervetullut mukaan! Ks. 
ilmoitus s. 20.
Lisää nuorten toimintaa 
löydät www.oulunseurakun-
nat.fi/nuorten_tapahtumat. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 29.9. 
klo 12, Maikkulan kappeli, to 
2.10. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko, to 2.10. klo 13, Kastel-
lin kirkko, to 2.10. klo 13, Kar-
jasillan kirkko, to 16.10. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkko.
Ystävän  kamari ti 30.9. klo 

Veteraanien leiri 
to–su 30.10.–2.11. klo 13 Rokuan leirikeskuksessa. 
Lähde kanssamme viettämään leppoisaa leiriä uusit-
tuun Rokuan leirikeskukseen pyhäinpäivän tienoilla. 
Leirin hinta on 67€ sisältäen matkat, täysihoidon ja va-
kuutuksen Oulun ev.lut.seurakuntien jäsenille.  
Ilmoittautumiset 3.10. mennessä: Asta Leinonen, 
p. 040 5747 157, Marjukka Hamari, p. 040 5752 710 
tai  www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Leirille lähteville lähetetään viikolla 41 leirikirje, 
jossa on tarkempia tietoja leiristä.

Enkelileiri 
3.– 4.10. Hietasaaren  leirikeskuksessa. 

Tule mukaan 1.–2.-luokkalaisten Enkelileirille. 
Leirillä harjoitellaan olemaan yksi yö pois kotoa 

samanikäisten lasten kanssa. 
Leirin aikana leikitään ulkona ja sisällä, 
askarrellaan ja vietetään aikaa yhdessä. 

Leirin hinta on 15 euroa. 
Leirille otetaan max 20 leiriläistä. 

Kysy vapaita paikkoja 
Katja Ylitalolta, p. 040 5747 147, 

katja.ylitalo@evl.fi.

Sukellus uuteen suomlaiseen lyriikkaan on kokemus 
vailla vertaa. Elämän ja kuoleman kysymykset, outous 
ja harmonia sekä ilonpisarat ja hirmumyrskyt. Niistä 

kumpuavat uuden suomalaisen lyriikan teemat. 
Mukana ovat Nuusa Parkkinen, Maija Karppinen, 

Pirjo Kauppinen, Aino Ylifrantti, Eeva Holma 
ja Juha Vähäkangas. Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Sururyhmä 
keskiviikkona 29.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. 

Sururyhmä on keskuste-
luryhmä, jossa voit ja-
kaa kokemuksiasi, 
tunteitasi ja aja-
tuksiasi saman-
laisessa elämänti-
lanteessa olevien 
kanssa. Ohjaajina 
pastori Heikki Karppinen 
ja diakonissa Päivi Rahja. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 14.10. mennessä:
Päivi Rahja, p. 044  3161 457, paivi.rahja@evl.fi.

Vapaaehtoisten 
koulutusiltapäivä 

ke 15.10. klo 15, 
Keskustan 

seurakuntatalo.

Kirkkoisännät ja emännät 
kokoontuvat Kaakkurissa 
torstaina 25.9. klo 18 Pyhän Andreaan kirkko
Tule mukaan kirkkoisäntä- ja -emäntätoimintaan. Ole 
toivottamassa ihmisiä  tervetulleeksi  kirkkoon,   toimi 
raamatuntekstinlukijana,  auta  kolehdinkannossa tai 
osallistu esirukoukseen. Tehdään yhdessä messu mu-
kavammaksi. Tule kuulemaan lisää toiminnasta Kaak-
kurin kirkolle. Lisätietoja mirjami.dutton@evl.fi tai p. 
044 3161 473, mirjami.dutton@evl.fi. 

Afrikka kutsuu

Lähde mukaan ainutlaatuiselle  
matkalle Afrikkaan!

Karjasillan seurakunnan lähetysryhmä hakee innokkaita, 
kansainvälisyydestä kiinnostuneita nuoria aikuisia, opiskeli-
joita ja aikuisia joukkoonsa. Ryhmän kautta sinulla on hyvä 

mahdollisuus tutustua kehitysyhteis- ja lähetystyöhön ja 
toimia sen hyväksi. Ryhmän toiminta huipentuu Afrikan 

matkaan kesällä 2015. Tule kuulemaan lisää  
to 2.10. klo 18 Karjasillan kirkolle.

Lisätietoa Kimmo Kieksi,  
p. 050 3105001 tai kimmo.kieksi@evl.fi 

13, Kaukovainion kappeli.

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

Muut menot 
Mikkelinmarkkinat la 4.10. 
klo 10–13, Kaukovainion kap-
peli. Myytävänä käsitöitä, 
leivonnaisia, syksyn satoa ja 
arpoja. Keittolounas ja kah-
vit. Tervetuloa markkinaos-
toksille sekä nauttimaan lep-
poisasta tunnelmasta kappe-
lille. Myyjäiset järjestää Kar-
jasillan seurakunnan lähe-

tystyö. Markkinatuotto oh-
jataan Suomen Lähetysseu-
ran Tasaus-keräykselle, ks. 
www.tasaus.fi
Otamme ilolla vastaan lah-
joituksia - arpavoittoja, kui-
vakakkuja, leivonnaisia, pul-
laa, käsitöitä, marjoja. Jos 
päätät leipoa, liitä leipomuk-
siisi valmistuspäivä ja luette-
lo käytetyistä raaka-aineista. 
Tuo lahjoituksesi Kaukovaini-
on kappelille la 4.10 aamul-
la klo 9. Voit myös tulla teke-
mään tapahtumaa kanssam-
me. Ota yhteys: lähetyssih-
teeri Paula Rosbacka, p. 040 
5752 714.
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Petri Satomaan virkaan-
asettamismessu ja juhla

 |   www.oulunseurakunnat.fi 

Tervetuloa Oulunsalon seurakunnan kirkkoherran 
Petri Satomaan virkaanasettamismessuun Oulun-
salon kirkkoon sunnuntaina 28.9.2014 klo 10. 

Tilaisuus alkaa kirkkoherran virkaanasettamis-
messulla, jonka toimittaa piispa Samuel Salmi 
avustajineen. Kirkkoherra Petri Satomaa saarnaa. 

Messun jälkeen lounas ja juhla Kirkonkylän kou-
lulla (Koulutie 4).

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 25.9.–2.10.2014

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
Messu su 28.9. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Sanna 
Karjalainen, kanttorina San-
na Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Toimittaa San-
na Komulainen, kanttorina 
Leo Rahko.
Messu su 28.9. klo 12, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 30.9. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Jyrki 
Vaaramo, Pauli Pasanen.

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 25.9. ja 2.10. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Irkkumusiikki-ilta  Droi-
cheadin kanssa su 28.9. klo 
17–19, Oulujoen pappila.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
29.9. klo 9, Myllyojan seura-
kuntatalo. Taloudellisissa asi-
oissa maanantaisin klo 9–11 
p. 040 7033 690. Muissa asi-
oissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 29.9. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-

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.

ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoki 
ja kohdasta lapset ja perheet 
löytyvät tarkemmat tiedot 
tapahtumista ja kerhoista.

Lähetys
Piispankamari pe 26.9. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 29.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 29.9. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 25.9., 

Jumalanpalvelukset 
Piispan messu su 28.9. klo 
10, Oulunsalon kirkko. Pet-
rin Satomaan virkaan asetta-
minen. Toimittaa Samuel Sal-
mi saarna Petri Satomaa, juh-
la kirkonkylän koululla. Radi-
oidaan, Radio Dei. Ks. ilmoi-
tus s. 15.

