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Palvelevan puhelimen tarve kasvaa. Sivut 4–5

Sivut 12–13

Etiikka 
kiinnostaa 
uskonnon 
tunnilla
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ELSI SALOVAARA 
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kolmasosa yksin asuvista on yli 65-vuotiaita – ja hei-

dän määränsä on kasvussa. Tämä selvisi maanan-

taina julkaistusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-

sen tutkimuksesta. Siinä kartoitettiin yksin asuvien hyvin-

vointia. 

Tutkimuksessa tuli esiin, että yksin asuvilla menee kes-

kimääräisesti huonommin kuin parisuhteessa 

elävillä. Heidän terveydentilansa on pariskuntia 

huonompi ja psyykkinen kuormittuneisuutensa 

yleistä.

Jokainen yksin asuva ei ole automaattisesti 

yksinäinen, mutta he ovat riskiryhmää. Onnek-

si yksinäisyys on kuitenkin ongelma, jonka rat-

kaisemisessa me kaikki voimme auttaa. Siihen tarvitaan 

vain läsnäoloa. 

Yksinäisyys muuttuu pian arjeksi, vallitsevaksi olotilaksi. 

Se on taakka, jota yksinäinen ei jaksa karistaa hartioiltaan. 

Elämänpiiri kutistuu ja ihmisten kohtaaminen alkaa pelot-

taa. Kukaan ei kuitenkaan halua olla aina yksin.  

Haastattelimme tähän lehteen kirkon Palvelevan puhe-

limen päivystäjiä. He kohtaavat yksinäisyyttä päivittäin. 

Eräs heistä totesi, että jos jokainen kykenevä tekisi viikos-

sa tunnin vapaaehtoistyötä, maailma olisi paljon inhimil-

lisempi. 

Se on varmasti totta. Mutta millainen maail-

ma olisikaan, jos joka päivä huomioisimme vas-

taantulevat ihmiset? Jos yksinäinen ei jaksa liik-

kua kuin lähikauppaan ja roskalaatikolle, ennal-

ta suunnittelemattomat, pienet kohtaamiset voi-

vat olla pelastus.  

Ei ole vain virallisten organisaatioiden ja 

vapaaehtoistoimijoiden asia auttaa yksinäisiä. Helpoin ja 

paras ratkaisu yksinäisyyden karkottamiseen on avata suu 

ja osoittaa kiinnostusta. Säästä jutteleminen ei ole vain 

turhanaikaista lätinää – se voi aikaa myöten säästää jopa 

henkiä! Ja sen osaa meistä jokainen.

PERHENEUVONTATYÖN riittämätön tuke-
minen on kunnilta lyhytnäköistä.  Avio-
erojen ennaltaehkäisy on kaikkien etu. 
Muutenkin kuntien ja seurakuntien väli-
nen yhteistyö olisi tärkeä asia. Kaikilla on 
liian vähän rahaa, joten parasta olisi yh-
distää voimavarat.

Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksen 
johtaja Seppo Kuosmanen 
Sana-lehdessä 25.9.2014.

EHKÄ DIAKONIATYÖSSÄ tarvittaisiin nyt 
”personal trainer” -tyyppistä otetta,  jos-
sa haettaisiin kullekin asiakkaalle sopi-
via ideoita ”osallistavan sosiaaliturvan” ja 
työssäkäynnin välimaastosta niin,  että jo-
kainen kokisi elämänsä mielekkääksi.

Professori Heikki Hiilamo 
Porin Kirkkosanomissa 7/2014.

OLEN KUUNNELLUT hautajaisissa viimei-
sen vuoden aikana virsien lisäksi Tapio 
Rautavaaraa, Olavi Virtaa ja Jamppa Tuo-

mista. Olen kuunnellut Ankia ja Topi Sor-
sakoskea. Moskovan valot on todella kos-
kettava laulu muistotilaisuudessa, varsin-
kin jos se on ollut edesmenneelle erityi-
sen tärkeä.

Karjasillan vs. seurakuntapastori 
Satu Kreivi-Palosaari Kalevan 

Sielun silmin -blogissa 28.9.2014

TOIVON LÖYTÄVÄNI papin töitä. Siihen 
minulla on kutsumus. Täytyy kuiten-
kin olla realisti, sillä työpaikkoja ei kas-
va puussa. Lisäksi synnynnäinen CP-vam-
mani voi rajoittaa töiden löytymistä.

Teologian maisteri Janne Järvenpää 
Esse-lehdessä 25.9.2014

USEIN NUORI, joka on kouluyhteisössään 
ulkolaidalla, kokee seurakunnassa, että 
”täällä minut jotenkin hyväksytään”.

Kirkkohallituksen rippikoulu- ja kasvatustyön 
asiantuntija Jarmo Kokkonen 

Kirkko&kaupunki -lehdessä 24.9.2014

Säästä jutteleminen voi säästää henkiä

Kumppanuudesta 
suojaa perheille

Viime perjantaina Oulussa jär-
jestettiin Vauvaparaati. Ta-
pahtuman viesti kaupun-
gin isille ja äideille oli selkeä: 

Tiukassakin taloustilanteessa on huo-
lehdittava ensiksi eniten tukea tarvit-
sevista. Erityisesti lapsiperheet, mie-
lenterveyskuntoutujat ja vanhukset 
tarvitsevat palveluja ja tukea.

Lasten ja aikuisten paraatin järjes-
tivät yhteistyössä järjestöt, jotka koh-
taavat ihmisiä eri elämänkaaren vai-
heissa. Oulun Ensi- ja turvakodin li-
säksi mukana olivat Ilona-vapaaeh-
toistoiminnan kumppanuusverkos-
ton muut toimijat: Lomakoti Onnela, 
Hyvän mielen talo ja Oulun Seudun 
Mäntykoti.

Kumppanuusverkosto on hoksan-
nut, ettei kellään ole yksin viisasten 
kiveä auttamistoiminnassaan. Kump-
panuuden tärkeydestä muistuttivat 
myös kaupungin edustajat. Julkiset 
hyvinvointipalvelut eivät pärjää yk-
sin ilman kolmannen sektorin kump-
panuutta.

Tarvitsemme myös erilaisista kat-
somuksellisista lähtökohdista toimi-
vien tahojen keskinäistä luottamusta. 
Oulussa seurakunnilla on vahva tun-
tuma ihmisen arkeen. Arjessa vaikut-
tavien kansalaisjärjestöjen ja seura-
kuntien yhteistyössä on paljon mah-
dollisuuksia perheiden hyväksi tehtä-
vässä työssä. 

Vauvaperheitä autetaan esimerkik-
si yhteisessä Haikarakahvilassa, jos-
sa on järjestöjen ja kaupungin lisäksi 
mukana Tuiran seurakunta. Vanhus-
ten kaltoin kohtelun kitkemiseksi toi-
mivassa Juuri-hankkeessa järjestöjen 
ja seurakuntien diakoniatyön yhteis-
työ on tiivistä.  

Diakoniatyö pystyy lähestymään 
hienovaraisesti vaikeitakin aiheita. 
Saamme näin kuuluville vanhusvä-
kivallan kätkettyjä ääniä ja pystym-
me auttamaan paremmin.

Seurakunnallisten palveluiden jal-
kautuminen lähelle järjestöjen toi-
mintaa mahdollistaa monenlaista 
yhteistyötä. Esimerkiksi erityisdia-
koniatyön Lapsi- ja perhetyö verkot-
tuu samassa talossa Ensi- ja turvako-
din tapaamispaikkatoiminnan ja Hy-
vän mielen talon matalan kynnyksen 
toiminnan kanssa. Vanhemmuutta 
voidaan vahvistaa tarjoamalla tukea 
parisuhdeongelmiin ja uupumiseen. 

On kehitettävä myös liikkuvia pal-
veluja ja kotiin annettavaa apua. Näis-
tä työmuodosta seurakunnilla ja jär-
jestöillä on monivuotinen kokemus.  

Moni perhe selviää kuormittuneis-
ta tilanteista, jos tarjolla on kotiapua 
ja asumisen tukea silloin, kun omat 
voimat loppuvat. Ihmisen kanssa-
kulkijoina asiakasjärjestöillä ja seu-
rakunnilla voi olla myös paljon yh-
teistä annettavaa julkisten palvelui-
den kehittämisessä.

TIMO PELTOVUORI
Oulun ensi- ja turvakoti ry:n

toiminnanjohtaja

Aatoksia Muut mediat

Kukaan ei 
kuitenkaan 
halua olla 
aina yksin.



3   Nro 32     2.–9.10.2014

 Följyssä on Oulun murretta

• Följyssä on Oulunsalon seurakunnan uusi työtapa 

lapsiperheiden tukemiseksi.

• Följyssä-nimi on poimittu Oulun murteen sanakirjasta ja 

tarkoittaa ”mukana”.

• Seurakunnasta voi saada apua kotiin, kun perhe tarvitsee tukea 

arkeen.

• Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse tai puhelimitse:  

hannele.heinonen@evl.fi (044 7453 850), anne-mari.koivu@evl.fi 

(044 7453 869) ja heidi.lampela@evl.fi (044 7453 871).

Oulunsalon seurakunta 
voi tulla hoitamaan 
lasta, jos äiti haluaa 
mennä lenkille.

Oulunsalon lapsiperheet 
saavat nyt tukea seura-
kunnasta arjen haasteisiin.

Seurakunnan lasten-
ohjaajat voivat tulla kotiin avuk-
si, jos perheessä on esimerkiksi 
sairautta, uupumusta tai surua. 
Avuntarpeen ei välttämättä tar-
vitse olla suuri.

– Jos perhe vaikka kokee, että 
seinät kaatuvat päälle eikä epäjär-
jestyksestä yksin selvitä, voimme 
tulla jopa siivoamaan kaverina, 
vastaava lastenohjaaja Hannele 
Heinonen kertoo.

Perhe voi ottaa yhteyttä mis-

sä tahansa asiassa, jossa kaivataan 
ulkopuolisen aikuisen apua. En-
simmäisellä käynnillä kysytään, 
millainen apu tukisi perheen jak-
samista eniten.

– Jos perheen äiti haluaa men-
nä käymään yksin kampaamos-
sa eikä ole ketään, joka voisi kat-
soa lapsia sillä aikaa, voimme tul-
la avuksi, Heinonen jatkaa.

Vanhemmat pääsevät
kahdestaan jonnekin 
Toiminta on niin uutta, ettei yh-
tään soittoa ole vielä tullut. Malli 
on otettu Vaajakosken seurakun-
nasta Jyväskylän läheltä.

– Sielläkin oli aluksi tosi hil-
jaista. Vei aikaa, ennen kuin per-
heet tohtivat ottaa yhteyttä, mut-
ta sitten vilkastui, Heinonen ker-
too.

Tukea voidaan tarjota esimer-
kiksi kertaluontoisesti kaksi tun-
tia, tai samassa perheessä voidaan 
käydä kuukauden ajan joka viik-
ko. Työntekijöillä on valmius vii-
pyä perheessä kolmisen tuntia 
kerrallaan.

– Perhekerhoissa on tullut 
viestiä, että tällaiselle toiminnal-
le on tarvetta, lastenohjaaja An-
ne-Mari Koivu sanoo. 

Seurakunta voi tulla hoita-
maan lasta hetkeksi, jos lapsen 
vanhemmat haluavat lähteä kah-
destaan käymään jossakin tai toi-
nen vanhemmista kaipaa yksin 
kauppaan tai lenkille.

Kaikilla ei ole tukiverkkoa tai 
apua läheisistä tällaisiin tilantei-
siin.

Isommat lapset saavat
toisen aikuisen huomion
Vaajakosken seurakunnassa ko-
kemukset vastaavasta toiminnas-
ta ovat hyvät.

– Siellä seurakunnan työnteki-
jä oli esimerkiksi ulkoillut isom-
man lapsen kanssa sillä aikaa, 
kun äiti oli nukkunut päiväunia 
vauvan kanssa, Heinonen kertoo.

Samanlaista palvelua voidaan 
tarjota Oulunsalossakin.

– Kun vauva syntyy, toiset lap-
set jäävät vähemmälle. Silloin 
voimme mennä isompien kanssa 
touhuamaan, Koivu lisää.

Oulunsalossa palvelua saa 
aluksi virka-aikaan arkisin, mut-
ta soittaa tai sähköpostia lähet-
tää voi koska vain. Jos työntekijä 
ei voi vastata heti, hän soittaa ta-
kaisin myöhemmin.

Palvelu on perheille ilmaista. 
Se on tarkoitettu kaikenkokoisil-
le lapsiperheille. Apua voi saada jo 
seuraavaksi arkipäiväksi.

HELI VÄYRYNEN

Vastaava lastenohjaaja Hannele Heinonen ja lastenohjaaja Anne-Mari Koivu ovat valmiit auttamaan Oulunsalon lapsiperheitä. – Perhekerhoissa on tullut viestiä, että tällaiselle toiminnalle on tarvetta, Koivu kertoo.

H e l i  Väy r y n e n

Monet harrastukset 
väsyttävät perheitä

Arjen kiireet ovat lisääntyneet lapsiperheissä viime vuo-
sina. Oulunsalon seurakunnan lastenohjaajat ovat huo-
manneet tämän omassa työssään perheiden parissa.

– Luodaanko kiirettä itse, vai tulevatko paineet ulko-
apäin? Tuntuu, että perheitä vedetään joka suuntaan. Kaikilla on 
paljon harrastuksia ja työpaineita, vastaava lastenohjaaja Hanne-
le Heinonen kertoo.

Hän sanoo, että yleinen rauhattomuus ja riittämättömyyden 
tunne väsyttävät monia perheitä.

– Perhekerhossa eräs lapsi sanoi, että ihanaa, kun täällä on niin 
rauhallista eikä ole kiire mihinkään, lastenohjaaja Anne-Mari 
Koivu kertoo. 

Hän kysyykin, onko perheiden pakko harrastaa niin paljon ja 
käydä joka viikko ulkona syömässä, vai voisiko joskus vain ol-
la kotona.

Lapsiperheet saavat tukea arkeen 
Kun vauva syntyy, 
toiset lapset jäävät 
vähemmälle. Silloin 
voimme mennä 
isompien kanssa 
touhuamaan.

Lastenohjaaja 
Anne-Mari Koivu
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Sotilaan 
virsikirja 
ilmestyi 
saameksi
Saamenkielinen Sotilaan vir-
sikirja otetaan käyttöön lo-
kakuussa. Kyse on tiettävästi 
ensimmäisestä kolmella saa-
melaiskielellä julkaistavasta 
kirkollisesta kirjasta, joka on 
myös ekumeeninen.