Hartauselämä
Hartaus to 25.9. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.
Seurakuntakerho 25.9. klo 
11. Arkilounas, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Virsilaulupiiri ti 30.9. klo 11, 
Varjakka, Kerttu Piiraisella. 
Petri Satomaa.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 25.9. 
klo 9–10.30, Toimitalon ker-
hopiste, Vattukuja 2. Ker-
hoissa kahvittelua, laulua, 
leikkiä, askartelua lapsille 
ja aikuisille. Ei ilmoittautu-
mista.
4-vuotissynttärit Oulunsa-
lossa su 12.10. klo 15, Ou-
lunsalon kirkko. Aloitamme 
juhlan yhteisellä Kirkkohet-
kellä ja jatkamme juhlatar-
joilulla. Päivänsankarit saa-
vat lahjan. Olette lämpimäs-
ti tervetulleita juhlimaan ko-
ko perheellä! Ilmoittautumi-
set 3.10. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo (tar-
joilun vuoksi jokaiselta per-
heenjäseneltä ilmoittautu-
misen erikseen). 

Varhaisnuoret
Oulunsalon seurakunnan 
3.–6.-luokkalaisten syyslo-
maretki Vuokattiin ti 21.10. 
Retkellä kokeillaan ohjattu-
na erilaisia actionlajeja ja lii-
kutaan Vuokatin maisemissa. 
Retken hinta on 30 € /osallis-
tuja, sis. ohjelman, matkan, 
ruokailun ja välipalan sekä 
vakuutuksen. Retkelle ote-
taan 30 ensimmäistä ilmoit-
tautujaa ensisijaisesti Ou-
lunsalon seurakunnasta. Ilm. 
nettisivujen kautta oulun-
seurakunnat.fi/ilmo 10.10. 
mennessä. Lisätietoja Jussi 
Saviharjulta, p. 040 7453 852, 
jussi.saviharju@evl.fi.

Nuoret
Oulunsalon seurakunnan 
1. vuoden isoskoulutuksen 
viikonloppuleiri pe–su 3.–
5.10. klo 15.30 Vasamon lei-
rikeskuksessa. Isoskoulutus-
leiri 1. vuoden isoseksi tule-
ville. Lisätiedot Sanna Korho-
nen, p. 044 7453 851, sanna.
korhonen@evl.fi. Ilmoittau-
tuminen www.oulunseura-
kunnat.fi/ ilmo.

Leirit ja retket
Oulunsalon seurakunnan 
perheleiri pe–su 28.–30.11. 
Pikku-Syötteellä. Tervetuloa 
viettämään perheleiriä kau-
niin Pikku-Syötteen maise-
miin 1. adventin aikaan. Läh-
tö on perjantaina 28.11. klo 
17 Oulunsalosta. Takaisin pa-
laamme sunnuntaina iltapäi-
vällä.  Leirin hinta on 47 €/ ai-
kuinen ja 32 €/ 4–17-vuotias. 

Alle 4-vuotiaat pääsevät mu-
kaan maksutta. Ilmoittautu-
minen osoitteessa oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo on avoinna 
19.9.–16.11. Ilmoita jokainen 
lähtijä perheestä erikseen. 
Muista mainita mihin per-
heeseen osallistuja kuuluu. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje. Ensisijaisesti Oulun-
salon seurakunnan jäsenille. 
Lisätiedot: Heidi Lampela, p. 
044 7453 871, heidi.lampe-
la@evl.fi

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 25.9. ja 
2.10. klo 15–16, Reppu. Ala-
kouluikäisille laulamisesta 
ja soittamisesta kiinnostu-
neille. Laulamista, rytmiik-
kaa, kuuntelemista ja itsen-
sä ilmaisemista. Vetäjinä Ta-
ru Pisto ja Kirsi Järvelin. 
Uusi Ääni to 25.9. ja 2.10. klo 
18–20, Oulunsalon kirkko. Li-
sätietoja Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke 1.10. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä pe 26.9. Raamat-
tuluokan opettajien yhtei-
nen koulutus- ja virkistysti-
laisuus. Salonpään ry. Kodin 
ilta su 28.9. klo 16 myyjäisko-
lehti. Lauluseurat ti 30.9. klo 
18.30 Kylänpuoli, Heimo Töl-
lillä, Vihanneskuja 1. Laulu-
seurat ti  30.9. klo 18.30 Kar-
huoja, Veikko Pitkälällä, Kar-
huojantie 157. Salonpää: 
Seurat 28.9. klo 16.

Huonesuon seurakuntakoti. 
Lähdemme retkelle yhteisel-
lä kyydillä klo 10.
Eläkeläisten kerho to 25.9.  
Myllyojan seurakuntatalo. 
Lähdemme retkelle yhteisel-
lä kyydillä klo 10.10. 
Eläkeläisten kerho to 25.9. 
klo 14, Hoikantien Palvelu-
talo.

Muut menot
Fransupiiri ti 30.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 1.10. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. Kuntopiirissä käytetään 
rauhallisia, pehmeitä ja ve-
nytteleviä liikkeitä.
Neulansilmä to 2.10. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Kansainvälinen käsityö-
kerho sekä suomalaisille että 
maahanmuuttaja naisille ja 
tytöille. Lisätietoja: Sari Me-
riläinen, p. 040 5583 294. 

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!

Meijän Juttu 
  – Äitien ja tyttöjen illat 

sunnuntaina 28.9. klo 17–20 
Heikkilänkankaan monitoimitalossa. 

Tervetuloa äidit ja tyttäret viettämään mukavaa sun-
nuntai-iltaa yhteisen toiminnan ja iltapalan merkeis-
sä. Ensimmäistä iltaa vietämme Heikkilänkankaan seu-
rakuntakodilla liikunnallisissa merkeissä. Lopuksi nau-
timme yhdessä tekemämme iltapalan. 
Ilmoittautuminen 26.9. mennessä  www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Seuraavat illat Hintassa su 2.11. klo 17–
20 (ei ilmoittautumista), ja Oulujoen pappilassa perhe-
messun jälkeen su 30.11. (ilmoittautuminen 3.–21.11.).

Ilta Droicheadin kanssa 
sunnuntaina 28.9. klo 17–19 Oulujoen pappilassa. 

Tervetuloa viettämään mukavaa iltaa Oulujoen 
pappilaan irlantilaisen musiikin parissa! 

Droichead-yhtye esiintyy. 
Illanvietto sopii kaikenikäisille, jokaiselle, joka pitää 
reippaasta, iloisesta ja syvällisestä irkkumusiikista! 

Pientä iltapalaa tarjolla (vapaaehtoinen maksu).

Piispan messu 
sunnuntaina 28.9. klo 10 Oulunsalon kirkossa.

 
Petrin Satomaan virkaan asettaminen. 

Toimittaa Samuel Salmi saarna Petri Satomaa, 
juhla kirkonkylän koululla. 

Radioidaan Radio Dei. Virtuaalikirkko.
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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 28.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jaakko
Syynimaa, avustaa Tuulikki 
Kronqvist, kanttorina Heikki
Jämsä.
Messu su 28.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Ari Savuoja, saarna Jussi 
Miettinen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Opiskelijoiden kirk-
kopyhä. 
Perhekirkko su 28.9. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Anu Ojala, avusta-
vat Sanna Tervo, Matti Keto-
la ja Pekka Jarkko, kanttori-
na Katri Sippola. Messun jäl-
keen 7-synttärit.
Messu su 28.9. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Juhani Seppänen, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Iltamessu su 28.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Tommi 
Hekkala, D´amen kuoro.
Viikkomessu ke 1.10. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 2.10. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Veijo Koivu-
la ja ekumeeninen työryhmä.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 25.9. ja 2.10. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. Vetäjänä pastorit 
Riitta Louhelainen ja Jukka 
Kolmonen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 26.9. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 26.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Herännäisseurat su 28.9. klo 
15, Koskelan seurakuntakoti. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
1.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Työttömien ateria to 25.9. ja 

2.10. klo 12, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaaeh-
toisten valmistama kotiruo-
kalounas 2 €.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 25.9. ja 2.10. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Ateria 2 €. 
Eläkeläisten kerho to 25.9. klo 
13, Koskelan Palvelukeskus. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 29.9. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aamiainen maksuton. 
Diakoniapiiri ma 29.9. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tervetuloa toimintaan mu-
kaan toivottelee diakoni Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 1.10. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 1.10. klo 
10, Koskelan seurakuntako-
ti.  Aamupala maksuton. 
Miesten saunapäivä pe 3.10. 
klo 10–14, Hietasaaren leiri-
keskus. Ks. ilmoitus.

Lähetys
Puutyökerho ma 29.9. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Koskelan käsityökahvila ti 
30.9. klo 12, Koskelan seu-
rakuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia ja 
juttelemaan tiistaisin! Terve-
tuloa! Lisätiedot Marika Ala-
kopsa, p. 040 5747 172.

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvila to 25.9. klo 
10–12 Tuiran kirkolla (käyn-
ti Telakan ovesta kirkon ta-
kaa), tänään poikkeukselli-
sesti nuorisotilassa. Tule jut-
telemaan ja leikkimään! Li-
sätietoja lapsi- ja perhetyön-
sihteeri Anu Hannula, p. 044 
3161 718 ja lastenohjaaja Tii-
na Huurre, p. 044 3161 733.
Perheiden hämäränhyssyil-
ta to 25.9. klo 18–19.30, Kos-
kelan seurakuntakoti. Ks. il-
moitus.
Nallekahvila to 2.10. klo 10–
12. Nallekahvila avoinna Tui-
ran kirkolla, Myllytie 5 (käyn-
ti Telakan ovesta kirkon ta-
kaa). Enkeliaskartelua. 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri/
lapset ja lapsiperheet, löyty-
vät päiväkerhot, puuhakerhot, 
perhekerhot, pyhäkoulut, var-

haiskasvatuksen musiikkiryh-
mät ja nuorten kerhot.

Varhaisnuoret
Tuiran seurakunnan toimin-
tapäivät 1.–3.-luokkalaisil-
le Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskuksessa ma 20.10., ti 
21.10., ke 22.10. ja to 23.10. 
klo 9–16. Ollaan sisällä ja ul-
kona, joten varauduthan 
sään mukaisesti. Hinta 15 € 
/ hlö. Hintaan sisältyy lou-
nas, välipala ja ohjelma. Etu-
oikeus Tuiran seurakunnan 
1.–3.-luokkalaisilla. Ilmoit-
tautuminen 3.10. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Toimintapäiville osal-
listuville ei lähetetä erillistä 
leirikirjettä, lasku tulee erik-
seen kotiin. Lisätiedot: nuo-
risotyönohjaaja Matti Keto-
lalta, p. 040 5747 069, matti.
ketola@evl.fi.

Nuoret
OMG-ilta pe 26.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. OMG? Tätä ihme-
tellään taas Tuiran kirkolla 
kerran kuussa. Illassa luvas-
sa musiikkia, draamaa, sa-
naa ja rukousta. Ilta jatkuu 
ohjelman jälkeen nuorten 
yökahvilana. OMG-illat ovat 
osa Tuiran seurakunnan isos-
koulutusta ISO15. Lisätietoja 
Marja Maneliukselta, p. 040 
5245 944.
Nuorten Avarit ke 1.10. 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 25.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa kerhoon. Mukana dia-
konissa Aino-Liisa Ilkko.
Eläkeläisten kerho to 25.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 25.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme yhteislauluina 
vanhoja koululauluja, hen-
gellisiä lauluja, virsiä ja kan-
sanlauluja. Ohjelmassa kah-
vitarjoilu ja hartaus. Muka-
na Katri Sippola ja Päivi Moi-
lanen.
Eläkeläisten kerho ti 30.9. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Ohjelmallinen päivätuokio 
talossa ja sen lähialueilla asu-
ville eläkeläisille. 
Eläkeläisten kerho to 2.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa kerhoon. Mukana dia-
konissa Aino-Liisa Ilkko.
Eläkeläisten kerho to 2.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa kerhoon. Ker-

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!

"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.

Syksyn sävelet
maanantaina 29.9. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Norssin lukion ja yläkoulun oppilaiden syksyinen musiik-
ki-ilta. Iltamusiikin myötä Norssin pitkäaikainen musii-
kin lehtori dir.cant. Paula Westerlund jättää jäähyväiset 
oppilailleen ja työyhteisölleen siirtyessään eläkepäivien 
viettoon yli 39 vuoden musiikinopettajauran jälkeen. 
Ohjelmassa on niin instrumentaalikappaleita kuin soo-
lolaulu- sekä yhtye- ja kuoroesityksiä. Mukana on myös 
yläkoulun naisopettajien Kärttynät-lauluryhmä. Terve-
tuloa. Vapaa pääsy.

Hyviä sanoja -iltapäivä
lauantaina 11.10. klo 14 Tuiran kirkossa. 
Musiikkia Gospelband Sade ja yhteislaulua. 
Puhujana evankelista Eliina Heinonen. 
Juontajana pastori Riitta Louhelainen.

hossa mukana diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilanen.
Seniorien laulupiiri to 2.10. 
klo 14.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Yhteislauluja, 
kahvittelua ja hartaus. Mu-
kana Sami Riipinen ja Katri 
Sippola.

Leirit ja retket
Tuiran seurakunnan diako-
nian vapaaehtoisten leiri 
pe–su 17.–19.10. Rokuan lei-
rikeskuksessa. Virkistystä ja 
yhdessäoloa luonnossa. Lei-
rin hinta 47 €. Ilmoittautu-
minen 26.9. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.

Kuorot ja kerhot
Palokan palvelukeskuksen 
kerho to 25.9. klo 13.30, Pa-
lokan palvelukeskus. Ker-
hoon ovat tervetulleita myös 
talon ulkopuoliset sanan-
kuulijat! Lisätietoja: diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145.
Rauhoitu Sanan ja teekupin 
äärellä to 2.10. klo 17, Kos-
kelan seurakuntatalo. Ahdis-
tavatko maailmassa tapahtu-
vat asiat? Haluatko rauhoit-
tua ja jakaa ajatuksiasi mui-
den kanssa? Tule keskuste-

lemaan maailman menos-
ta, Jumalasta ja muista hen-
gellisistä asioista. Illan aika-
na tarjotaan myös teetä. Li-
sätietoja: diakoni Heli Matti-
la, p. 040 5747 145.

Muut menot
Juttutupa ma 29.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Diakonian aamukahvitilai-
suus, jossa hartaus ja ajan-
kohtaiset aiheet viikon aluk-
si. Lisätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 29.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Aamuhartauden ja kahvin 
jälkeen pastori Jonne Pirko-
lan aiheena Jumalan huo-
lenpito. 
Käsityökerho ma 29.9. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota 
mukaan oma kahvimuki se-
kä lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 30.9. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Tule 
opettelemaan korukivien hi-
ontaa ja tekemään kivistä ko-
ruja. Kerhossa opastetaan al-
kuun. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa. Pääovelta 
oikealle kiertäen löytyy por-
taat alas.

w w w. sxc . hu /  M a r t a  Ro s t e k

Miesten saunapäivä 
pe 3.10. klo 10–14 Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Työttömien ja asunnottomien miesten päivä si-
sältää saunontaa, ilmaisen aterian ja nuotiointia. 
Mukana kappalainen Juha Valppu ja diakonit Sa-
mi Riipinen ja Riku-Matti Järvi. Tervetuloa.

w w w. sxc . hu /  Ch r i s t i e  T h o mas
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Olli Helenius
lauantaina 4.10. klo 19–20 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Laulaja ja kitaristi Olli Helenius on pitkän linjan am-
mattimuusikko, joka laulaa henkilökohtaisia tarinoita 
rakkaudesta, pettymyksestä, menetyksestä ja onnelli-
suuden etsinnästä. Vapaa pääsy. Tervetuloa.