Virsikirja sisältää 30 virttä 
koltansaameksi, 32 pohjois-
saameksi ja 25 inarinsaamek-
si. Messukaavojen ja rukous-
ten osalta se on yhtä kattava 
kuin suomenkielinenkin So-
tilaan virsikirja. 

Saamelaistyön sihteeri Erva 
Niittyvuopio Oulun hiippa-
kunnasta kuvailee virsikirjaa 
merkittäväksi kulttuuriteoksi. 

– Vuosittain Puolustusvoi-
miin saapuu myös nuoria saa-
melaismiehiä: nyt he voivat 
laulaa virret sotilasjumalan-
palveluksissa äidinkielellään. 
Tällä on ehdottomasti saame-
laisidentiteetille myönteinen 
vaikutus, Niittyvuopio toteaa.

Varat virsikirjan kustanta-
miseen on saatu lahjoituksena 
Sotilaskotiliitolta ja sotilasko-
tiyhdistykseltä.

”Herätys-
liikkeet ovat
ihan pihalla"
Vanhat liikkeet ovat ihan pi-
halla siitä, mitä kansan parissa 
tapahtuu, sanoo herätysliik-
keiden historiasta kirjan kir-
joittanut Teemu Kakkuri Ko-
timaa-lehden haastattelussa.

– Kansa kulkee yli herätys-
liikerajojen.

Kakkurin mielestä ne ovat 
oikeassa, jotka kysyvät, missä 
on herätysliikkeiden herätys.

– Heräämiset tapahtuvat 
nyt enimmäkseen muualla, 
esimerkiksi herätysliikkeiden 
rajoja noudattelemattomis-
sa rukouspiireissä, Alfa-kurs-
seilla ja internetissä.

Kakkuri suosittelee jokai-
selle järjestölle hyödyllistä 
hetkeä peilin edessä. 

Kakkurin havainnon mu-
kaan vanhoillislestadiolaisuus 
näyttää käyvän muutamas-
sa vuodessa läpi samanlaisen 
modernisaation, joka vei muil-
ta liikkeiltä puoli vuosisataa.

Raahen seurakuntapasto-
rina työskentelevän, teologian 
tohtori Teemu Kakkurin kirja 
Suomalainen herätys ilmestyy 
lähiviikkoina.

SA

M
ALLA

Palstalla julkaistaan 
uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 

kuulumisia eri 
puolilta maailmaa.

P A L L O

L L
A

Barentsin kirkkojen neuvosto 
ei käsitellyt oppikeskusteluja

Venäjän ortodoksinen 
kirkko katkaisi viralliset 
teologiset oppikeskus-
telut Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon kanssa syys-
kuun alussa. Suhteiden katkai-
sun syynä oli erilainen suhtau-
tuminen homoseksuaalisuuteen. 

Viime viikolla Barentsin kirk-
kojen neuvoston kokous pidettiin 
Rovaniemellä. Neuvostoon kuuluu 
pohjoisen kirkkoja muun muassa 
Suomesta, Norjasta ja Venäjältä.

Barentsin kirkkojen neuvoston 
hallituksen puheenjohtaja, Tui-
ran seurakunnan kirkkoherra 
Niilo Pesonen, nousiko oppikes-
kustelujen keskeyttäminen esil-
le venäläisten kanssa?

Kysymys ei noussut esille vi-
rallisesti eikä epävirallisesti. 
Kahden kirkon välillä ei neuvos-

tossa käydä keskusteluja, vaan 
niitä käydään monenkeskisesti. 
Kokouksen keskustelut painot-
tuivat maailman politiikan kiris-
tyneeseen tilanteeseen ja siihen, 
kuinka kirkot voivat yhdessä olla 
rakentamassa rauhaa. 

Onko oppikeskusteluilla enää 
tulevaisuutta?

Toivon, että keskustelut voi-
vat vielä jatkua. On myös rehel-
listä todeta, että olemme joista-
kin asioista eri mieltä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että suhteet 
olisivat muilla foorumeilla kat-
kenneet. Yhteystyöhön voi tulla 
myös uusia muotoja. Tällä hetkel-
lä en osaa sanoa, mitä nämä uu-
det muodot olisivat. On selvää, 
että muiden tapaamisten, kuten 
juuri Barentsin kirkkojen neu-
voston yhteyksien merkitys kas-

vaa. Samoin oppi-
neiden teologi-
en kesken on to-
ki varmasti epä-
virallista kanssa-
käymistä. 

Miksi oppikeskus-
teluja kirkkojen välillä 
ylipäätänsä käydään?

Haluamme oppia lisää toisten 
kirkkojen perinteestä ja uskos-
ta. Samalla käsityksemme omas-
ta opetuksestamme täsmentyvät. 
Esimerkiksi oppineuvottelut Ve-
näjän ortodoksisen kirkon kans-
sa ovat vaikuttaneet omaan teo-
logisukupolveeni neuvotteluissa 
mukana olleen professori Tuomo 
Mannermaan kautta. 

 
Miksi oppikeskusteluja käydään 
Moskovan patriarkaattiin kuulu-

van Venäjän kirkon kanssa? Suo-
men ortodoksinen kirkkohan 
esimerkiksi kuuluu Konstantino-
polin patriarkaatin alaisuuteen.

Moskovan patriarkaattiin 
kuuluvan Venäjän ortodoksisen 
kirkon kanssa käydään luonnolli-
sesti keskusteluja, koska se on iso 
kumppani vieressä. Neuvotteluja 
käydään myös Suomen ortodok-
sisen kirkon kanssa. 

PEKKA HELIN

Välittämistä joka päivä
Yhä suositummassa 
kirkon Palvelevassa 
puhelimessa lähimmäinen 
otetaan vakavasti. 
Puhelinpäivystäjät eivät 
tyrkytä neuvoja, vaan 
tukevat ihmisiä löytämään 
omia ratkaisuja 
ongelmiinsa.
Palvelevassa puhelimessa 
pohditaan mahdollisuutta 
käydä ihmisten kanssa 
perinteistä kirjeenvaihtoa. 

Kirkon Palvelevaa puhelinta 
tarvitaan aiempaa enem-
män. 50-vuotisjuhlaan-
sa lokakuun alussa viettä-

vä valtakunnallinen PP on tällä 
hetkellä niin kysytty palvelu, että 
toiminnassa mukana olevat päi-
vystäjät ehtivät vastaamaan päi-
vystysaikanaan vain noin puo-
leen puheluista. 

– Soittoyritysten määrä li-
sääntyy jatkuvasti. Viime kesän 
aikana puheluja tuli 35 prosent-
tia enemmän kuin vuosi sitten 
kesällä, Oulun seurakuntien Pal-
velevan puhelimen yhteyshenki-
lö, toiminnanohjaaja Leila Viren 
kertoo. 

Usein päivystyksessä on niin 
kiire, että puhelin soi saman tien 
uudestaan, kun edellinen puhe-
lu katkeaa.

Ihmiset soittavat, kun heitä 
vaivaa yksinäisyys, rikki men-
neet ihmissuhteet tai taloudelli-
set huolet.

– Myös kiusaamiskokemuk-
sista halutaan puhua. Palveleva 

Mikäli rakkauden kaksoiskäsky, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, toimisi nykyistä enemmän ihmisten tärkeänä periaatteena 
elämässä, maailma olisi kaikille parempi paikka elää. Näin toteavat oululaiset Palvelevan puhelimen päivystäjät yksituumaisesti.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Jäsenkato on 
seurakuntien suurin 
haaste, toteavat 
seurakuntavaaleissa 
ehdolla olevat.  

”Terveet eivät tarvitse paran-
nusta” sanotaan. Nyt on niin 
meidän seurakunta kuin ko-
ko Suomen luterilainen kirkko 
ajautunut siihen tilaan, että tä-
mä lause ei enää pidäkään paik-
kansa. Enemmistöä syylliste-
tään aina arkkipiispasta lähti-
en. Onko hauska olla sellaises-
sa seurassa, jossa perinteet eivät 
olekaan kunniassa, vaan tuntee 
olevansa väärintekijä? Neljässä 
vuodessa voidaan suunta muut-
taa. Meidän pitää hyväksyä jo-
kainen seurakunnan jäsen.

Kari Myllyniemi, Oulujoki, Katse

Isoin haaste on varmistaa, et-
tei lähikirkkoa korvata mobii-
li- tai megapalvontapisteillä, et-
tä kaikki muistavat kirkon tär-
keän tehtävän: ihmisten hädän, 
myös taloudellisen ahdingon 
lieventämisen ja hoivavajeen se-
kä köyhyyden lieventämisen ra-
kennushankkeiden sijaan. Lähi- 
ja läsnäoloyhteisöä tarvitaan nyt 
enemmän kuin koskaan. 
Kaarina Kailo, Kiiminki, Elävä seurakun-

ta – lähellä ihmistä (Esli)

Suuri haaste ensi kaudelle on ir-
tisanomiset, jotka pienentävät 
myös seurakuntien tuloja. Huo-
li on, miten voidaan turvata ha-
ja-asutusalueiden seurakunnan 
tilat ja toiminta.

Pirjo Bastman, Oulujoki, Katse

Haaste on pysyä mukana muu-
tosaallossa lainsäädännön ja 
osittain sukupolven vaihtumi-
sesta johtuvan mielipideilma-
piirin muuttumisessa. Jäseniksi 
on saatava henkilöitä, jotka tar-
joavat samaistumisen kohtei-
ta moninaiselle jäsenistölle. On 
löydettävä tapoja, joilla kirk-
koon kuuluvat tai kuulumatto-
mat voivat toimia yhdessä ilman 
toistensa arvottamista.

Liisa Alanampa, Tuira, Elävä 
seurakunta – lähellä ihmistä (Esli)

"Jokaisen on oltava 
tervetullut seurakuntaan"

Kolmas vaalikysymys:  

Minkä ikäisten 
toimintaan suuntaisit 
seurakunnan resursseja? Perustele.
Vastaa lyhyesti joko sähköpostitse toimitus@rauhantervehdys.fi 
tai jätä vastauksesi yhteystietoineen osoitteessa www.rauhanter-
vehdys.fi/palaute. Takaraja vastauksille on maanantai 6.10. Muis-
ta mainita nimesi, seurakuntasi ja ehdokaslistasi nimi. 
Toimitus valikoi tasapuolisuusperiaatteella lehdessä julkaistavat 
vastaukset ja voi lyhentää niitä tarvittaessa.  

Viikon 
vaali-

kysymys
?

Välittämistä joka päivä

Vanhustenviikolla juhlitaan 
arvokkaan vanhuuden puolesta

Valtakunnallista vanhus-
ten päivää vietetään sun-
nuntaina 5.10. ja vanhus-
tenviikkoa 5.–12.10. tee-

malla Arvokas vanhuus on ihmis-
oikeus. Aina. 

Viikon aikana seurakunnissa 
järjestetään lukuisia juhlatapah-
tumia. Tapahtumatiedot löytyvät 
seurakuntien omilta palstoilta si-
vuilta 14–23.  

Tulevana sunnuntaina viete-
tään Mikkelinpäivää ja sen myötä 
messuissa muistetaan vanhusten 
lisäksi lapsia. Esimerkiksi Hai-
luodon kirkon ja Oulun tuomio-
kirkon jumalanpalveluksia voi 
seurata suorana osoitteessa www.
virtuaalikirkko.fi.

Tiistaina 7.10. vietetään ohjel-
mallista juhlaa Haukiputaan ja 
Kiimingin seurakuntakeskuksis-
sa ja Kirkonkylän koululla Ou-
lunsalossa. Kempeleessä, Muhok-

sella ja Tyrnävällä juhlitaan puo-
lestaan keskiviikkona 8.10. 

Limingassa ja Siikalatvalla ta-
pahtumia on useampana päivänä. 
Limingassa tapahtumia on kir-
kon lisäksi liikuntahallissa, kir-
jastossa ja rauhanyhdistyksellä. 

Siikalatvalla koululaiset ulkoi-
luttavat keskiviikkona 8.10. pal-
velukeskus Nestorin vanhuksia 
Pyhännällä. Tapahtumaan kutsu-
taan mukaan myös vapaaehtoisia.  

Perjantaina 10.10. kuurot ja 
kuurosokeat ikäihmiset pääse-
vät juhlimaan Karjasillan kirkos-
sa. Juhla alkaa kello 12 viittoma-
kielisellä messulla. Messun jäl-
keen päivä jatkuu ohjelmaosuu-
della seurakuntasalissa. 

 
Oulussa juhlitaan 
yliopistolla
Koko Oulun yhteistä vanhusten-
viikon juhlaa vietetään perjantai-

na 10.10. kello 13. Oulun yliopis-
ton Saalastinsalissa.

Juhlaan järjestetään ilmainen 
linja-autokuljetus. Linja-autojen 
aikataulut ja juhlan ohjelma löy-
tyvät lehden sivulta 14. 

Lisätietoja kuljetuksista voi ky-
sellä myös Aino-neuvontapalve-
luiden palveluneuvoja Saini Ant-
tilalta sekä seurakuntien dia-
koniatyöntekijöiltä. 

Suurin haaste on ymmärtää 
olevansa globaalissa yhteis-
kunnassa kristittynä, edistä-
mässä tasa-arvoa ja oikeuden-
mukaisuutta kotikonnuilla ja 
maailmassa. Sukupuolineut-
raali avioliittolaki toteutues-
saan antaa myös kirkolle sig-
naalin siihen suuntaan ja toi-
vottaa takaisin jäseniksi asian 
takia eronneet.   

Ritva Rundgren, Kempele, 
Keskustalainen kirkkoväki

Jäsenkato on suurin haaste. 
Jokaisen jäsenen ero heijastuu 
tuleviin sukupolviin ja kumu-
loituu tulokehitykseen. Tä-
tä kehitystä voidaan jarruttaa 
kohtaamalla ihmiset arjessa. 
Jokainen luottamushenkilö ja 
kirkon työntekijä on aina sii-
nä roolissa, että tunnustamal-
la väriä vie kehitystä askeleen 
parempaan suuntaan. 

Antero Aakko, Tuira, Katse

Haasteena pidän sitä, että kir-
kosta eroamiset saadaan vähe-
nemään ja ne eivät jatku ny-
kyiseen tahtiin.  Ihmiset elä-
vät kiireistä ja tyhjääkin ar-
kea ja kirkko pystyy antamaan 
hyvän arvopohjan ja tukea ar-
keen sekä kohottamaan yleistä 
hyvinvointia. 

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

Suurin haaste tulevalla ne-
livuotiskaudella on rahojen 
kohdentaminen oikeisiin asi-
oihin. Mitkä ovat seurakun-
nan perustoimintamuotoja ja 
miten voimme säästää niin, 
etteivät ne vaarannu? Meidän 
täytyy selkiyttää toimintaam-
me; emme voi revetä kaikkeen.

Ilkka Kotajärvi, Tuira, 
Kristillisten perusarvojen puolesta

puhelin on erityisen tärkeä niille, 
joiden elämänpiiri on kapeutunut 
esimerkiksi sairauden vuoksi, Vi-
ren mainitsee esimerkkejä soitto-
jen taustoista.

PP:ssä ei vietetty 
kesälomia

Kesän soittoruuhkaa lisäsi 
osaltaan se, että monet muut aut-
tamispalvelut olivat ainakin osan 
kesästä kiinni.

– Me olemme auki joka päivä, 
iltakuudesta alkaen. Meille voi 
soittaa myös viikonloppuisin ja 
iltaisin niin kesällä kuin talvella, 
Leila Viren korostaa.

simman moneen yhteydenottoon 
ehdittäisiin vastata. 

Osalla tarve on
jakaa oma ilo
Toisin kuin moni osaisi arvata, 
Palvelevaan puhelimeen soitetaan 
myös ilonaiheita.

Oman ilon jakaminen on tär-
keää.

Sana kiitos ei ole harvinainen, 
kun puhelu loppuu. ”Kiitos kun 
kuuntelit. Se auttoi.”

PP:n päivystäjien huonees-
sa Oulussa seisoo viininpunai-
nen Roll Up -kuvateline. Siihen 
on kirjoitettu suositun toimin-
nan motto: Usein riittää, että jo-
ku kuuntelee. 

Joskus puhelu päivystäjän 
kanssa loppuu yhteiseen rukouk-
seen. 

– Näin toimitaan vain silloin, 
kun soittaja itse ehdottaa rukoile-
mista, Leila Viren korostaa.

Mikäli soittaja tai yhteydenot-
taja verkossa haluaa jättää esiru-
kouksen, päivystäjät huolehtivat, 
että rukousaihe liitetään seuraa-
van sunnuntain jumalanpalve-
luksen yhteiseen esirukoukseen.

Keskustelu kirjeisiin 
vastaamisesta käynnissä
Viren kertoo, että PP:ssä on tullut 
idea kirjepalvelusta. 

Vastaava toimintaa on muissa 
Euroopan luterilaisten kirkkojen 
palvelevissa puhelimissa.

– Puhelut maksavat, eikä kai-
killa ole välttämättä varaa soit-
taa PP:hen. Myös nettiyhteys voi 
puuttua. 

Jo kirjeen kirjoittaminen – 
asioiden laittaminen paperille 
– saattaisi helpottaa oloa, Viren 
pohtii.

RIITTA HIRVONEN

Luottamuksellisuus koko toiminnan ydin

• Palveleva puhelin on evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä auttava 

puhelin, jossa soittaja voi nimettömänä kertoa mieltään painavista 

asioista ja purkaa taakkaansa. 

• Palvelevan puhelimen periaatteita ovat luottamuksellisuus, 

nimettömyys ja kunnioittava kohtaaminen.

• Puhelin on valtakunnallinen palvelu, josta yhteydenottoihin 

puhelimessa ja verkossa vastaa yli 30 paikallista seurakuntaa eri 

puolella Suomea. Palvelua tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi. 

• Päivystäjät ovat tehtävään huolellisesti valittuja ja koulutettuja 

vapaaehtoisia tai kirkon työntekijöitä. He ovat sitoutuneet 

vaitiolovelvollisuuteen. 

• Palveleva puhelin toimii kaikissa Euroopan maissa.

Palvelevan puhelimen numero on kaikkialla Suomessa 01019 0071. 

Suuntanumeroa ei tarvita.

Puhelinpäivystys on su–to klo 18–01, pe ja la klo 18–03.

Vaikka palvelun nimi on Pal-
veleva puhelin, päivystäjät toimi-
vat myös verkossa. Käytössä on 
keskustelu- ja sielunhoitopalvelua 
tarjoava Palveleva netti ja chatti.

Oulussa valtakunnallinen pu-
helinauttamispalvelu on toiminut 
1970-luvun alusta. Päivystäjiä on 
viitisenkymmentä. Itse kullakin 
heistä on päivystysvuoro noin 
kerran kuukaudessa.  

Niin Oulussa kuin muualla va-
paaehtoisia päivystäjiä tarvittai-
siin kipeästi lisää, jotta mahdolli-

Vaikka palvelun 
nimi on Palveleva 
puhelin, päivystäjät 
toimivat myös 
verkossa. Käytössä 
on keskustelu- ja 
sielunhoitopalvelua 
tarjoava Palveleva 
netti ja chatti.

V
an

h
u

styö
n kesku

sliitto
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Hautauspalveluja

• 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

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

GSM: 045 109 1809 
E-mail: hautakivi@ 
hautakivihalvemmalla.fi 

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

Myydään hautakiviä 

Muut seurakunnat

Su 5.10. klo 18 Sunnuntain 
ehtoolliskokous, Kai Similä 
Su 12.10. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Kai Similä 
Tervetuloa! svk.kempele.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 3.10. klo 19.30 Nuorten ilta. La 4.10. klo 11-13 
Soppaa ja evankeliumia, Toppila-Centerissä, 
Paakatu 2. La 4.10. klo 13-16 Evankelioimiskou-
lutus, Nina Åström. La 4.10. klo 18 Nina Åströmin 
konsertti. Vapaa pääsy! Su 5.10. klo 11 Ehtoollis-
jumalanpalvelus, Nina Åström, Hannu Orava.

Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 5.10. klo 17 Church@78, International 
Service (in Russian and English). Ma 6.10. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille.
To 9.10. klo 12 Päiväpiiri. To 9.10. klo 18 King’s Kids Jerusalemista, Ruut Ben- 
Yosef, Ilkka Puhakka. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi TERVETULOA!

La 4.10. klo 10 talkoot ja lounas. 
Su 5.10. klo 10.30 rukouskokous. Klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Jumalanpalveluksen jälkeen yhteinen nyyttäriateria. 
Ma 6.10. klo 13 Maanantaikerho. 
TERVETULOA SYDÄMELLISESTI !

PELASTUSARMEIJA   Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Iloinen mieli tapahtuma 
Keittoa ja vaatejako vähävaraisille su 5.10. klo 12-15
Jumalanpalvelus ja ruokailu la 4.10. klo 11-13.30
Luomisen ilta Lääket. tri Pekka Reinikainen 

to 9.10. klo 18-20. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot oulu.adventist.fi

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

To 2.10. klo 19 Rukousilta, Mika Martinmäki. Pe 3.10. klo 19 Helmi (nuortenilta), 
Richard Svensson Ruotsista. Su 5.10. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ 
Club, Risto Wotschke, Richard Svensson, Puolinuotti. Klo 17 Iltajumis & iltapyhis, 
Outi Huczkowski, Richard Svensson. Ti 7.10. klo 17.47 Perhepartioilta Kololla, 
klo 18 Alfa kurssi, aihe: Miksi Jeesus kuoli. Ke 10.10. klo 13 Senioripiiri, klo 18 
Varkki-ilta, 11-14 -vuotiaille. Tervetuloa!

Ilmoittaja, 

ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Su 5.10. klo 11.00 EHTOOLLIS-
KOKOUS, Martti Väyrynen

Ke 8.10. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi
Lähetyskirpputori (Siwan talo) avoinna

pe 10.00-17.00, la 10.00-14.00

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Satomaa 
siunattiin  
virkaan  
Oulunsalossa

Noin 360 ihmistä oli saa-
punut viime sunnuntai-
na Oulunsalon kirkkoon, 
kun uusi kirkkoherra 

Petri Satomaa asetettiin virkaan-
sa. Virkaansiunaamisen toimitti 
piispa Samuel Salmi.

Juhlajumalanpalveluksen 
saarnassa Satomaa muistutti, et-
tä kaiken työn ja touhun keskellä 
aikaa tulisi löytyä pysähtymiselle 
ja kuuntelemiselle.

Satomaa toteaa, että pysähty-
misen haaste kuuluu myös hä-
nelle itselleen. Satomaan lupaus 
seurakuntalaisille on olla kirk-
koherra, jota työt ja kiireet ei-
vät saa tehdä kyvyttömäksi läs-
nä olemiselle seurakuntalaisten 
keskellä.

A nn e l i  N i e m in e n

Vo i t t o  P u lk k in e n

Iltapäiväkerhot ovat #HupparikansanPuolella

Parhaillaan vietetään valta-
kunnallista Nuorisotyön 
viikkoa. Viikon toteuttaa 
Suomen Nuorisoyhteistyö 

– Allianssi ry. 
Nuorisotyön viikko haas-

taa kaikkia osoittamaan tuken-
sa nuorisotyölle osallistumalla 
#HupparikansanPuolella -haas-
teeseen. Se onnistuu esimerkik-
si välittämällä tietoa nuorisotyön 
tärkeydestä päättäjille.

Maanantaina 29.9. kaikissa 
Oulun iltapäivätoiminnan ryh-
missä koottiin kerholaisten aja-
tuksia iltapäivätoiminnan mer-
kityksestä. Mietteiden pohjalta 
kirjoitettiin kirje päättäjille, jos-
sa haluttiin muistuttaa, kuinka 
tärkeää on koululaisten turval-
listen iltapäivien mahdollistami-
nen myös tulevaisuudessa.

Hintan seurakuntatalon ilta-

päiväkerhossa lapset kertoivat, et-
tä parasta kerhossa on kavereiden 
kanssa leikkiminen, jalkapallon 
pelaaminen ja piirtäminen. Jos 

kerhoa ei olisi, he viettäisivät ai-
kaa koulun jälkeen muun muassa 
”pleikkaa pelaten” ja ”yksin leik-
kien”. 

A nu Su o ma la in e n

Lastenohjaaja Päivi Ikäheimo ja Hintan iltapäivätoiminnan lapset keskustelivat 
kerhon merkityksestä.
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Jumalan sanaa saa 
tunnustella

Uuden seurakuntatalon suunnittelu jatkuu Tyrnävällä

Tyrnävän kirkkovaltuusto 
käsitteli kokouksessaan 24. 
syyskuuta seurakuntatalon 
uudisrakennuksen hanke-

suunnittelua. 
Viime toukokuussa valtuus-

to päätti, että peruskorjaushan-
ke keskeytetään ja aloitetaan uu-
disrakennushankkeen suunnitte-
lu. Ala- ja yläpohjassa olevien on-
gelmien vuoksi nykyisen korjaa-
mista ei nähty järkeväksi.

 Kesän ja alkusyksyn aikana 
arkkitehtitoimisto Arktiimi Oy 
on tehnyt suunnitelmaluonnok-
sia uudisrakennuksesta. 

Uudishankkeen kokonaisne-
liömäärä luonnoksissa on noin 
500. Vanhaan verrattuna neliö-
määrä pienenee 50:llä. 

Uuteen seurakuntataloon tu-
lee muun muassa seurakuntasali, 
kahvio ja keittiö sekä pienryhmil-
le tarkoitettu monitoimitila. Li-

Siikalatvan 
seurakunta-
pastoriksi 
haki 21 

Siikalatvan seurakunta-
pastoriksi on tunkua, 
sillä virkaan hakee pe-
räti 21 teologia.  Kirk-

koherra Merja Jyrkkä toteaa, 
että hakijamäärä ei ollut yllä-
tys, sillä vastaavaa on nähty 
muuallakin maassa. Ajat ovat 
muuttuneet, sillä ennen teolo-
gien työllisyystilanne varsin-
kin pohjoisessa oli hyvä.

Monet Siikalatvan seura-
kuntapastoriksi hakevat ovat 
etelästä, mikä sekin kertoo 
omaa kieltään. 

– Eteläsuomalaiset eivät ai-
emmin hakeutuneet suuressa 
määrin pohjoiseen töihin.

– Ennen oli pula. Nyt on 
runsaasti hakijoita, joista va-
lita, kirkkoherra toteaa.

Hakijoista 18:lla ei ole pap-
pisvihkimystä. Sen saa kirkos-
sa ainoastaan, jos joku valitsee 
tai kutsuu hakijan virkaan. 

Jotkut hakijat ovat varttu-
neessa iässä.  Ainakin muuta-
ma heistä on aloittanut teolo-
gian opiskelunsa vanhemmal-
la iällä ja haluaa tehdä työ-
uransa loppupuolen kirkossa.

Merja Jyrkkä kertoo, että 
Siikalatvan seurakunnan kirk-
koneuvosto haastattelee enim-
millään neljä hakijaa.  Neuvos-
to antanee lausuntonsa jo ensi 
viikolla. Kirkkoherra ennakoi, 
että tuomiokapituli vahvistaa 
valinnan aikaisintaan 16. lo-
kakuuta.

Yhtymä avustaa 
Merimieskirkkoa

Oulun seurakuntayh-
tymä jatkaa tukeaan 
Suomen Merimies-
kirkolle vuosina 2015 

ja 2016. Asiasta päätti yhteinen 
kirkkoneuvosto viime viikolla. 

Avustus vuonna 2015 on 28 
000 euroa ja seuraavana vuon-
na 26 000 euroa. Avustusta an-
netaan vain, jos Merimieskir-
kon toiminta jatkuu Oulussa.

Oulun seurakuntayhtymä 
haluaa kantaa vastuunsa liik-
keellä olevien, vieraissa mais-
sa oleskelevien tai olleiden ou-
lulaisten sekä Oulun satamaan 
tulevien merenkulkijoiden pa-
rissa tehtävästä kirkollisesta 
työstä.

Merimieskirkolla on toimi-
pisteitä eri maissa. Oulun seu-
rakuntayhtymä voi huolehtia 
ulkomailla oleskelevien jäsen-
tensä kirkollisesta identiteetis-
tä ja seurakuntalaisena olemi-
sen tarpeista Merimieskirkon 
toiminnan kautta.

Merimieskirkolla on Ou-
lun Oritkarin satamassa kirk-
ko, jonka toimintaa se johtaa 
ja rahoittaa. 