Hartaus ti 30.9. klo 13 Koivu-
lehdossa. 
Eläkeliitto ti 30.9. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 1.10. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Siioninvirsiseurat to 2.10. 
klo 18.30 Väinölässä, Matti 
Nuorala.
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 2.10. klo 11 Maria Leena ja 
Matti Kemppaisella.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke klo 18 srk-kodissa. Piippo-
la: Veteraanien lauluryhmä 
to klo 11 srk-kodissa. Pulkki-
la: Stellat to klo 15.15 ja kirk-
kokuoro to klo 16.30 srk-ta-
lossa. Pyhäntä: Veteraani-
kuoro to klo 12 ja lapsikuoro 
to klo 17 srk-talossa. Rantsi-
la: Veteraanikuoro ke klo 11, 
Stellat ke klo 17 ja kappeli-
kuoro 2.10. klo 19 srk-talossa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa ja ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ti 1.10. klo 10 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa. 
Päiväkerho ti klo 10 ja to klo 
12 Nuppulassa sekä pe klo 10 
Pyhännän ja to 2.10. klo 10 
Pulkkilan srk-talon kerhoti-
lassa.
Varhaisnuortenkerho ti klo 
14.30 Pyhännän srk-talon 
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 

Menot Oulun seurakunnissa 25.9.–2.10.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 25.9.–2.10.2014

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

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Nuusa Parkkinen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 

Kirkkoherranvirasto 
Ajanvaraus 
p. 044 334 0380.

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Saarenkartanon hartaus to 
25.9. klo 14.
Lähimmäispalvelun palave-
ri ma 29.9. klo 13 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
30.9. klo 18 Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie 38.
Seuraava yhteinen aami-
ainen eurolla pe 3.10. klo 
7.30–9.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Matalankynnyksen raamis to 25.9. klo 18–20, Jössen-
sali. Ryhmä päättää yhdessä mihin kohtaan Raamatus-
sa tutustutaan tarkemmin. Keskustelun ja yhteisen poh-
dinnan kautta vanhaat tekstit tulevat eri tavalla tutuk-
si ja lähelle. Lisätietoja Jouko Lankinen p. 044 3161 577.
3+-toiminta on tänä syksynä Karjasillan seurakunnassa 
starttaava uusi toimintamuoto, joka on suunnattu kai-
kille yli 17-vuotiaille nuorille. Ensimmäinen kokoontu-
miskerta on Pyhän Andreaan kirkolla pe 26.9. klo 17–
19. 3+-porukka kokoontuu sen jälkeen n. kerran kuu-
kaudessa perjantai-iltaisin. Lisätietoja toiminnasta saat 
1.10. asti Jenniltä: jenni.koskenkorva@evl.fi ja sen jäl-
keen Jannelta: janne.honkanen@evl.fi. Olet enemmän 
kuin tervetullut mukaan!
Tuomioklubi pe 26.9. klo 19–23, Keskustan seurakunta-
talon Monitoimisali. Kaikille avoin (ikä 18< >30-v.) nuor-
ten aikuisten kohtaamispaikka. Klubi meiningillä vierai-
lijoita, musiikkia, pientä purtavaa, asiaa ja yhdessä oloa. 

KEHITYSVAMMAISET
Jumalanpalvelus pe 26.9. klo 13, Tahkokankaan pal-
velukeskus, juhlasali. 
Varttuneiden porinapiiri ti 30.9. klo 13.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammais-
ten kerho.
Keskustelukerho ti 30.9. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Kaikenikäisten kehitysvammaisten kerho.

KUULOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 26.9. klo 9.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Tallikirkon raamattutunti pe 26.9. klo 18.30, Piispan-
talon tallikirkko. 

NÄKÖVAMMAISET
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.
Näköpiiri ti 30.9. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sa-
li. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Ohjel-
massa mm. aivojumppaa, tietovisa ja kaikenlaisia kivaa. 
Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin 
pihalla pääoven lähellä.
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
Naistenryhmä pe 26.9. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalon Monitoimisali. 
Tavoiteryhmä ma 29.9. klo 10–12, Keskustan seura-
kuntatalon Monitoimisali. Tavoiteryhmä on keskuste-
luryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville miehil-
le ja naisille. 

Erityisdiakonia

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. 
Ilmoittaudu 30.9. mennessä Ansku Saukkomaa, p. 040 
5747 199 tai Sanna Karjalainen, p. 040 7186 925. Ryh-
mään otetaan max. 8 tyttöä. 

Haravointia? Pihatöitä? 
Siivousta? Ikkunanpesua? 

Jos tarvitset apua kotona, mutta aika ja energia 
ei riitä, voit tilata töihin Karjasillan lähetysnuoria. 

20 € / tunti, 2 nuorta. 
Ota yhteys: Lydia Karhunen, p. 040 0940 568.

Karjasillan nuorten lähetysmatkaryhmä 
toimii 16.9.–16.12. 

Leikkaa talteen!

Keskiviikkona Saaren-
kartanossa klo 10 
kokoontuva kerho 

sai nimekseen 

Viisasten 
kerho 

Kerhoon mahtuu 
mukaan vielä 
– tervetuloa!  

Tulossa 

Mikkelinpäivän 
jumalanpalvelus
sunnuntaina 5.10. klo 10 

ja kirkkokahvit 
jumalanpalveluksen 

jälkeen 
seurakuntasalissa. 
Vietämme samalla 
lasten ja vanhusten 

kirkkopyhää. 
Kirkkokyytiä voi 

kysyä diakonissalta, 
p. 040 7430 382.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 27.9. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Terve minä, Jussi Miettinen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta, ma 29.9. klo 
18.30, Koulukatu 41. Mika Falk, Vuorisaarna.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 1.10. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Pellaakko nää mun kanssa?
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Tuuppa kahaville,
 teelle ja rupatteleen! 

Torstaina 2.10. klo 14 Karjasillan kirkon vintissä. 
Vertaistukiryhmä nuorille ja nuorille aikuisille (alle 30-
v.), joilla on ollut tai on jokin vaikea elämäntilanne, joka 
koettelee omaa hyvinvointia ja jaksamista. Ryhmä tar-
joaa vertaistukea ja apua. Lisätietoa diakoniatyönteki-
jöiltä: Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035 tai Nina Nie-
melä, p. 040 5752 711.

Lenkkiryhmä to 2.10. klo 18–20. Kokoonnumme Kes-
kustan seurakuntatalon Monitoimisalissa, josta läh-
demme noin tunnin lenkille tai muuten reippailemaan. 
Palattuamme nautimme pientä iltapalaa ja hengenra-
vintona iltahartautta. Sopii hyvin sekä aloitteleville et-
tä aktiivisille liikkujille. Jos ei muuten niin liikutaan ai-
nakin apostolin kyydillä. 

Mindfulness-seminaari 
Lauantaina 4.10. klo 10–15

Diakin auditoriossa Uusikatu 46. 
Mindfulness eli tietoinen, hyväksyvä läsnäolo on ilmiö-
nä rantautunut myös Suomeen. Mitä mindfulness oi-
kein on, mitkä ovat sen taustat ja lähtökohdat? Löy-
tyykö kristillisestä perinteestä aineksia mietiskelyyn ja 
läsnäoloon? Tule kuuntelemaan asiantuntijoita ja kes-
kustelemaan. Oulun seurakunnat järjestävät seminaa-
rin yhteistyössä Kirkkohallituksen, Oulun hiippakunnan 
ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Seminaarin 
asiantuntijoita ovat HBL-konseptin luoja ja mentori Aa-
ro Löf, asiantuntija Pekka Yrjänä Hiltunen kirkkohalli-
tuksesta, sielunhoidon yliopisto-opettaja Miia Leino-
nen sekä tutkija ja pastori Ilmari Karimies.  Tilaisuus on 
maksuton ja kaikille avoin. Seminaariin voi ilmoittau-
tua osoitteessa www.oulunseurakunnat/ilmo. Lisätie-
toja pastori Stiven Naatus, p. 050 3104 990.

Afrikka kutsuu lähetysryhmän matkalle kts. ilm. si-
vulta 17.
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www.hailuodonseurakunta.fi
lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

eurakunnissa tapahtuu 25.9.–2.10.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Messu su 28.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Olavi Pa-
lovaara, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa.