Johanna Hurtig kaipaa 
lestadiolaisuuteen 
liittyvään keskusteluun 
rivijäsenten ja oppineiden 
tavallista puhetta uskosta 
ja sen perusteista.

Aina pienet askeleet ei-
vät riitä. Näin sanoo vii-
me viikolla valtion tie-
donjulkistamispalkin-

non saanut tutkijatohtori Johan-
na Hurtig.

Hurtig otti vuosia sitten ison 
loikan ryhtyessään tutkimaan 
lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa 
vanhoillislestadiolaisessa liik-
keessä. Pitkäjänteisen työn tu-
loksena vuonna 2013 ilmestyi nyt 
palkittu teos Taivaan taimet. Us-
konnollinen yhteisöllisyys ja väki-
valta.  

Kohut synnyttivät
puolustusreaktion
Julkinen keskustelu vanhoillis-
lestadiolaisen liikkeen ympärillä 
on jatkunut pitkään. Juuri, kun 
on ollut hiukan hiljaisempaa, on 
tapahtunut jotain. 

Viimeisin keskustelu koski ras-
kauksien väsyttämiä lestadiolais-
äitejä. Aihe ryöppysi käyntiin lop-
pukesästä, kun Vuokko Ilolalta ja 
Aila Ruoholta ilmestyi kirja Us-
ko, toivo ja raskaus.

Vanhoillislestadiolaisuuteen 
liittyen viime vuosina on ilmes-
tynyt tieteellisiä tutkimuksia, 
kaunokirjallisia julkaisuja, pam-
fletteja, artikkelikokoelmia, ru-
noutta.

Hurtig ei lähtisi sanomaa ke-
nellekään, että ”jo riittää”, mut-
ta tiedostaa, että räjähdysmäi-
sesti lisääntynyt julkisuus yh-
den herätysliikkeen ympärillä 
on johtanut valitettaviin seura-
uksiin.

Hänen mukaansa lestadiolai-
sessa liikkeessä koetaan, että yhtä 
ihmisjoukkoa lyödään nyt tavan 
takaa. Lyöty lähtee puolustautu-
maan, kun toivottavaa olisi ollut 
avoin keskustelu esimerkiksi juu-

ri ehkäisyyn liittyvän opetuksen 
perusteista.

Teologeilla
seuraava puheenvuoro
Hurtigin mielestä julkisuudessa 
on tällä hetkellä vallalla erään-
lainen vanhoillislestadiolaisten 
kilpalaulanta siitä, kumpia on 
enemmän: väsyneitä vai hyvin-
voivia lestadiolaisia. 

Kummat ovat enemmän totta?
Kun asetelma on tämä, tullaan 

sanoneeksi toiselle ryhmälle, ettei 
heidän totuutensa mahdu minun 
mielikuvaani yhteisöstä, Hurtig 
harmittelee tilannetta. 

vallisia ihmisiä liikkeessä tutki-
maan uskonsa perusteita. Silloin 
heidänkin on mahdollista osallis-
tua uskosta puhumiseen. 

– Jumalan sana ei ole kylmää 
betonia, jota tavallinen ihminen 
ei voisi tunnustella ja koetella il-
man pelkoa joutumisesta epäil-
lyksi epäuskosta.   

Hurtigin mukaan vanhoil-
lislestadiolaisuudessa on paljol-
ti totuttu omaan kristillisyyteen 
kuuluvaan tapaan puhua uskon-
asioista. 

– Tuo tapa on toteavaa ja säilö-
vää, kysyminen sille on vieraam-
paa. Kun näin on, vaarana on, et-

tä ymmärtämisen sijaan pelkäs-
tään noudatetaan kuultua ope-
tusta. 

Hurtig toivoo uskosta keskus-
telua keskellä arkea. Hän kertoo 
kuulleensa, että vaikeat ajat ovat 
lisänneet keskustelua liikkeessä. 

Monissa uskonnollisissa yhtei-
söissä on paljon perinteistä tul-
kintaa ja tapaa toimia.

– Hengellisissä yhteisöissä pe-
rinteisyys ikään kuin vielä pyhit-
tyy, muuttuu pyhäksi. Tällaiseen 
sisältyy riski yhteisösuhteen ohe-
nemisesta.

RIITTA HIRVONEN 

säksi suunnitelmiin kuuluu toi-
mistotiloja henkilöstölle. 

Tavoitteena on, että lopullinen 
kustannusarvio sekä rahoitusjär-
jestelyt pystytään päättämään 
joulukuussa. 

Rakentamisvaihe alkaisi näil-
lä suunnitelmilla loppukeväästä 
2015. Rakennusurakka tulee tiu-
kentamaan seurakunnan taloutta 
ja osa hankkeesta joudutaan ra-
hoittamaan lainalla. 

Jumalan sana 
ei ole kylmää 
betonia, jota 
tavallinen ihminen 
ei voisi tunnustella 
ja koetella 
ilman pelkoa 
joutumisesta 
epäillyksi 
epäuskosta.  

Johanna Hurtig

Hurtig kutsuu keskusteluun 
liikkeen teologeja ja maallikko-
puhujia.

– Nyt tarvitaan opillisuuden 
avaamista.  Kokemuksellisuus ei 
ole opin peruste. Siksi pelkästään 
kokemuksista puhuminen ei avaa 
lukkiutunutta tilannetta. 

– Mikä kaikki elämässämme ja 
meissä on Jumalan luomistyötä? 
Millaisia erilaisia mahdollisuuk-
sia Jumala meihin luo, Hurtig lu-
ettelee kysymyksiä, joihin hän 
toivoisi näkemyksiä vanhoillisle-
stadiolaisilta puhujilta.  

Onko kadoksissa kyky 
puhua omasta uskosta?
Vaikka Hurtig toivoo lestadio-
laistaustaisten teologien esiin-
tuloa, hän kannustaisi myös ta-

L as t e n Ke sku s

Tutkija Johanna Hurtig toivoo, että kieli, jolla hengellisistä asioista puhutaan, ei olisi 
pelkästään toteavaa. Kielen tulee kertoa ymmärtämisestä.
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Lehtipisteissä
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Dom Second hand -putiikki lahjoitti viime viikolla leikki- ja pelivälineitä sekä 
kuntopyörän OYS:n lasten psykiatrian osastoille 53 ja 54. Osastojen työntekijät Perttu 
Säilynoja, Jaana Laukkanen ja Sari Skantsi-Joona kertoivat Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan nuorisotyöntekijälle Mari Tuokkolalle, että lahjat menevät välittömästi 
käyttöön. Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyö ja osasto 53 ovat tehneet yhteistyötä 
vuodesta 1973. Osastolla vierailee säännöllisesti nuorten palveluryhmä. Kuvassa 
vasemmalla putiikissa työskentelevä Matleena Vartiainen.

R i i t t a  H i r vo n e n

Tuomiokirkko saa 
hetkeksi kolmannet urut

Oulun tuomiokirkon 
kryptassa sijaitsevassa 
Cafe Kryptassa vieraili 
kuluneen kesän aikana 

keskimäärin 50 kävijää päivässä.
Kirkossa kävi reilun parin 

kuukauden aikana 13 694 turis-
tia 39 maasta. Moni heistä poik-
kesi myös kahvilaan. 

Kesäkahvilan tuotto oli  
13 407 euroa ja se suunnataan 
Suomen Lähetysseuran Tasaus-

keräykseen. Tänä vuonna Tasa-
us-keräyksen tuotolla autetaan 
kehitysmaiden vammaisia ih-
misiä tulemaan osaksi ympäröi-
vää yhteiskuntaa. 

Cafe Kryptan tuotolla makse-
taan koulun vuosimaksu ja kou-
lupuvut 383 alakouluikäiselle 
kehitysmaan lapselle. 

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta tarjosi kesän aikana työ-
tä 24 nuorelle kahvilan ja kirkon 

ympäristössä.
Oulun tuomiokirkkoon avat-

tiin kesäkuussa perheen pikku-
väen suosima lastenpaikka.

Kryptan ovet eivät sulkeudu 
täysin vieläkään, sillä käsityö- 
ja askartelukerho Silmukan ko-
koontumiset jatkuvat keskiviik-
koisin kello 10–13, ja samaan ai-
kaan on avoinna myös kryptan 
pieni käsityöpuoti. 

Cafe Krypta tuotti yli 13 000 euroa

Sähköurut soivat 
Oulun tuomiokirkossa 
tulevana sunnuntaina. 
Kirkon keskelle 
tuotavien lainaurkujen 
toivotaan innostavan 
ihmisiä laulamaan. 

Oulun tuomiokirkon 
pääurut ovat olleet 
korjattavana kevääs-
tä saakka. Jumalan-

palveluksissa on soitettu kir-
kon etuosassa olevia pienem-
piä pilliurkuja. Tällä viikolla 
kirkkoon tuodaan kolmannet-
kin urut.

– Urkujen korjauksen myötä 
olemme siirtyneet soittamaan 
ensin alas urkuparvelta kir-
kon etuosaan ja nyt sitten aivan 
kirkkokansan keskelle, toteavat 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan kanttorit Lauri-Kalle Kal-
lunki, Péter Marosvári ja Hen-
na-Mari Sivula. 

Sähköurut eivät tule jäädäk-
seen, sillä ne on vuokrattu kah-
deksi viikoksi. 

– Nyt oli hyvä sauma kokeil-
la, kun pääurut ovat remontis-
sa. Muulloin meillä ei varmaan 
olisi ollut pokkaa moista ko-
keillakaan, naurahtaa Sivula.

Seurakuntaystävällistä 
soundia
Kanttorit toteavat yhdestä 
suusta, että perinteiset pilliu-
rut ja sähköurut ovat kaksi ai-
van eri soitinta. 

– Sähköurut ovat hyvä vaih-
toehto, mutta en korvaisi niil-
lä perinteisiä pilliurkuja, toteaa 
Péter Marosvári.

He ovat kuitenkin valmiita 
kokeilemaan uutta. 

– Jumalanpalvelus on keskei-
sin toimintamuoto, ja kaikki sen 
konkreettinen kehittäminen on 
hyvästä, pohtii Lauri-Kalle Kal-
lunki.

Kolmikko odottaakin jän-
nityksellä, kuinka sähköurut 
soivat. Toiveissa on, että lä-
hemmäs kirkkokansaa tuotui-
na urut ja laulu natsaisivat pa-
remmin yhteen. 

– Nyt kun kanttorit johtavat 

virsiä edestä tai takaa, ja suurin 
osa kirkkokansasta istuu monen 
kymmenen metrin päässä, syntyy 
isossa kirkossa helposti eriaikai-
suutta, he toteavat. 

Katseet 
kanttoreihin
Virtuaalikirkko-sivusto lähettää 
joka sunnuntai jumalanpalveluk-
sen tuomiokirkosta suorana in-

ternetin kautta. Yksi kameroista 
on myös urkuparvella. 

– Katsojilta tulleessa palaut-
teessa on kiitelty sitä, että on hie-
noa seurata kanttorien työsken-
telyä, kertoo Henna-Mari Sivula. 

Kanttorien toive on, että kir-
kossa kävijät tulisivat rohkeas-
ti lähelle. Lauri-Kalle Kallungilla 
on siitä hyviä kokemuksia.

– Olen aikoinaan soittanut 
paljon Pyhän Luukkaan kappe-
lilla Linnanmaalla ja siellä to-
tuin siihen, että ihmiset ovat ihan 
muutaman metrin päässä. 

ELSI SALOVAARA

Sähköurkujen sointia pääsee 
kuulemaan Oulun tuomiokirkossa 
jumalanpalvelusten lisäksi myös 7.–8. 
lokakuuta pidettävien hiippakunnan 
Kirkkomusiikkipäivien aikana. 

Jonkun mielestä sähköurkujen tuominen tuomiokirkkoon voi tuntua 
pyhäinhäväistykseltä, tietävät kanttorit Péter Marosvári, Henna-Mari Sivula ja 
Lauri-Kalle Kallunki. Edessä ja taustalla kirkon kahdet pilliurut.

E l s i  S a l ovaa ra

Nyt oli hyvä 
sauma kokeilla, 
kun pääurut ovat 
remontissa. Muulloin 
meillä ei varmaan 
olisi ollut pokkaa 
moista kokeillakaan.

Henna-Mari Sivula
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Tilaa lehti, 
joka on

kirkon puolella.

vain 29 €
(Norm.44 €)
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T I L A U S K O R T T I

Kotimaa 
maksaa 

postimaksun.

Kotimaa
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

  Kyllä kiitos! 

Tilaan Kotimaa-lehden  
4 kuukaudeksi etuhintaan  
vain 29 €
(Tilaus on määräaikainen  
ja normihinta 44 €.)

Tarjous voimassa 31.12.2014 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää  
ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Nimi  ________________________________________________

Osoite  ______________________________________________                   

Postitoimipaikka  _____________________________________  

Puhelin  _____________________________________________  

Sähköposti  __________________________________________  

 Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla 
  ja tekstiviestillä.

Tee tilaus haluamallasi tavalla:
Postita tilauskortti 
Postimaksu on maksettu puolestasi.
 
Soita 020 754 2333*

Lähetä sähköpostia
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa verkosta
kotimaa.fi/tarjous

*Puhelun hinta:  
lankapuhelimesta:  
8,21 senttiä/puhelu +  
6,9 senttiä/minuutti, matka-
puhelimesta: 8,21 senttiä/ 
puhelu + 14,9 senttiä/minuutti.

Joka torstai. Rakentava vaihtoehto
arvojen kaaoksessa. Tilaa Kotimaa-lehti.

Pyhä keskellä arkea.

Sunnuntaina 5. lokakuu-
ta laulaja-lauluntekijä, 
evankelista ja opettaja 
Nina Åström konsertoi 

Pulkkilan kirkossa. Siikalat-
van seurakunnan järjestämään 
konserttiin on vapaa pääsy. 

Lauantaina Åström konser-
toi Oulun Helluntaiseurakun-
nassa. Ilmoitus konsertista on 
sivulla 6.

Kokkolasta lähtöisin ole-
va Nina Åström on esiintynyt 
noin 25 vuoden aikana lähes 30 
maassa ja levyttänyt suomeksi 
ja englanniksi. Hänet muiste-
taan myös vuoden 2000 Suo-
men euroviisuedustajana kap-
paleella A little bit.

Perinteisten kirkkojen, kon-
serttisalien ja festivaalien li-
säksi Nina Åströmiä on kuul-

Kaikille avoin lähetysseminaari Hintassa

Nina Åström nousee kahdesti lavalle

Oulun hiippakunnan lä-
hetysseminaari järjeste-
tään Hintan seurakun-
tatalossa lauantaina 11. 

lokakuuta teemalla Yhdessä koh-
ti elämää. 

Aihe on otsikko uuden Kirk-
kojen Maailmanneuvoston lähe-
tysasiakirjasta, joka hyväksyt-
tiin viime vuonna järjestön yleis-

kokouksessa Etelä-Korean Busa-
nissa. 

Asiakirjasta tulee alustamaan 
Kirkon lähetystyön keskuksen 
tuore kansainvälisen työn koor-
dinaattori Vesa Häkkinen. Hän 
on toiminut lähetystyössä aiem-
min Suomen Lähetysseuran ja 
Kirkon Ulkomaanavun palve-
luksessa. Päivä sisältää myös pu-

heenvuoroja eri lähetysjärjestö-
jen edustajilta.

 Päivä on tarkoitettu kaikil-
le aiheesta kiinnostuneille. Se-
minaarimaksu, joka sisältää 
lounaan ja kahvit, on 20 euroa.  
Ilmoittautumiset perjantaihin 3. 
lokakuuta mennessä Matti Lau-
rilalle numeroon 040 744 6055 
tai matti.laurila@evl.fi. 

tu vuosien varrella televisiossa ja 
radiossa.

Hän on esiintynyt vankiloissa 
ja huumeparantoloissa varsinkin 

entisen Neuvostoliiton maissa 13 
vuoden ajan.

Yhteistä kaikille esiintymisille 
lavasta riippumatta on pyrkimys 
suoraan yleisökontaktiin. Esiin-
tyessään Nina Åström pyrkii tuo-
maan esiin armahdusta ja totuut-
ta Jeesuksessa.

Konsertissa kuullaan paljon 
kahden uusimman levyn, Avoin 
taivas ja Minun aarteeni, kappa-
leita, joiden tekstit ovat Hilja Aal-
tosen ja sävellykset pääosin Han-
nu Huhtalan.

Laulun lisäksi Nina Åström 
soittaa koskettimia ja kitaristina 
kuullaan Kimmo Suomelaa.  

Nina Åström konsertoi su 5.10. klo 
18 Pulkkilan kirkossa. Vapaa pääsy, 
ohjelmalehtinen 5 euroa. Konsertin 
järjestää Siikalatvan seurakunta.

Nina Åströmiä kuullaan lauantaina 
Oulun ja sunnuntaina Pulkkilassa.

Seuraavan Kristus yhdistää 
-tilaisuuden otsikko nou-
see Psalmin 130 alkujakees-
ta ”Syvyydestä minä huu-

dan sinua, Herra.” 
Psalmit ovat Vanhan testamen-

tin laulu- ja rukoustekstejä. 
Jeesuskin teki vain sitä, mitä 

Hän näki Isän tekevän. Niinpä 
mekin voimme pyytää Häntä oh-
jaamaan illan rukouksia – huuto-
amme: ”Opeta meitä pyytämään, 
mitä tahdot antaa”. 

Rukousaiheet voivat koskea 
niin yksityistä ihmistä, kotiseu-
tua, kansaa ja seurakuntia kuin 
Kristuksen koko maailmanlaa-
juista kirkkoa. 

Kristus yhdistää -ilta järjeste-
tään sunnuntaina 5.10. Kauko-
vainion kappelilla. Tilaisuus al-
kaa kello 17 ja jatkuu yhteisen il-
tapalan äärellä noin kello 19. 

MARTTI HANNULA

Kaukovainiolla huudetaan 
Jumalan puoleen

Vuoden 2014 Kirkon Hal-
lintovirkamieheksi on va-
littu Riitta Kukkohovi-
Colpaert. Hän on toimi-

nut Muhoksen seurakunnan talo-
uspäällikkönä vuodesta 1985. 

Pitkän linjan kirkon hallinto-
virkamies on ollut monipuolises-
ti ja aktiivisesti kehittämässä yh-
teisiä asioita. Kirkon Hallintovir-
kamiehet ry:n hallituksen jäsene-
nä Kukkohovi-Colpaert on toimi-
nut 2007–2011. Valinnan peruste-
luissa mainitaan, että hän on ai-
na valmis jakamaan tietojaan ja 
osaamistaan kaikkien yhteiseksi 
hyväksi. 

Vuoden hallintovirkamies 
tulee Muhokselta

Riitta Kukkohovi-Colpaert on 
ollut merkittävällä tavalla muka-
na kirkon ympäristödiplomiin 
liittyvässä työssä.

R i i t t a  H i r vo n e n

Riitta Kukkohovi-Colpaert
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

tuomiokirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 5.10. klo 10 jumalanpalvelus 
Meilahden kirkosta Helsingistä 
(taltioitu 28.9.) Virret: 536:1-3; 
134; 136:1,3,4; 498; 376:3.
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.
Su 5.10. klo 10 Mikkelinpäivän 
Nojatuolikirkossa pohditaan 
ovatko enkelit malli hyvän te-
kemiseen. Saarnaaja Mari Lep-
pänen, isäntä Ville Talola.

taina 14.10. Haastattelussa on 
Karjasillan kirkkoherra, lää-
ninrovasti Juhani Lavanko.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 5.10. klo 9.45. Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Outi 
Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta kertoo enke-
leistä, Jumalan sanansaattajista.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 5.10. klo 10 messu Oulun 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Su 5.10. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Outi 
Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta kertoo en-
keleistä, Jumalan sanansaatta-
jista.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 perhemessu Oulujoen 
kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan juhla-
vuotta viettävästä Kirkon Pal-
velevasta puhelimesta. Hastat-
telussa on toiminnanohjaaja 
Leila Virén Oulun ev.lut. seu-
rakunnista.   
Ke 8.10. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kuul-
laan Suomalainen kastemalja 
-näyttelystä, joka avataan Kes-
kustan seurakuntatalossa tiis-

Vaikka Katri Rahko asuu 
ja opiskelee Oulussa, kir-
kossa 18-vuotias lukio-
lainen käy yhä syntymä-

pitäjässään Tyrnävällä.
– Täällä minulla on kirkon-

penkissä helppo ja kotoinen olo. 
Ei liian juhlallinen eikä liian vi-
rallinen. Muissa kirkoissa en saa-
vuta samanlaista tunnelmaa: yh-
tä rauhallista, tuttua ja kotoisaa.

 Kotikirkon helmi Katri Rah-
kolle on kirkon alttaritaulu.

– Monen muun kirkon altta-
ritaulu on aika pelkistetty. Täs-
tä on minusta luettavissa monta 
tarinaa.

Tyrnävän kirkon alttaritaulu 
on vuodelta 1907. Taiteilija Toivo 
Johannes Tuhkasen maalaukses-
sa valkeaan pukuun pukeutunut 
Neitsyt Maria istuu tallin edes-
sä kapaloitu Jeesus-lapsi käsivar-
sillaan. 

– Väkeä maalauksessa on pal-
jon, mutta keskipiste käy hyvin sel-
väksi: Maria sylissään Jeesus-lapsi.

– Tumma, ehkä vähän synk-
käsävyinenkin alttaritaulu on 
vastapainoa muulle kirkolle, jo-
ka on valoisa ja vaalea.

Alttaritaulun hahmoihin 
Rahko muistaa syventyneensä jo 
lapsuudessa.

Lapsen mieleen maalaukses-
ta nousi kysymyksiä ja ajatuksia.

– Pienenä tutkin alttaritaulua, 
jotta jaksoin istua kirkonmenojen 
ajan. Katselin maalauksen ihmis-
ten ilmeitä, mietin onko taulussa 
oleva karitsa elossa vai kuollut.

– Itse olen aina ajatellut, että 
kuollut se on.

– Se juuri onkin hienoa, et-
tä alttaritaulua saa itse tulkita. 
Ei tarvitse miettiä tiukasti, mitä 
maalari on tarkoittanut ja halun-

Monen tarinan alttaritaulu
M inna Ko l i s t a ja

Kotikirkkoni

helmi

nut sanoa.
Nykyisin Rahko tulee kirkkoon 

useimmiten kaverien kanssa. 
– Lapsena kuljin perheen kans-

sa ja minulla oli ohjeistus kirkos-
sa käyttäytymiseen. Rauhassa piti 
olla, se on selvä. 

– Minulle ostettiin sitä varten 
vähän karkkia, salmiakkipulve-
ria. Sellaista minä täällä kirkon-
penkissä lapsena söin, Rahko hy-
myilee.

Edelleen alttaritaulu on Rah-
kolle tärkeä.

– Minulle on perinne osallis-
tua Tyrnävän kirkossa kauneim-
piin joululauluihin ja joulukirk-
koon. Alttaritaulua katselemalla 
pääsen hyvin joulun tunnelmaan.

MINNA KOLISTAJA

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

– Pidän itseäni tyrnäväläisenä. Siksi on luonteva käydä kirkossakin täällä, sanoo 
Oulussa opiskeleva ja asuva Katri Rahko. Hänelle mielenkiintoisin ja merkityksellisin 
yksityiskohta kirkossa on alttaritaulu.

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

pirjo.teva@kotimaa.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Yhdistykset

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

Herännäis-/Siionin virsiseuroja: to 2.10. klo 18.30 Piippolan Väinölässä, 
to 9.10. klo 18.00 Leena ja Pentti Rahkamaalla, Itä-Vilppu 6, Raahe, 
pe 10.10. klo 18.00 Liepeen pappilan väentuvassa Pudasjärvellä. 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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

SYYSSEURAT Oulun rauhanyhdistyksellä 4. - 5.10.2014
La 4.10.   klo 14 päiväseurat
                 klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta
                 ”Musiikki kristityn elämässä”
Su 5.10.   klo 10 jumalanpalvelukset Oulun tuomiokirkossa sekä
                 Tuiran, Oulujoen ja Kastellin kirkoissa 
                 klo 13 päiväseurat, klo 16.30 lauluhetki ja klo 17 iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen.  Tervetuloa!
Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi.

YNNIN KIRKKOILTA
su 5.10. klo 16.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa
Esiintyy Lauluflikat, Oulun Fröökynät,
Friidut, Mieslaulajat ja Vaskiveikot.
TERVETULOA! Oulun NMKY ry

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

JOHTAVAN PERHENEUVOJAN VIRKA

sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelujen yksikkö

HAKUAIKA JATKUU
Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme

kautta 17.10.2014 klo 15 mennessä. Hakuilmoitus on  
kokonaisuudessaan luettavissa Oulun seurakuntayhtymän 
kotisivuilla www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja 

vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto  
ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seura-
kuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Paikkoja avoinna

Pe 3.10. klo 18.30 Raamattuilta
Su 5.10. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
To 9.10. klo 19.00 Opiskelijailta.

OP/NAilta tänään klo 19. 
Ulla ja Jarmo Ketonen. Lindelällä, 
044 2634424.
Seurat su 5.10. klo 14.
Esko Parkkonen, Jorma Räisänen.
3K-ilta OP/NAilta ma 6.10. klo 
18.30. Eeva Pouke.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu
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2. Moos. 23: 20-23
Herra sanoi:
    ”Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, 
suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen 
paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Muista, 
että hän on lähelläsi, tottele häntä äläkä vihastuta 
häntä. Hän ei anna anteeksi niskoittelua, sillä hän 
toimii minun nimissäni. Mutta jos tottelet häntä ja 
teet kaiken, mitä minä käsken, niin minä olen sinun 
vihollistesi vihollinen ja vastustajiesi vastustaja. 
Minun enkelini kulkee sinun edelläsi.”

Hepr. 1: 14 - 2: 4
Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät 
lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen 
autuuden.
    Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti 
pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, 
ettemme ajautuisi virran vieminä harhaan. Johan 
sekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui 
paikkansa pitäväksi, ja jokainen rikkomus ja 
tottelemattomuus sai ansaitsemansa palkan. Kuinka 
sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos 
emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse 
Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen 
julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet 
ja välittäneet meille, ja itse Jumala vahvisti heidän 
todistuksensa: hän antoi heidän tehdä tunnustekoja 
ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi Pyhän 
Hengen lahjoja tahtonsa mukaan.

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

Enkelten kotona
Kodissamme on paljon enkelipatsaita. Pulleita, yleensä valkoisia, Jumalan rakkauden 
ja hellyyden ruumiillistumia. Eräs lilamekkoinen, huovutettu harmaalettinen vanhus
enkeli on minulle erityisen rakas. Tämä enkeli on Siiri, kaveri, jonka kanssa kuljen sil
loin tällöin myös erilaisissa työtehtävissä. Taiteilija Arja Kotiranta on huovuttanut sen, 
antanut enkeleilleen nimen ja persoonan. 

Siiri on lempeä, hiljainen. Hän on ollut uskollinen ja loputtoman kärsivällinen. Siiri 
on erityinen minulle toveriensa joukossa: hän on kouriintuntuva todistus rakkaudesta, 
joka on villanpehmeä, pörröinen, värikäs. Siiri on enkelinä jotenkin verevä, todelli
sempi kuin keraamiset kaverinsa. Siiri on sopivan arkinen ja silti pyhä.

Siiri seisoo vartiossa kotialttarillamme krusifiksin äärellä. Hän edustaa kreetalaisen 
ehtoollisikonin luona kaikkia tämän kodin enkeleitä. Siirissä on jotakin eheyttävän 
armollista. Hänet on monta kertaa revitty pörhölleen kissojen kynsissä, mutta aina on 
mummunharmaa ja kapeneva letti löytänyt muotonsa, kädet löytäneet takaisin syliin 
vain muutamalla neulanpistolla. 

Joskus Siiri lähtee mukaani töihin. Siiri on lasten ja vanhusten rakastama enkeli.
Enkelit ovat mielikuvissamme sympaattisia ja lohduttavia olentoja. Siivekkäällä, lap

sekkaalla kuvakielellään ne ovat täynnä armoa. Niihin on helppo uskoa ja ne yhdis
tävät meitä eri tavoin uskovia ja ajattelevia toinen toisiimme. Enkeli kun ei koskaan 
tahdo kenellekään pahaa. Enkelin rinnalla on tilaa olla oma itsensä: keskeneräinen, 
tarvitseva ja arka.