Päiväkerhoista lisätietoa 
Siljalta, p. 044 7750 601. 
Päiväkerhossa valokuvaus 
pe 26.9., ei kerhoja.
Lapsiparkki joka toinen viik-
ko, seuraavan kerran ke 8.10. 
klo 12.30–14.30. Paikka hoi-
toon varataan etukäteen Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 25.9 klo 10 
srk-talossa. 
Pikkukirkko to 2.10. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki n. 20 min. 
kirkossa.  Perhekerho osallis-
tuu pikkukirkkoihin.
Juhlimme 70-v., 75-v., 80-
v. ja 85-v. yhteissynttärei-
tä to 25.9 klo 18 srk-talossa. 
Jos tarvitset kyytiä, soita vi-
rastoon, sillä kyyti kyllä jär-
jestyy, p. 044 7750 600. Ter-
vetuloa!
Rovastikunnan kuorojen il-
tamusiikki su 28.9. klo 18 Lu-
mijoen kirkossa.
Kuoroharjoitukset ke 1.10. 
klo 18–19.30 srk-talossa.
Raamattupiiri to 2.10. klo 19 
srk-talossa, Apt.8.
Ystävyyden talo pe 3.10. klo 
10 srk-talossa.
Limingan rovastikunnan 
järjestämä läheisensä me-
nettäneiden päivä to 2.10. 
klo 18 Kempeleen Kokkokan-

A a r o Ku k ko h ov i

Väinölässä ja to klo 12 Pulk-
kilan srk-talossa. Väinölän ja 
Pyhännän seurakuntakerho  
ti 7.10. klo 12 Pyhännän seu-
rakuntatalossa. Piippolan kyy-
ditystä varten ilmoittautumi-
set viimeistään to 2.10. p. 040 

Jumalanpalvelukset
Messu su 28.9. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Arja Leinonen.

Messu su 28.9. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.

Sanajumalanpalvelus su 28.9. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.

Iltakirkko su 28.9. klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Ahti Myllykoski, kanttorina Pekka Kyöstilä.

kaan seurakuntakeskukses-
sa. Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen 25.9. mennessä Mar-
jolle, p. 045 6381 973.
Naisten retki la 11.10. Ret-
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 
viim. 1.10. virastoon, p. 044 
7750 600 tai Marjolle, p. 045 
6381 973.
Diakonia: Operaatio Jou-
lun lapsi keräys Romaniaan 
lähestyy, joten voit jo halu-

Kastettu: Seela Anna Estella Similä (Rantsila), 
Miska Onni Tapani Tuomela (Rantsila)
Vihitty: Antti Urho Tapani Knuutinen ja 
Hanna Kaisa Piiponniemi (Piippola)
Kuollut: Eeva Viitanen e Keränen 98 (Pyhäntä), 
Rauni Hellikki Tervonen e Veijola 90 (Kestilä), 
Eljas Olavi Niva 88 (Rantsila)

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 laulajat rohkeasti mukaan!

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. 
Rippikoulun aloituskirkko su 5.10. klo 12 Kestilän kir-
kossa. Tähän jumalanpalvelukseen osallistuvat kaikki 
vuoden 2015 rippikoululaiset.

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. 

5737 988 Mervi-diakonissalle. 
Rauhanyhdistys: SRK:n lä-
hetysseurat su 28.9. klo 16 
Pyhännän srk-talossa, ma 
29.9. klo 19 Pirkko ja Aaro Vi-
killä Kestilässä ja ti 30.9. klo 19 
Pulkkilan srk-talossa, Juhani 

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 tois-
ten surevien kanssa. Ryhmä kokoontuu kahden viikon vä-
lein syksyn aikana. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhem-
min. Tiedustelut ja ilmoittautumiset kirkkoherranviras-
to, p. 040 5528 989. 

Majuri ja Lauri Pelkonen. Kes-
tilä: Ompeluseurat pe 26.9. 
klo 19 ry:llä. Pulkkila: Ompe-
luseurat pe 26.9. klo 19 Elma 

tessasi ostaa tai tehdä: uusia 
paitoja, pipoja, lapasia, villa-
sukkia, kyniä, vihkoja, pala-
saippuoita, kampoja, pieniä 
pehmoleluja, pehmeitä he-
delmäkarkkipusseja. Marjol-
ta lisätietoa keräyksestä ja 
myös lahjalaatikoita, p. 045 
6381 973. Lahjat kootaan lo-
kakuun aikana. 
Rauhanyhdistys: Pe 26.9. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Lääköllä ja 7.–8.-lk K&T Van-
halalla. Su 28.9. klo 12 seurat 
ja ruokailu ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30. 
To 2.10. klo 13 varttuneiden 
kerho Tanhualla.

Rovastikunnan 
kuorojen 

iltamusiikki 
sunnuntaina 28.9. klo 18 

Lumijoen kirkossa.

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

ja Ahti Myllykoskella. Pyhän-
tä: Lauluseurat ke 1.10. klo 
18.30 ry:llä. Rantsila: Ompe-
luseurat pe 26.9. klo 19 ry:llä.

Ompeluseurat 
keskiviikkona 1.10. klo 18 
Seinijoen mökillä Sunikarissa. 
Kahvit ja arpajaiset kummi-
kohteemme Mafingan 
orpokodin hyväksi. 
Arvottavaa voi tuoda mukanaan.

Ilma suosi kaverikerhon syysretkeä ja eväät maistuivat 
traktorikärryn lavalla.

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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Seurakunnissa tapahtuu 25.9.–2.10.2014

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 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
 
vt. kirkkoherra 
Jaakko Tuisku
p. 040 7790 644

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

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Varttuneet to 25.9. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Perhekerhot ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/35-per-
hekerhot .
Kirkkokuoro ke 1.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 2.10. klo 12 Kokkokankaan 

Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuk-
sessa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Juha 
Maalismaa, diakoni Lee-
na Hintsala, kanttori Mar-
jo Irjala.
Kirkkokahvien jälkeen 
kirkkoherranvaalin vaa-
lipaneeli. Kirkkokyyditys 
Keskustan seurakuntata-
lolta klo 9.30 Kokkokan-
kaalle ja paluu vaalipa-
neelin jälkeen n. klo 13.

Perjantai-
pulla 26.9.
 S-marketin 

aulassa klo 14–17 
tai niin kauan 
kuin tavaraa 

riittää. 

Vanhustenviikon juhla ke 
8.10. klo 11–14 rauhanyhdis-
tyksen uudessa toimitilassa. 
Yhteiskuljetus ilman ilmoit-
tautumista lähtee klo 10.30 
S-Marketin edestä. Kauem-
paa kyytiä tarvitsevat soi-
ta, p. 044 7521 226 / Ilmonen 
3.10. klo 12 mennessä.
Ystävärengas, hengel-
lisiä lauluja Ala-
Temmeksen van-
hainkodilla to 
25.9. klo 14.
Nuortenilta to 
25.9. klo 18–20 
Vanamossa.
Aamupuuro pe 
26.9. klo 9–10.30 seu-
rakuntatalolla. Vapaaehtoi-
set paikalle klo 8. 
Lähetysvintin kokoontumi-
nen ma 29.9. klo 12.
Perhekerho ti 30.9. klo 9.30 
–11 seurakuntatalolla. Askar-
telua.
Kierrätyspistettä käytetyil-
le tavaroille ja vaatteille 

Sanajumalanpalvelus ja 
rippikoulusunnuntai su 
28.9. klo 10 kirkossa, toi-
mittaa Marja-Liisa Hau-
tamäki ja Mika Kotka-
ranta, avustaa Rantakylä 
- Virkkulan jumalanpal-
velusryhmä. Lapsille py-
häkoulu kirkkokamma-
rissa. Hiihtoloma- ja ke-
sä 1-ryhmien sekä muu-
alla käyvät rippikoululai-
set sukunimi A-H: kynä 
mukaan! 

srk-keskuksessa ja seurakun-
tapiiri to 2.10. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 2.10. klo 12 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Huom! Aika! Taksikyyditys 
Kirkonkylän srk-kodilta klo 
11.45. Tervetuloa!
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 2.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 3.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: www.kempe-
leenseurakunta.fi/koululaiset. 
Nuoret: Nuorten illat to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 26.9. klo 20 Van-
hassa pappilassa
Kastetut: Anni Tuulia Kaar-
lejärvi, Tommi Kristian Yli-
kangas.
Vihityt: Mika Ilmari Vuoren-

suunnitellaan ti 30.9. klo 10 
Lähetysvintillä. Jos et pääse 
paikalle, kerro ideasi ja osaa-
misesi Marikalle Kampsille.
Siioninvirsiseurat Luonto-
keskuksessa, Rantakurvi 6, ti 
30.9. klo 18.
GospelGym ti 30.9.  klo 18–
19.30 Vanamon salissa. 
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
1.10. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20. 
Perhekerho ke 1.10. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Yhdessäoloa.