Ensi pyhänä on Mikkelinpäivä, lasten ja enkelten juhla. Silloin kirkoissa kaikuu 
Jumalan lupaus siitä, kuinka enkeli kulkee meidän edellämme, suojaa meitä matkalla 
ja vie kerran meidät sinne, minne me olemme matkalla. 

Toivottavasti sinäkin olet kokenut elämässäsi suojaa ja turvaa. Sinullakin on enkeli, 
sinua varten on Jumalan rakkaus ja huolenpito. 

Joka pyhä messussa yhdistyy tämä näkyvä, tavallinen arkemme ja näkymätön pyhä, 
kun seisomme rinta rinnan kiittämässä Jumalaa ”enkelten ja kaikkien pyhien kanssa”. 
Näin kirkkokin on enkelten koti, ja sinullakin, rakas lukijani, on oma paikkasi – ja 
oma enkelisi – myös siellä.

JONNA PIIRAINEN
lapsi- ja perhetyön pappi

Tuiran seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 5.10.2014
Psalmi: Ps. 103: 1922
1. lukukappale: 2. Moos. 23:2023
2. lukukappale: Hepr. 1:14  2:4 tai Ilm. 5:1112
Evankeliumi: Matt. 18:16 (79) 10
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Opetushallitus antoi uudet 
ohjeet koulujen uskonnon 
opetuksesta ja uskonnon 
harjoittamisesta syyskuun 
lopussa. Oulun Kaakkurin 
koulussa yhteistyötä 
Karjasillan seurakunnan 
kanssa pidetään tärkeänä.

Ollaan Kaakkurin kou-
lun yhdeksäsluokkalais-
ten uskonnon tunnilla. 
Ikäryhmän opetusohjel-

maan kuuluu etiikan ja Raama-
tun tuntemuksen opiskelua. 

Oppilaat saavat pohdittavak-
seen visaisia kysymyksiä. Tun-
nin loppupuolella luokka jaetaan 
kahteen ryhmään.

Kukin oppilas saa roolihah-
mon. Laiva on uppoamassa, mut-
ta löytyy vain kaksi pelastusve-
nettä, joihin mahtuu kolme hen-
kilöä kumpaankin.

Oppilaiden on valittava ryh-
mästään ne, jotka lasketaan pe-
lastusveneisiin. Muiden kohtalo-
na on vajoaminen meren aaltoi-
hin. 

Annie Hacklin, Aila Karjula, 
Anniina Ylimartimo ja Kimmo 
Koljonen pitävät etiikan opiske-
lua hyödyllisenä. 

– On ollut myös kiinnosta-
vaa saada uskonnontunneilla tie-
toa maailman uskonnoista. Siten 
ymmärtää paremmin, miksi esi-
merkiksi joku ihminen käyttäy-
tyy tietyllä tavalla, tytöt sanovat.

 Koljonen ei pidä uskonnon-
opetusta etiikkaa lukuun otta-
matta tärkeänä. 

– Olen ateisti, mutta kuulun 
kirkkoon perheeni toivomuksesta 
ja käyn siksi perinteisillä uskon-
nontunneilla, hän sanoo. 

Kirkkoon kuuluva ei voi vali-
ta elämänkatsomustietoa oppiai-
neekseen.

Pyhän Andreaan kirkko si-

jaitsee Kaakkurin koulun tuntu-
massa. Koulu ja sen oppilaat ovat 
Karjasillan seurakunnan pastori 
ja kouluyhteyshenkilö Mirjami 
Duttonille tutut.

Joskus hän on mukana uskon-
nontunnilla, jolloin oppilaat voi-
vat muun muassa kysellä häneltä 
uskontoon liittyviä kysymyksiä. 

– Nuoret elävät etsikkoai-
kaa. On tavallista, että he kysy-
vät, mitä järkeä on uskoa. Nuoret 

Seurakunnat tuovat pysyvyyttä koulumaailmaan
Nuoret ovat kiinnostuneet uskonnoista ja haluavat tiedollisia perusteita uskolle

kyseenalaistavat asioita ja halua-
vat tiedollisia perusteita uskolle, 
Dutton sanoo. 

Dutton toimii koulujen väli-
senä koordinaattorina Karjasil-
lan seurakunnassa. Hän vierailee 
säännöllisesti myös Oulunlahden 
ja Metsokankaan kouluilla. Ker-
ran kuukaudessa hän pitää kou-
luilla päivänavauksen. 

Seurakunnan mukanaolo
ei ole itsestään selvää
Dutton on kiitollinen jokaisesta 
mahdollisuudesta osallistua kou-
lulaisten ja opiskelijoiden arkeen. 

– Nykypäivänä se ei ole itses-
tään selvää. Vaikka alueellani yh-
teistyö sujuu hyvin, tuntuu, et-
tä seurakuntien kanssa ei haluta 
tehdä enää niin tiivistä yhteistyö-
tä kuin ennen.

Syitä voi löytyä käytännön 
järjestelyiden vaikeuksista, mut-
ta myös käydystä yhteiskunnal-
lisesta keskustelusta, kuten siitä, 

Vaikka alueellani 
yhteistyö sujuu 
hyvin, tuntuu, 
että seurakuntien 
kanssa ei haluta 
tehdä enää niin 
tiivistä yhteistyötä 
kuin ennen.

Pastori Mirjami Dutton

Kaakkurin koulun yhdeksäsluokkalaiset vastailivat uskonnontunnilla innokkaasti opettaja Anna-Maija Heikkilän esittämiin kysymyksiin. Koululla järjestetään evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen ohella esimerkiksi ortodoksiuskonnon, islamin sekä elämänkatsomustiedon opetusta. 

miten seurakunnallisuus ja usko 
saavat näkyä koulumaailmassa.

Kiire ja ajan puute hallitsevat 
koulujen arkea.

– Seurakunta haluaa tuoda 
muuttuvaan koulumaailmaan 
eheyttävää pysyvyyttä. Se ei ole 
pikkujuttu. Koen työni tärkeäksi, 
Dutton toteaa.

Kaakkurin koulu ja Karjasillan 
seurakunta ovat tehneet antoisaa 
yhteistyötä vuosien ajan. 

– Näemme yhteistyön oleelli-
sena osana koulun arkea, rehtori 
Jukka Alatalo sanoo. 

Historian, yhteiskunta-
opin ja uskonnon opettaja An-
na-Maija Heikkilä kertoo, et-
tä Kaakkurin koulu järjestää 
yläasteikäisille säännöllisesti 
kirkkoaamunavauk sia Pyhän An-
dreaan kirkossa. 

Ala-asteikäisille järjestetään 
vastaavanlaisia tilaisuuksia kou-
lun juhlasalissa, jolloin paikalla 
on kirkon edustaja.
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Annie Hacklin, Kimmo Koljonen, Aila Karjula ja Anniina Ylimartimo ovat osallistuneet koulun järjestämiin uskonnollisiin 
tilaisuuksiin. Osa heistä keskustelee osallistumisistaan niihin toisinaan myös kotona.

Uudet ohjeet korostavat
yhteyttä huoltajiin
Opetushallitus antoi uudet oh-
jeistukset uskonnon opetukses-
ta ja uskonnon harjoittamises-
ta kouluissa ja oppilaitoksissa 21. 
syyskuuta.

Uusissa ohjeissa kouluja oh-
jataan olemaan entistä selkeäm-
min yhteydessä huoltajiin perus-
opetuksessa ja opiskelijoihin toi-
sella asteella. Ohjeet velvoittavat 
tiedottamaan kouluissa sekä op-
pilaitoksissa järjestettävien juhli-
en sisällöstä sekä uskonnollisista 
tilaisuuksista.

– Näin huoltajat voivat pa-
remmin ottaa kantaa siihen, mi-
hin heidän lapsensa osallistuvat, 
mihin eivät, toteaa opetusneu-
vos Pekka Iivonen Opetushalli-
tuksesta.

Koulujen tulee myös huomioi-
da aiempaa tarkemmin vaihtoeh-
toisten tilaisuuksien järjestämi-
sen tarve siten, ettei "osoiteta" us-
konnolliseen tilaisuuteen osallis-
tuvia tai osallistumattomia mil-
lään tavalla. 

– Molempia osapuolia kohdel-
laan tasavertaisesti ja hienotun-
teisesti. Korostetaan, ettei osallis-
tuminen tai osallistumattomuus 
vähennä oppilaan tai opiskelijan 
arvoa, Iivonen sanoo.

Heikkilä ja Dutton pitävät oh-
jeistuksia hyvinä. 

– Vanhemmilla on oikeus tie-
tää tilaisuuksien sisällöistä. Kun-
nioittava suhtautuminen erilaisia 
maailmankatsomuksia kohtaan 
on tärkeää, Dutton toteaa. 

– Tiedotamme vanhempia ja 
huoltajia tilaisuuksista. Oppilail-
le, jotka eivät niihin osallistu, jär-
jestetään oheistoimintaa kirjas-
tossa, Heikkilä kertoo. 

Uudet Opetushallituksen oh-
jeistukset eivät aiheuta muutok-
sia nykykäytäntöön. 

– Yhteistyö vanhempiin ja 
huoltajiin on toiminut läpi Kaak-
kurin koulun historian hyvin. Se 
perustuu eettisissä ja uskontoon 
liittyvissä kysymyksissä yhteis-
työhön ja erilaisten näkemysten 
kunnioittamiseen, Alatalo lisää.

Kirkkoon tehdään myös tutus-
tumiskäyntejä.

– Yhteistyö on helppoa, koska 
erityisjärjestelyjä ei tarvita lähei-
sen sijaintimme ansiosta, Heikki-
lä sanoo. 

– Mielestämme on hyvä, että 
koulu on yhteistyössä seurakun-
nan kanssa, jotta saamme tietoa 
seurakunnan toiminnasta ja että 
oppilaat tietävät isoina, haluavat-
ko he kuulua seurakuntaan.

– Kotiväkemmekin mielestä 
seurakunnan tilaisuudet ovat hy-
viä ja niitä kannattaa jatkossakin 
pitää, oppilaat Karjula, Ylimarti-
mo ja Hacklin sanovat. 

Ku va t :  J aa na Sk y t t ä

Pyhän Andreaan kirkko ja Kaakkurin koulu sijaitsevat vieretysten. 
– Tämä luo ihanteelliset olosuhteet yhteistyölle seurakunnan ja koulun välillä, seurakuntapastori Mirjami Dutton sanoo. 

Kaakkurissa Suvivirsi
lauletaan joka kevät
Kysymys Suvivirren laulamisesta 
nousee esiin Kaakkurin koululla 
käydyssä keskustelussa.

– Koulullamme lauletaan Su-
vivirsi joka kevät. Koemme, että 
se on osa suomalaista perinnettä. 
Suvivirsi on tunnepitoinen asia, 
johon liittyvä perinne luo jatku-
vuutta, kuten kaikki rituaalit. 

– Vaikka suvivirressä on us-
konnollisia sanoja, se on irtaan-
tunut uskonnollisesta kontekstis-
taan, Heikkilä pohtii.

Hacklin, Ylimartimo, Karju-
la ja Koljonen ovat samaa mieltä.

– Meille Suvivirsi merkitsee 
kesäloman alkamista. Emme ajat-
tele sen uskonnollista merkitystä, 
nuoret sanovat.

– Suvivirsi tai muu yksittäi-
nen uskonnollinen elementti ei 
tee juhlasta uskonnonharjoitus-
ta. Huoltaja tai opiskelija voi il-
moittaa, ettei hän osallistu juh-
lan uskonnollisiin osioihin. 

– Osallistumattomuus us-
konnolliseen tilaisuuteen ei ole 
sidottu kirkkoon tai uskonnol-
liseen yhdyskuntaan kuulumi-
seen, Iivonen Opetushallituk-
sesta sanoo. 

Uskonnollisia vivahteita tulee 
esille myös esimerkiksi koulujen 
joulujuhlissa.

– Koulun juhliin ja uskonnol-
lisiin tilaisuuksiin liittyy kouluil-
la myös opetus- ja kasvatustehtä-
vä, jonka tarkoitus on tuoda esille 
suomalaisuutta, mutta myös eri-
laisuutta, Iivonen muistuttaa.

Uskonnonharjoitusta on muun 
muassa ruokarukous. Siihen tarvi-
taan huoltajan lupa.

Ruokarukouksia pidetään jon-
kin verran, mutta useammin ru-
kous on hiljentymistä ennen ruo-
kailua. 

– Osallistumista koskee sama 
periaate kuin muutakin uskon-
nonharjoittamista. Yleensä lau-
suttu ruokarukous voi toteutua 
luokassa, jossa kaikki hyväksyvät 
rukouksen, Iivonen kertoo.

JAANA SKYTTÄ

Seurakunnat tuovat pysyvyyttä koulumaailmaan
Nuoret ovat kiinnostuneet uskonnoista ja haluavat tiedollisia perusteita uskolle

Kaakkurin koulun yhdeksäsluokkalaiset vastailivat uskonnontunnilla innokkaasti opettaja Anna-Maija Heikkilän esittämiin kysymyksiin. Koululla järjestetään evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen ohella esimerkiksi ortodoksiuskonnon, islamin sekä elämänkatsomustiedon opetusta. 
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Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.10.2014

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: 

Haukipudas: Miko Kristian 
Heikkinen, Neea Ellen Au-
rora Jääskeläinen, Jonne Ee-
rik Suutari, Mariella Vivian 
Luokkala.
Karjasilta: Eelis William Fitz-
gerald, Hilda Aliisa Haveri-
nen, Sampo Petteri Hjulberg, 
Selja Linne Amalia Lampela, 
Ralph Aadiel Lehtola, Saa-
ga Tuulia Luukkonen, Lukas 
Aato Nikolai Marjanen, Ellen 
Aino Emilia Matikainen, Eeli 
Oliver Meskanen, Alisia An-

na Sofia Nikkilä, Jasper Jooa 
Mikael Pelasoja, Anni Sofia 
Rahikkala, Meea Aada Ale-
xandra Saloniemi, Eelis Ar-
vid Tasala, Tiia Noora Ma-
ria Vänttilä, Aaron Benjamin 
Wargh.
Kiiminki: Adalia Susanne Eli-
sabet Tiri, Enni Astrid Ny-
man, Saana Annika Mella-
Aho, Tapio Aappo Aleksan-
teri Pulkkanen, Milena Eevi 
Anneli Leppäniemi, Minka 
Helmi Kristiina Mettovaara.
Oulujoki: Helmi Matilda 
Asplund, Urho Väinö Hap-

ponen, Niilo Samuli Holm-
ström, Eeti Armas Kurikka.
Oulunsalo: Moona Mikaela 
Saatsi, Siiri Alma Maria Hau-
ru, Elia Einari Virpi, Hilla He-
linä Impola.
Tuira: Elia Onni Matias Har-
ri, Jooa Mikael Hiltunen, An-
ni Emilia Aleksandra Huota-
ri, Jami Kristian Olavi Jussi-
la, Venla Sofia Kajava, Aaron 
Elja Antero Kytökangas, Mi-
la Sara Alisa Lehtiniemi, On-
ni Tapani Nestori Marjamaa, 
Lilia Kaarina Pasula, Noo-
ke-Santeri Julius Sääskilahti, 
Niilo Samuel Virkkala, Aatos 
Matti Alvari Yli-Olli.

Vihityt
Tuomiokirkko: Timo Tapio 
Sarpola ja Minna Eveliina Lei-
nonen.
Karjasilta: Jami Juhani Kristi-
an Matikainen ja Riikka Maa-
rit Lahtela, Sauli Markus Ho-
lappa ja Johanna Anneli Ke-
ränen, Matias Mikael Mes-
kanen ja Kati Elina Manner-
maa, Lassi Tuomas Lehtoaho 
ja Riikka Maaria Adalmiina 
Säkkinen.
Kiiminki: Ari Tapani Jokela ja 
Saila Irene Eveliina Pätsi.
Oulujoki: Matti Lasse Mika-

el Tukkiniemi ja Henna-Riik-
ka Tervonen.
Oulunsalo: Jari Pekka Sippa-
la ja Sonja Annika Sivula.
Tuira: Tuomo Antero Sääski-
lahti ja Anri Katariina Back-
man, Juho Jalmari Hentilä ja 
Julia Stiina Marjatta Palola, 
Markus Tapani Pajala ja Emi-
lia Maria Säkkinen. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Hilja Maria 
Aarnio 99, Alli Marjatta Sep-
pälä 86, Eila Anneli Tanska-
nen 84, Eeva Maria Annikki 
Huhta 82.
Haukipudas: Sirkka Ruusu 
Margareetta Valjus 88.
Karjasilta: Veera Ireene Haa-
taja 88, Toivo Valdemar Hen-
riksson 87, Vappu Helena Jär-
vi 86, Liisa Tuulikki Lakovaara 
78, Unto Antero Niemelä 69.
Oulujoki: Aune Aliisi Pelko-
nen 85, Touko Päiviö Karhu 
85, Jarmo Yrjö Antero Hylki-
nen 64.
Oulunsalo: Aatos Arvola 76.
Tuira: Aarne Johannes Mä-
ki 88, Alice Rakel Kyllikki Lill-
qvist 87, Jorma Johannes Vir-
tanen 80, Pentti Paavali Ho-
lappa 73, Pirjo Riitta Vierik-
ko 61.

Mikkelinpäivän sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 5.10. klo 13 Kaupunginsairaalan 

ala-aulassa, Kiviharjuntie 5. 
Saarna Jyrki Vaaramo, liturgia Marja-Leena Tahkola, 

avustajina Elina Antikainen, Taina Voutilainen 
ja puhallinyhtye Soiva Satsi.

Jäikö ripari nuorena käymättä, kolkuttaako 
kesähäät tai kummius? Kiinnostaako 
syväluotaus pyhän ytimeen?

Ripariohjelma:
Kokoonnumme ti–to 28.10.–30.10. klo 17–20 
sekä lauantaina klo 10–14 Karjasillan kirkossa. 
Konfirmaatio on 13.11. klo 18 Karjasillan 
kirkossa.

Osallistuminen on ilmaista. Ilmoittautumiset 20.10. 
mennessä: kimmo.kieksi@evl.fi, 050 3105001. 

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 10.10.2014 klo 13

Oulun yliopiston Saalastinsalissa,  
Pentti Kaiteran katu 1

Auto 1  Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastinsali.
 
Auto 2  Yli-Ii 
10:45 Yli-Ii, seurakuntatalo – Kiiminki – Kuusamontie – 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Pateniemen kirkko – 
11:50 Palokan palvelukeskus, Parkettitie 3-5 – 12:00 Rajakylän 
seurakuntakoti –    12:10 Koskelan seurakuntatalon pysäkki 
Koskelantiellä – 12:15 Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa, Saalastinsali.

Auto 3  Alppila 
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 
piha –   12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki –  

Iskon pysäkki – 12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä 
– Metsolan kartano, Mielikintie 8 – Kemintietä  Kaitoväylää 
– Yliopistokatu – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.
 
Auto 4  Sanginsuu 
11:15 Sanginsuun srk.koti – 11:25 Lapinkangas vanha Arina 
– Laukan silta – 11:40 Viskaalinmäki – Hangaskangas – 
Pikkaraisen kylä – Pikkarala, Shelliltä Pikkaralan vanhaa 
tietä – 11:55 Madekoski th. – Kainuuntie – Oulunsuuntie 
– Erkkolan silta – Sangintie, 12:15 palv.koti Metsolanhovi, 
Mäkituvantie 1, pihalta – Hintantie – Hoikantie – 12:20 
Hoikantien palvelutalo – Hoikantie – 12:35 Linnanmaa, 
Saalastinsali.

Auto 5  Hönttämäki 
11:15 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11:45 Hönt-
tämäki, Valintatalon pihalta – Kaartintie – Pohjantähdentie 
– Talvikankaantie – Parkkisenkankaantie, 11:55 Huonesuon 
kaupan pysäkiltä – Parkkisenkankaantie – Maanmittarintie 
- Haapalehdontie – Korpitie – Vaalantie – Yrjö Saarelantie – 
12:05 Oulujoen kirkko – Sangintie – Tiilitie – 12:10 Myllyo-
jan seurakuntatalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

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

Auto 7  Kaukovainio 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritas, pysäkiltä – 
12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 8  Keskusta 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie  Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Torikadul-
la Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 Caritas 
–kodin pysäkki,12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 9  Heinäpää 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu 
– Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara 
Wacklin -koti – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kent-
tätie – Intiö, 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 
– 12:15 Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, 
Saalastinsali.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen,  
autot lähtöpaikalla klo 14.30. 

OHJELMA

LINJA-AUTOKULJETUKSET

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota mahdollisimman pian yhteys 
Kati Ketolaan, p. 050 312 5817, ODL Keikkavapaaehtoistoiminta

Tervetulotoivotus
Vanhustyönjohtaja  
Anna Haverinen

Yhteislaulu

Hartaus
Tuiran seurakunnan kirk-
koherra Niilo Pesonen

Lasten lauluesitys
Kaijonharjun päiväkodin  
lapsiryhmä 

Valtiovallan tervehdys 
Peruspalveluministeri 
Susanna Huovinen

Juhlapuhe
Kansanedustaja  
Tytti Tuppurainen

Musiikkiesitys
Puistolan Tädit 

Äijäbaletti- ja  
Merimiestanssiesitys

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 5.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Liturgia Jou-
ko Lankinen, avustaa Jyrki Vaa-
ramo ja saarna Martti Sallinen. 
Kanttorina Péter Marosvári ja ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki. Kuo-
ro: vahvistettu kvartetti. Koleh-
ti seurakuntien lapsi- ja perhe-
työlle. Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan nimikkolähetit kerto-
vat työstään Honkongissa mes-
sun jälkeen kirkkokahvilla, Isoka-
tu 17. Lähetys www.virtuaalikirk-
ko.fi. Radiointi radio Pooki.
Perhekirkko su 5.10. klo 15, 
Oulun tuomiokirkko. Toimittaa 
Hanna-Maija Ollanketo ja kant-
torina Péter Marosvári.
Messu su 5.10. klo 17, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Toimittaa Jo-
han Helkkula.
Kansanlaulumessu su 5.10. 
klo 18, Oulun tuomiokirkko. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
2.10. ja 9.10. klo 13, Rovastinsali. 
Anna-Mari Heikkinen. 
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 2.10. klo 14, Vanha pap-
pila. Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 2.10. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 3.10. klo 18, Van-
ha pappila. 
Aamupiiri la 4.10. klo 10, Vanha 
pappila. Juha Tervaskanto.
Raamattupiiri ti 7.10. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. Järjestä-
jänä Pohjois-Pohjanmaan Kan-
sanlähetys.
Raamattupiiri ke 8.10. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Keskiviikkoseurat ke 8.10. klo 
18, Vanha pappila. Jarkko Kuu-
sisto.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
8.10. klo 19, Oulun tuomiokirkon 
krypta. 
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 9.10. klo 14, Vanha pap-
pila. Pasi Kurikka.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisessa asioissa vastaanotol-
le maanantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 419, Keskustan seurakun-
tatalo.
Diakonian aamu ti 7.10. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalo, mo-
nitoimisali. Maksuton aamupa-
la alueen vähävaraisille ja työt-
tömille. 
Vertaistukiryhmä henkiri-
koksen uhrien läheisille ti 
7.10. klo 18, Jössensali.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 8.10. klo 11, Heinä-
torin seurakuntakoti. 
Aamukahavit to 9.10. klo 9–10 
Keskustan seurakuntatalo.
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto to 2.10. ja 9.10. klo 
11, Keskustan seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 2.10. ja 9.10. 
klo 15, Heinätorin seurakuntata-
lo. Laulupuu on maksuton. 
Heinätorin perhekerho ti 
7.10. klo 10, Heinäpään seura-
kuntatalo.
Keskustan perhekerho to 
9.10. klo 10, Keskustan seura-
kuntatalo. 

Nuoret
Nuorisotyön päivystys ke 
8.10. klo 15–17, Monitoimisali. 
Läsnäoloa, kuulumisten vaihtoa, 
kahvia, teetä ja hetken lepoa. 
Olemme paikalla sinua varten. 
Avoimet ovet ke 8.10. klo 18–
21, Monitoimisali. Avariohjaajina 
toimivat Tuomas ja Sussu.
Nuorten pelikahvila klo 18–
22, eritysnuorisotyön tilat, Iso-
katu 17.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20.

Muut menot
Virsilauluillat ti 7.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. En-
keleistä ja lapsista kertovia vir-
siä. Esko Laukkanen.
Silmukka ke 8.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Käsityö- ja 
askarteluihmisten hyvän tekemi-
sen aamupäivä. Anna-Mari Heik-
kinen.
Suomalainen kastemalja 
-näyttelyn avajaiset ti 14.10. 
klo 18, Keskustan seurakuntata-
lo. Näyttelyssä esillä valtakun-
nallisen muotoilukilpailun par-
haimmistoa. Kilpailun voitti Te-
ro Välimaan kastemalja Kasteen-
risti. Näyttely avoinna maanan-
taista perjantaihin klo 11–18 ja 
sunnuntaisin klo 11.30–14. Näyt-
telyyn voi tutustua myös muu-
na aikana, jos seurakuntatalo on 
avoinna muiden tilaisuuksien yh-
teydessä. 

Vertaistukiryhmä henkirikoksen 
uhrien läheisille 
tiistaina 7.10. klo 18 Vanhan pappilan Jössensalissa. 
Lisätietoja Riku-Matti Järvi, p. 040 5157 315, 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta. 
Toiminnasta vastaavat Huoma Henkirikoksen uhrien 
läheiset ry ja Oulun tuomiokirkkoseurakunta.

Pieni Enkelinäyttely 
sunnuntaina 5.10. klo 15.30 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. 

Enkeliperhekirkon jälkeen voit tutustua 
pieneen enkelinäyttelyyn Oulun tuomiokirkon 
kryptassa sekä nauttia mehua ja piparia. 
Olemme koonneet kryptaan erilaisia enkeleitä. 
Tule katsomaan.

Arkienkeli -seikkailu 
ja Perhekirkko 
sunnuntaina 5.10. Keskustan seurakuntatalossa 
ja Oulun tuomiokirkossa.
 
Mitä kaikkea arkienkelit tekekään päivän aikana? Mil-
laisissa salaisissa tehtävissä he toimivat toisten tietä-
mättä? Seikkailu arkienkelin askelissa Keskustan seura-
kuntakodilla, Isokatu 17 (käynti sisäpihalta) klo 13.30–
14.45 päättyy tuomiokirkossa alkavaan Enkeliperhe-
kirkkoon klo 15. Perhekirkon jälkeen tarjolla mehua ja 
keksiä sekä enkelinäyttely tuomiokirkon kryptassa. Sa-
laisia tehtäviä voit tulla tekemään perheellesi sopivim-
paan aikaan ennen perhekirkkoa. 

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

Kasvuryhmä on tarkoitettu pariskunnille, joiden pari-
suhdetta sävyttää kokemus tahattomasta lapsettomuu-
desta. Ryhmä on vertaistukiryhmä ja siinä käsitellään 
parisuhteen yleisiä kipupisteitä ja kasvuhaasteita eri-
tyisnäkökulmana lapsettomuuden vaikutus. Ryhmä on 
suljettu ryhmä ja siihen voi ilmoittautua 9.10. mennes-
sä pastori Olavi Mäkelälle sähköpostitse olavi.makela@
evl.fi. Ryhmä kokoontuu syksyllä ja keväällä enintään 
kymmenen kertaa. Aikataulu ja keskusteluaiheet suun-
nitellaan yhdessä ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Parisuhde

Musiikkikoulu
Seurakuntien musiikkikoulussa annetaan soitonopetusta 
kaikissa puhallinsoittimissa. Tarkoituksena on tarjota lap-
sille ja nuorille sosiaalisesti ja henkisesti kehittävä harras-
tus puhallinmusiikin parissa, sekä osaltaan turvata seura-
kunnan ja konservatorion puhallinorkestereiden toimin-
nan jatkuvuus soittajien ja soitinjakauman osalta.

Musiikkikouluun otetaan uusia oppilaita joka syksy, sekä 
joustavasti lukuvuoden aikana, mikäli oppilaspaikkoja on. 
Musiikkikouluun ei ole pääsykoetta. Osalle oppilaista voi-
daan järjestää aluksi lainasoitin.

Haluaisitko aloittaa puhallinmusiikkiharrastuksen?
Musiikkikoulusta voi aina kysyä vapaina olevia paikkoja ja 
sinne ovat tervetulleita kaikenikäiset puhallinmusiikista 
kiinnostuneet. Voit olla aivan vasta-alkaja tai kenties jotain 
muuta soitinta jo osaava. Henkilökohtaisen puolen tun-
nin soittotunnin saat kerran viikossa ja orkesteritoimintaan 
pääset mukaan heti kun taitosi vähän karttuvat.