Seurakuntakerho elä-
keläisille ke 1.10. 

klo 12 seurakun-
tatalolla. Laule-
taan lempivirsiä.
Kuorot: ke 1.10. 
Celeste klo 17 

kirkossa, Tähdet 
klo 17 seurakunta-

talolla, Kirkkolaulajat 
18.30 seurakuntatalolla, Ai-
kuisten kuoro klo 18.30 kir-
kossa. Uusia laulajia otetaan 
kuoroon. 
Rippikouluralli to 2.10. klo 
18 seurakuntatalolla. muka-
na hiihtoloma ja kesä 1 -ryh-
mät sekä muualla rippikou-
lunsa käyvät sukunimen A-H 

mukaan. 
Nuortenilta to 2.10. peruttu.
Seurakuntakerhon ja mui-
den halukkaiden Teatteri-
retki 25.10. Mielensä pahoit-
taja -näytökseen. Hinta 23 €, 
ruokailu 10 € + matka. Läh-
tö klo 10.15 S-Marketin edes-
tä. Ilmoit. 6.10. mennessä, p. 
044 7521 226.
Partio: La 27.9. Seikkailija-
osaston Itämeripäivä Limin-
ganlahdella. Ma 29.9. par-
tiolaisten seinäkiipeilyvuoro 
Liikuntahallilla klo 18 eteen-
päin. Ke 1.10. päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. Ma-
feking sekä eräpartiokoulu-
tus Kotikololla klo 18–20.30. 
Pe 3.10. hallitus Kotikolol-
la klo 18–20. La 4.10. Suden-

Kastettu:  Eemeli Antero 
Olavi Luukinen ja Jenna-
Ellen Väisänen
Kuollut: Paavo Ilmari Kei-
su, 70

Kutsu sururyhmään
Tarjoamme läheisensä menettäneille mahdollisuuden 
kokoontua keskustelemaan luottamuksellisesti
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa (ma 6.10., to 23.10., to 13.11., 
to 4.12. ja to 15.1.2015) klo 18–19.30 (voidaan aikaistaa) 
Kirkonkylän diakoniatoimistossa. 
Mukana ovat diakonissa Sinikka Ilmonen ja kappalainen 
Aino Pieskä. Ilmoittautumiset 1.10. mennessä: 
p. 044 7521 226/ Ilmonen tai 044 7521 224/ Pieskä

Oletko tosikko? Olet kyllä, jos perheessäsi on kak-
si lasta! Tule mukaan veitikkamaiseen tosikkoryhmään – 
kahden lapsen peheen tapaamisiin alkaen maanantaina 
29.9. klo 18 Tupoksen Vanamossa, Kauppakaari 1, 91910 
Tupos. Lastenhoitaja on myös paikalla. 
Ilmoittautumiset 26.9. mennessä: p. 044 4973 684, er-
ja.vainiokangas@liminka.fi  tai p. 044 7521 227, ritva.sas-
sali@evl.fi

tola ja Jonna Anneli Häivälä.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 26.9. 4.–
5.-lk: Laitila, Uutelantie 14. 
6.–8.-lk: Ahola, Lähetvai-
niontie 11. Seurat su 28.9. 
klo ry:llä. Tiistaikerho ti 30.9. 
klo 12 ry:llä. Perhekerho ke 
1.10. klo 10–12 ry:llä. Sisarilta 
ke 1.10. klo 18.30 ry:llä. Ko-
tiseurat to 2.10 klo 18 länsi-
puoli: Tahkola, Kannonkuja.
Murron rauhanyhdistys: 
Syysmyyjäiset la 27.9. klo 
11.30 ry:llä. Messu su 28.9. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, klo 
13 seurat ry:llä.

Seurakuntatapahtuma 

”Kristittynä 
nykyajassa” 

10.–12.10. Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. 

Vieraita Hämeenlinnas-
ta. Ks. päivien ohjelma 
www.kempeleenseura-

kunta.fi/rukousillat

Tupoksen Vanamossa 
vapaita päiväkerhopaikkoja 

3-vuotiaille ja 5-vuotiaille. 
Tiedustelut Tuija Mourujärvi, p. 044 7521 230.

Nuorten retki Maata 
näkyvissä -festareille 

Ilmoittaudu 20.9.–30.10. 
osoitteessa 

www.nuorisonurkka.fi. 

pentuosaston retki Kierik-
kiin. Lisää tietoa:  www.niit-
tykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe 26.9 klo 18.30 Kaisu ja 
Hannu Puhakalla ja nuorte-
nilta klo 18.30 ry:llä. SRK:n 

Rovastikunnallinen 
Läheisensä 
menettäneiden ilta
torstaina 2.10. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskukses-
sa. Illan aiheena "Surun 
erilaiset kasvot". Puheen-
vuoro, surunpolku, iltapa-
la ja viikkomessu. Ilmoit-
tautuminen 25.9. men-
nessä Leena Hintsalalle,  
p. 040 7790 365.

”ARVOKAS VANHUUS ON IHMISOIKEUS. AINA.”
Vanhusten viikon juhla
keskiviikkona 8.10. klo 12 alkaen ruokailulla Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Järj. Kempeleen kunta ja seurakunta. 
Kuljetusta tarvitsevat: Linja-auto 1: Sarkkirannan Si-
wa klo 11, Caritas Kempele Suolatie 4, Hovintien Palve-
lukeskus klo 11.10, Palvelutalo Hovila klo 11.15. Linja-au-
to 2: Kirkonkylän seurakuntakoti klo11.15, Palolaitoksen 
pysäkki, Honkasen monitoimitalo klo 11.20. Muuta kul-
jetusta tarvitsevat, ottakaa yhteys, p. 040 7790 367 / Soi-
le Pakkanen.

laulukirjauudistustyöryhmän 
kokous la 27.9 ry:llä ja raa-
mattuluokka (7.–8.) klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 28.9 klo 
12 ja seurat klo 14 Limingan 
kirkossa sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä.

tiistaina 30.9. klo 18 
Heikki Sarvela -salissa

Ei pääsymaksua. Järj. Limingan seurakunnan nuorisotyö.
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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

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 25.9. klo 11 kappelis-
sa, Simo Pekka ja Hanna.
Hartaus to 25.9. klo 14 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Lähetyslauluilta to 25.9. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-
neella, Simo Pekka ja Ossi.
Hartaus pe 26.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Tarja Pyy.  
Keskipäivänkerho ke 1.10. 
klo 11.30 srk-talossa, Simo 
Pekka ja Hanna.
Rukouspiiri ke 1.10. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 2.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Virsikirkko to 2.10. klo 13.30 
Mikevan Palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Taloustoimisto on suljettu  
29.–30.9.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja klo 10–12 Päivä-
rinteen srk-salissa. Perheker-
ho keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30 Päivärinteen srk-salissa 
ja torstaisin klo 10–12 Laita-

Klovnimessu pe 26.9. klo 
22 kirkossa. Toimittaa ää-
nettömät klovnit panto-
miimin keinoin, liturgia 
Tarja Pyy, kanttori Ossi 
Kajava ja muusikot. 
Lue lisää s. 9.
Sanajumalanpalvelus su 
28.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kajava.

avassa 
lehdessä.

saaren rukoushuoneella. 
Nuoret/rippikoulut: Sancta 
Venian konsertti Koivussa ja 
Tähdessä pe 26.9. klo 20–21. 
Sisältyy rippikouluopetuk-
seen ja isoskoulutukseen, 
merkintä rippikoulukorttiin. 
Rippikoululaisten raamat-
tupiiri su 28.9. klo 12 srk-ta-
lon nuorisotilassa, merkintä 
rippikoulukorttiin. Koulupas-
toripäivystys yläkoululla ja 
lukiolla to 2.10. klo 11–12.15.
Kuorot: Ke 1.10. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitus srk-talossa. 
Oulun hiippakunnan lähe-
tysseminaari la 11.10. Hintan 
srk-talolla työntekijöille, luot-
tamushenkilöille, vapaaehtoi-
sille ja kaikille kiinnostuneille. 
Seminaarissa mukana lähetys-
järjestöjen materiaalia. Tied. 
ja ilm. 3.10. mennessä lähe-
tyssihteerille, p. 040 5629 131.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Lähetyslauluilta 

Messu su 28.9. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, saar-
na Jaakko Kaltakari, kant-
torina Pentti Korkiakoski. 
Messun jälkeen Tyrnävän 
rauhanyhdistyksen toimi-
talon laajennusosan ava-
jaisjuhla ry:llä.
Messu su 28.9. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski. Sa-
donkorjuun kiitoskirkko. 
Messun jälkeen kirkkokah-
vi ja puuro srk-talolla.

Kastettu: 
Ville Oliver Greus, 
Martin Nikolas Karhumaa, 
Valde Manuel Kokkonen, 
Sisu Ukko Moilanen, 
Evelia Matleena Penttilä  

to 25.9. klo 19.  Perhekerho 
torstaisin  klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 25.9. klo 18.30 raamattu-
piiri ry:llä. La 27.9. klo 19 raa-
mattuluokka ja iltakylät: 4.–
6.-lk K. Kyllönen, 7.–8.-lk M. 
Tihinen. Su 28.9. klo 12 pyhä-
koulut: kk-Anttila Hoppa, Ko-
rivaara Kalliokoski, Pälli Par-
viainen, Suokylä Kämäräinen. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 ry:llä. Ma 29.9. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 26.9. klo 19 kotiompeluseu-
rat: Hyrkki Männikkö, Huovi-
la/ Laitasaari Pöykkö. La 27.9. 
klo 10 päiväkerho ry:llä. Klo 19 
isojen raamattuluokka Tihi-
nen. Su 28.9. klo 12 pyhäkou-
lut: Hyrkki Vanhala, Laitasaa-
ri Carlson, Huovila Launonen. 
Kyläilysunnuntai, ei seuroja.

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. Ryhmä on luottamuksellinen, maksuton, vah-
vistaa kokemusta olla aito oma itsensä ja samalla lap-
sen vanhempi, tarjoaa ennaltaehkäisevää tukea sekä 
antaa voimavaroja arkeen.
Ilm. ja tied. 29.9. mennessä Limingan diakoniatyön-
tekijä Ritva Sassalille, p. 044 752 1227 tai ritva.sassa-
li@evl.fi. Lisätietoja myös diakoni Salme Kinnuselta, p. 
044 7372 631 ja kunnan perhetyönte-kijä Hanna Mar-
tikaiselta, p. 044 4971 073.

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

Hartaus pe 26.9. klo 13.30 
Lepolassa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen  ti 30.9. klo 15 Tyrnä-
vän srk-talon takkahuonees-
sa.
Nuttupiiri ti 30.9. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Hartaus to 2.10. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla. 

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 26.9. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla, ti 30.9. 
klo 18 Temmeksen srk-talol-
la ja to 2.10. klo 18 Murron 
kerhotilassa.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Toimitalon avajaisjuhla su 
28.9. messu klo 10 Tyrnävän 
kirkossa, ruokailu klo 11.30 ja 
juhla klo 13 ry:llä, seurat Le-
polassa klo 14.
Murron rauhanyhdistys: 
Syysmyyjäiset la 27.9. klo 
11.30 ry:llä. Su 28.9. klo 10 
messu Tyrnävän kirkossa ja 
seurat klo 13 ry:llä.

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

Kastettu: Eino Jani Joo-
natan Hauhia, Edvin Luka 
Oliver Parviainen.

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! 
Myytävänä muikkuja, savusiikaa ja -lohta, kevätkää-
ryleitä, hattaroita, poppareita, kahvia ja pullaa!
Tapahtuman aikana ei ole pysäköintiä seurakunta-
talon pihalla. Tapahtuma on päihteetön ja ilmainen.

Rovastikunnallinen 
läheisensä menettäneiden ilta 
torstaina 2.10. klo 18 Kempeleessä Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Illan aiheena "Surun erilaiset kasvot". 
Tyrnäväläiset ilm. 25.9. Riitalle p. 044 7372 630.

V
an

h
u

styö
n kesku

sliitto

Vanhustenviikon juhla
keskiviikkona 8.10. klo 11–13.30 
Tyrnävän seurakuntatalolla.
Ruokailun, kahvin ja arpajaisten lisäksi 
mukavaa ohjelmaa. 
Jos tarvitset kyytiä juhlaan, ilmoita siitä  3.10. 
mennessä Tiina Toivolle p. 044 5319 613. 
Kyyti on ilmainen.

Jos tarvitset avustajaa 
juhlaan, ilmoita siitä 
3.10. mennessä
Riitta Pesoselle 
p. 044 7372 630.

Järj. Tyrnävän 
kunta ja 
seurakunta, 
Lakeuden 
Palveluyhdistys ry. 
ja Villa Tyrni

”ARVOKAS VANHUUS ON IHMISOIKEUS. AINA.”
Vanhustenviikon juhla 
keskiviikkona 8.10.
Ruokailu seurakuntatalossa kahdessa ryhmässä, 
klo 11 ja klo 11.15. Juhla Koivu ja Tähti -kulttuuri-
keskuksessa klo 12 alkaen. Juhlapuhe lääkäri 
Seppo Pöykkö. Seurakunnan tervehdys, 
musiikkia, yhteislaulua, sketsi. 
Juhla päättyy tanssiin Iltalyhty-
orkesterin tahdissa. Ruokailuun 
ilmoittautumiset viim. ti 30.9. 
kirkkoherranvirastoon 
p. (08) 5331 284.

Urkukonsertti 
tänään torstaina 25.9. klo 19 
Tyrnävän kirkossa. 
Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi ja 
Suomen nuorin urkuri Joel Var-
tiainen esiintyvät. Vapaa pääsy, 
ei ohjelmamaksua. Konsertin 
tarjoavat Tyrnävän Osuuspank-
ki, kunta ja seurakunta. 
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Selvennyksenä Rauni Sa-
lopuron kirjoitukseen to-
tean, että kyseistä tonttia 
rakennuksineen ei ole tes-

tamentattu hautainhoitorahas-
tolle, vaan Oulun tuomiokirk-
koseurakunta on ostanut ton-
tin ja sillä olevan talon 9.12.1947.

Kiinteistön ostoon on käy-
tetty hautojenhoitopääoman 
lisäksi ”Kirkon ja muiden kiin-

teimistöjen rakennusrahaston” 
varoja. 

On huomattava, että hau-
tainhoitorahasto sisältää ai-
naishoitojen pääomien lisäk-
si myös määräaikaishoitojen ja 
sankarihautojen hoitojen pää-
omat. Ainaishoitosopimuksis-
ta on lakkautettu vain ne, jois-
sa pääoma korkotuottoineen on 
loppunut. Pääomien loppumi-

nen on todettu tarkastelemal-
la jokainen ainaishoitosopi-
mus erikseen kahdella eri ta-
valla; laskemalla, milloin pää-
omat ovat euromääräisesti lop-
puneet sekä ostovoimaindeksil-
lä korjattuna. 

ILPO KÄHKÖNEN
yhtymäjohtaja 

Oulun seurakuntayhtymä 
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• Hyvä sivu Rauhan Terveh-
dyksessä numerossa 30. Postia-
sivulla Kaarina Kailo huoleh-
tii esim. Viinivaarasta: Tuot-
teistamme itsellemme tulevi-
en sukupolvien hyvinvointia. 
Mitä olemmekaan tekemässä? 

Pekka Helin nostaa Sinap-
pia-kirjoituksessa uskaliaas-
ti "kissan pöydälle": Kuole-

minen on rumaa, päinvastoin 
kuin väitetään. Siitä tuskin pe-
lastaa edes eutanasia, ellemme 
usko iankaikkisuuteen.

• Leipä lämmitti lapsiperheen 
arkea Kaukovainiolla. Kiitos! 
Esimerkillistä toimintaa seu-
rakunnalta. Sitä tarvitaan näi-
nä aikoina.

• Kaukovainiolla jaettiin seura-
kunnan leipätervehdyksiä. Lei-
pärukous kosketti. Turva joka-
päiväisestä leivästä on irtisa-
nomisen johdosta epävarma. 
Kiitos Karjasillan seurakun-
ta ja mukava miespappi, joka 
jaksoi kuunnella. 

Kirkko tuli lähelle.

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 
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Sinappia

Lähes pihalla

Olinhan siellä lopulta minäkin, Agnostikkoil-
lassa nimittäin. 

Kun kohua herättäneet agnostikkopapit ve-
tivät vielä vuosi sitten iltojaan Oulun seura-

kuntien tiloissa, en kiiruhtanut niihin mukaan. Ajatte-
lin, etteivät ne ole tarkoitettu ensisijaisesti minulle, kes-
ki-ikäiselle, jolle välttää vähemmän räväkkä puheen-
parsi Jumalasta. 

Oulun kirkkoherroille neljä agnostikkoiltaa kirkon 
suojissa riitti. He totesivat, etteivät tilaisuudet palve-
le kirkon asiaa.

Oulun kirjailijaseura ryhtyi tilaisuuksien uudeksi 
järjestäjäksi. 

Syyskuun alussa Agnostikkoillassa pastori Päivi Jus-
silan väitteenä oli: Rukoileminen on turhaa.

Sydän sykkyrällä asetuin kuuntelemaan Jussilaa. 
Voisiko pappi oikeasti päätyä sanomaan, että rukous ei 
kannata? Sitä en haluaisi koskaan kuulla papin suusta.

Ei Jussila sellaista väittänyt, ei 
tietenkään.

Ilta oululaisravintolassa jät-
ti hämmentyneen olon, mutta ei 
siksi, että siellä olisi sorkittu pi-
loille hentoa uskoa ja kaipuuta 
näkymättömän olemassaoloon.

Hämmennykseni johtui siitä, 
että Agnostikkoilloissa puhut-
tiin hengellisistä asioista tavalla, 
joka oli minulle outoa. Se ei nou-
dattanut tuttua kirkkoetikettiä. 

Papit puhuivat lämpimästi ru-
kouksesta, mutta välillä huoneen täytti heidän rento 
”läppänsä”. Kummastelin hieman, mutta illan yleisön 
enemmistöllä ei ollut rasitteena vuosikymmenien ko-
kemusta siitä, miten papit ja seurakuntalaiset tapaavat 
kohdata ja puhua toisilleen. Agnostikkoillassa perintei-
set roolit ja vuorosanat oli lakaistu tiehensä. 

Minulla ei ollut karttaa eikä kompassia tuossa het-
kessä.

En mieti, tarvitaanko Agnostikkoiltoja jatkossa, 
mutta myönsin itselleni, että nuoret sukupolvet eivät 
puhu hengellisistä asioista samalla tavoin kuin minä.

Oikeaa puhetta Jumalasta heille on se, miten he asi-
an kokevat.  

Kellään ei tuossa tilaisuudessa ollut viimeistä sanaa. 
Ihmiset olivat hengellisesti tasavertaisia.

Minä kun luulin, että on hy-
vä olla aina joku, joka uskoo ja 
tietää enemmän kuin minä.

RIITTA HIRVONEN

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

Nuoret 
sukupolvet 
eivät puhu 
hengellisistä 
asioista 
samalla 
tavoin kuin 
minä.

Pekka Helinin Rauhan 
Tervehdyksessä (nro 27) 
kirjoittamassa artikke-
lissa mainitaan, että seu-

rakuntayhtymä olisi hankki-
nut aikoinaan Oulun kaupun-
gin I kaupunginosan 19. kort-
telin tontin numero 3, joka on 
puolta vastaava osuus City-ta-
varatalon maapohjasta, ja sillä 
olevan rakennuksen omistuk-
seensa hautainhoitorahaston 
varoilla.

Tosiasiassa kuitenkin on, et-
tä hautainhoitorahasto on saa-
nut testamenttisaannolla omis-
tukseensa edellä mainitun ton-
tin rakennuksineen, osoite Iso-
katu 22. Saanto on tapahtunut 
aivan ilmeisesti jo ennen toista 
maailmansotaa.

Koska hautainhoitorahasto 
ei ollut sellainen itsenäinen, oi-
keustoimikelpoinen juridinen 
henkilö, joka olisi voinut saa-
da lainhuudon kyseiseen kiin-
teistöön, seurakunta oli bulvaa-
nina näennäinen lainhuudon-
saaja. Näin ollen on kiistaton-
ta, että kiinteistön omisti ni-
menomaan hautainhoitorahas-

to, eikä Oulun seurakuntayh-
tymä. Testamenttimääräyksen 
mukaan kiinteistön tuotto tu-
li käyttää yksinomaan haudan-
hoitorahaston hyväksi. Kiin-
teistön tuottoa on paitsi kiin-
teistöstä kertyvä vuotuinen 
tuotto, myös se pääomatuotto, 
joka saadaan kiinteistön myyn-
nistä.

Kun sitten kyseiselle tontille 
numero 3 ja sen viereiselle ton-
tille, jonka omisti tunnettu ou-
lulainen kauppiassuku, raken-
nettiin vuosina 1967 ja 1968 Ci-
ty-tavaratalo, oli silloisten leh-
titietojen mukaan tavaratalon 
puolikkaan rahoittajana hau-
tainhoitorahasto.

Perintökaaren säännöksen 
mukaan ”testamenttia on niin 
tulkittava, että tulkinnan voi-
daan otaksua vastaavan testa-
mentin tekijän tahtoa”. Näin 
ollen voitaneen pitää kiistatto-
mana, että Kiinteistö Oy Ou-
lun Isokatu 22 -nimisen yhtiön 
tontin ja osakekannan tosiasi-
allisena omistajana on pidettä-
vä hautainhoitorahastoa.

Edellä oleva huomioon ot-

taen on ilmeistä, että hautain-
hoitorahaston pääomat ja tuo-
tot eivät ole voineet loppua. Li-
säksi on otettava huomioon, et-
tä hautainhoitorahaston tilin-
päätöksestä vuodelta 2011 ra-
haston tuottama ylijäämä oli 
108 000 euroa, eikä sillä näy-
tä olleen velkoja.

KHO:n päätös 2014:64 mää-
rää, että laskelmien tulee pe-
rustua tosiasiallisiin tuottoihin 
ja varallisuuden käypiin arvoi-
hin. Näin ei käsitykseni mu-
kaan Oulun yhteinen kirkko-
valtuusto ole tehnyt päättäes-
sään ”lakkauttaa” Oulun hau-
tainhoitorahaston niin sanotut 
ainaishoitosopimukset pääomi-
en loppumisen vuoksi, kun se 
on jättänyt kokonaan ottamat-
ta huomioon Kiinteistö Oy Ou-
lun Isokatu 22 -nimisen yhtiön 
omaisuuden 2.7.2012 suorite-
tusta realisoinnista kertyneet 
myyntituotot.

RAUNI SALOPURO
lainopin kandidaatti

seniorikansalainen 86 v.

Tehtiinkö päätös ainaishoitosopimusten
lakkauttamisesta oikein perustein?

Tonttia ei testamentattu hautainhoitorahastolle