Lukukausimaksu on 170 euroa (koko lukuvuosi 340 euroa)

Lisätietoja: Seurakuntien soittokunnan ja musiikkikoulun 
toiminnanohjaaja vs. Marjaana Rantakeisu, 
marjaana.rantakeisu@evl.fi, p. 040 8414 680.
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Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.10.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 5.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Sami Puolitaival, 
avustaa Martti Heinonen, 
kanttorina Else Sassi, seura-
kunnan lapsikuoro. Lähetys-
sihteeri Paula Hiltusen teh-
tävään siunaaminen. Kirkko-
kahvit. 
Gospelmessu pe 3.10. klo 18 
kirkossa.

Hartauselämä
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 2.10. klo 18 helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneessa 
Kellossa.
Raamattupiiri ke 8.10. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Rukouspiiri to 9.10. klo 18 
srk-keskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Maksuton lapsiparkki! Äiti 
ja isä! Tarvitsetko aikaa asi-
oiden hoitamiseen tai het-
ken omaa aikaa? Seurakun-
ta järjestää lapsiparkin alle 
kouluikäisille lapsille Kellon 
ja Martinniemen seurakun-
takotien kerhotiloissa. Lap-
siparkki on avoinna klo 13–
16 välisenä aikana ja se on 
tarkoitettu kaikille hauki-
putaalaisille lapsiperheille. 
Lapsiparkkiin otetaan lap-
set ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ilmoittautuminen vii-
meistään edellisenä arkipäi-
vänä, soita p. 045 6577 426 
tai 040 5128 224. Lapsiparkis-
sa on lapsianne varten kak-
si lastenohjaajaa. Pidämme 
esillä kristillistä kasvatusta. 

Toivomme, että otat lapselle 
mukaan pienet eväät. Kellon 
lapsiparkit ovat 8.10., 27.10., 
12.11. ja 3.12. ja Martinnie-
men lapsiparkit ovat 13.10., 
5.11. ja 19.11. Kirkonkyläl-
lä Vakkurilan lapsiparkki on 
13.12. klo 10–13. Viimeinen il-
moittautumispäivä on 10.12.
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. lipun, 
matkat, majoituksen ja ruo-
kailut. Sitova ilm. 22.10. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja Katri 
Haapakorvalta p. 045 6576 
122.

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 9.10. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Kaikki lau-
lun ja muun musiikin ystävät 
ovat tervetulleita.

Lähetystyö
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 
Puttaan Tuvalla.
Kansainvälisyydestä ja lä-
hetystyöstä kiinnostuneet 
nuoret! Nuorten missioryh-
mä torstaisin klo 18 Puttaan 
Tuvalla.

Diakonia
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille to 2.10. klo 13 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa. 
Omaishoitajien leiripäivä 
ti 14.10. klo 10–15 Isonnie-
men leirikeskuksessa. Päi-
vässä mukana Heidi Kemola 
Oulun seudun omaishoita-
jat ja läheiset ry:stä. Leiripäi-
västä peritään 10 € osallistu-
mismaksu. Ilm. 8.10. mennes-
sä diakoniatoimistoon p. 044 
7310 242 ma klo 9–11 tai He-
lenalle p. 040 5819 316.

Jumalanpalvelukset

Perhemessu su 5.10. klo 
10 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avus-
taa Riina Moilanen ja 
lastenohjaajat, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo, 
lasten laulukouluryhmät 
Ulla Metsänheimon joh-
dolla, Oona Karhumaa, 
yksinlaulu.

Sanan ja rukouksen ilta su 
5.10. klo 18 Jäälin kappelissa, 
Harri Isopahkala, Ulla Juntti-
la ja Jarkko Metsänheimo.

Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 6.10. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella. 
Diakoniapiiri ma 6.10. klo 
13–14.30, Jäälin kap-
peli. Kädentaidon-
ryhmä.
Naisten kasvu-
ryhmä ti 7.10. 
klo 14 Suve-
lassa. 
Eläkeläisten 
seurakunta-
kerho ti 14.10. 
klo 12–14 Suvelas-
sa. Kerho alkaa ruokai-
lulla, jonka omavastuuosuus 
on 4 €. Kuljetuspyynnöt Er-
jalle to 9.10. klo 16 mennes-
sä, p. 0400 775 164. 

Kuorot
Ruskakööri pe 3.10. klo 10 

4-
vuotissynttärit 

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

ilmoittautua!

seurakuntakeskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtil-

lä tiistaisin klo 9.30–11.00 
ja Jäälin kappelil-

la torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat 
Kirkkopirtillä 
perjantaisin 
klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappe-

lilla maanantai-
sin klo 9.30–11.

Esikkoryhmä tiistai-
na klo 10–12 Jäälin kap-

peli.

Nuoret
Isoskoulutus 1 leiri 3.–5.10. 
Suvelassa.
Yökahvila pe 3.10. klo 18.30–
22 seurakuntakeskuksessa.

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 6.10. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 6.10. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €

Raamattu-
luentosarja

Jäälin kappelissa
tiistaina 7.10. klo 18
Kappalainen Juha Tahkorpi johtaa luentoa, jossa 
osallistujien omat mielipsalmit tulevat kuulluiksi 
ja pohdittavaksi perusteluineen. Mikä nykyajan 
ihmistä psalmeissa koskettaa ja puhuttelee? 
Mihin ajatus tökkää psalmeissa? Tule oppimaan, 
kysymään ja pohtimaan. Ota psalmit mukaan.

Luentosarjassa pureudutaan mielenkiintoisiin 
raamatunkohtiin. Jatkoa sarjalle tulee 14.10. ja 
28.10.

V
an

h
u

styö
n kesku

sliitto

Retki  Oulugospel-tapah-
tumaan la 1.11. Ilmoittau-
tuminen 12.10. asti ja lisätie-
dot nuorisotyönohjaaja Elisa 
Happonen, p. 040 7431 903.

Lähetys
Lähetyksen lauluilta to 9.10. 
klo 18, Ukkolalla, Kirkonnie-
mentie 4.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 5.10. klo 
12 päiväseurat ja perheruo-
kailu ry:llä, Kari Kainua.
Rauhan Sanan seurat su 
5.10. klo 15 Montin-salissa, 
Matti Rahja.

Vanhustenviikko Kiimingissä
Yhteislauluhetki ma 6.10. klo 12–13 virsien ja hengellisten laulujen 
sävelin Jäälin kappelilla. Ennen lauluhetkeä on mahdollisuus osallistua 
työttömien ja eläkeläisten ruokailuun klo 11–12, joka maksaa 3 €, 
sekä maksuttomaan kahvitarjoiluun.

Vanhustenviikon juhla ti 7.10. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. Juhlan järjestää: 
Kiimingin seudun vanhustenpalvelut, Eläkejärjestöt, 
Kiimingin ev.lut. seurakunta, SPR Kiimingin 
osasto ry, Kiimingin vanhustentaloyhdistys, 
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, 
Liikuntapalvelut ja Sotaveteraaniyhdistys

Vanhustenviikko päättyy su 12.10. klo 10 
alkavaan messuun Kiimingin kirkossa.

Muut menot
Toisenlaiset kotikutsut to 
2.10. klo 18 Paula Mäkelällä, 
Nikintie 22. Iltakahvin ja teen 
lomassa tietoa Kirkon ulko-
maanavun toiminnasta ja il-
tahartaus. Arvontaa Kirkon 
ulkomaanavun työn hyväksi. 
Mukana Jari Flink ja Helena 
Seppänen.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Tule 
istahtamaan aukioloaikoina 
Puttaan Tuvalle, Kirkkotie 10 
C, seurakuntakeskuksen ta-
kana. Yhdessäolo on vapaa-
muotoista, paikalla on va-
paaehtoinen emäntä ja seu-
rakunnan työntekijä. Kahvi-
osta voi ostaa päiväkahvin 
tai teen. Lähetystyön myyn-
tipisteessä on monenlaisia 
käsitöitä, lapasia ja sukkia, 
kahvipussikoreja, kortteja, 
adresseja. Tuotolla tuetaan 
Haukiputaan seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyötä.

Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 6.10. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. Mukana lähetys-
sihteeri Paula Hiltunen. Ai-
heena piirin kummikohde 
Nepalissa.
Kirkkovuotta seuraten -hil-
jaisuuden ilta ma 6.10. klo 
18 Pikku-Vakkurilan Vieras-
kamarissa. Hiljaisuuden ilta 
antaa tilaa hiljentymiselle ja 
rauhoittumiselle arkisen elä-
män keskellä, Jumalan läs-
näoloa kuunnellen. Lähtö-
kohtana ovat kirkkovuoden 
raamatuntekstit. Illan aihee-
na "Lähetä tiellemme enke-
leitä". Vetäjinä diakonissat 
Laila Juntti ja Johanna Kero-
la. Lisätietoja Lailalta, p. 040 
8668 319.
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat su 5.10. klo 
14 vuodeosastolla ja klo 17 
ry:llä, Kultasimpussa. Joki-
kylä: Perhesunnuntai su 5.10. 
klo 13 ry:llä, pyhäkoulu, raa-
mattuluokka, seurat klo 14.

Vauvakirkko 
sunnuntaina 5.10. klo 17 srk-keskuksessa

Tervetuloa kaikki Vauvakirkkoon seurakuntakeskuk-
seen! Erityisesti kutsumme vuoden aikana kastettuja 
tyttöjä ja poikia perheineen. 
Vauvakirkkoon saa tuoda 
pienokaiset siunattaviksi. 
Lisäksi kirkkohetkessä 
lauletaan ja leikitään. 
Osallistua voi laului-
hin vaikka omaa he-
listintä heiluttaen.

Vanhusten-
viikon juhla 

tiistaina 7.10. klo 13 
srk-keskuksessa. 

Kahvitarjoilu. 
Monipuolista 

ohjelmaa, yhteislaulua 
ja hartaus.
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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

Tuuppa kahaville, teelle ja 
rupattelleen to 2.10. ja to 
9.10. klo 14, Karjasillan kirk-
ko, ylähuone (urkuparven ta-
kana). Ks. ilmoitus s. 20.
Diakoniapiiri ma 6.10. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli.
Sururyhmä keskiviikkona 
29.10. klo 18 Karjasillan kir-
kossa. Sururyhmä on keskus-
teluryhmä, jossa voit jakaa 
kokemuksiasi, tunteitasi ja 
ajatuksiasi samanlaisessa elä-
mäntilanteessa olevien kans-
sa. Ohjaajina pastori Heikki 
Karppinen  ja diakonissa Päi-
vi Rahja. Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen 14.10. mennessä:
Päivi Rahja, p. 044  3161 457, 
paivi.rahja@evl.fi.  

Lähetys
Hanna-rukousryhmä to 2.10. 
ja to 16.10. klo 18, Kastellin 
kirkon pappilan kamari. Han-
na-rukousryhmä kokoontuu 
joka toinen torstai klo 18. 
Huomaa, että kokoontumis-
paikka on vaihtunut. Järj. Me-
dialähetys Sanansaattajat.
Lähetyspiiri ti 7.10. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 8.10. klo 14–
16, Siipi – lähetyksen puoti 
ja paja. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot, perhetupa, py-
häkoulut perheiden puuhail-
lat lisätietoja www.oulunseu-
rakunnat.fi/perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista 
lisätietoja www.oulunseu-

rakunnat.fi/kerhot piirit ta-
pahtumat

Nuoret
Toisen vuoden isoskoulu-
tusleiri Rokualla 3.–5.10. 
Mukaan mahtuu 20 ensim-
mäisenä ilmoittautunutta. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
tarkempia tietoja sisältävä 
leirikirje postitse noin viikko 
ennen leirille lähtöä. Lämpi-
mästi tervetuloa leirille mu-
kaan – olet tärkeä! Lisätieto-
ja: jenni.koskenkorva@evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 2.10.  
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko, klo 13 Karjasillan kirkko 
ja klo 13 Kastellin kirkko.
Veteraanien leiri to–su 
30.10.–2.11. klo 13 Roku-
an leirikeskuksessa. Lähde 
kanssamme viettämään lep-
poisaa leiriä uusittuun Roku-
an leirikeskukseen pyhäin-
päivän tienoilla. Leirin hinta 
on 67€ sisältäen matkat, täy-
sihoidon ja vakuutuksen Ou-
lun ev.lut.seurakuntien jäse-
nille. Ilmoittautumiset 3.10. 
mennessä: Asta Leinonen,  
p. 040 5747 157, Marjukka 
Hamari, p. 040 5752 710 tai  
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Leirille lähteville lähete-
tään viikolla 41 leirikirje, jos-
sa on tarkempia tietoja lei-
ristä.

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

Mikkelinpäivän perhemessut 
Sunnuntaina 5.10. klo 12 Kaukovainion kappelissa.
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustavat Auli Kipinä, 
Eveliina Korkea-aho, kanttorina Ilkka Järviö. Mikkelin-
päivän perhemessu. Laulu Hanna Pikkarainen. Taide-
pyhisläisten enkelitöitä. 

Sunnuntaina 5.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Mirjami Dutton, avustaa Juha-Matti Seppä, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Kirkkokahvit. 

sunnuntaina 12.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Tervetuloa Varikkomessuun. Aiheena kristityn vapaus. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. Lapsille oma pyhäkoulu. 
Varikkomessun toteutuksessa ovat mukana vapaaeh-
toiset Mervi Kokkosen johdolla ja varikkobändi Tuo-
mas Keskitalon johdolla. Pyhäkoulun opettajana Maria 
Pirkola. Messun toimittaa Kimmo Kieksi ja avustaa Yr-
jö Vilhunen. Kolehti Karjasillan seurakunnan nimikko-
kohteelle, Makumiran teologinen seminaari Tumaini yli-
opistossa, Tansaniassa, SLS:n kautta.

Vertaistukiryhmä 
yhden vanhemman perheille 
keskiviikkona 15.10. klo 17.30–19 
Pyhän Andreaan kirkossa Kaakkurissa (Sulkakuja 8). 
Kokoontumiset ke 15.10., 19.11. ja 17.12. Aikuiset voi-
vat jutella keskenään ja lapset viihtyvät hoitajien seu-
rassa. Tapaamisessa tarjotaan kaikille pientä purtavaa. 
Ryhmä on maksuton. Ryhmän järjestää Oulun Seudun 
Yhden Vanhemman Perheet ry yhteistyössä Karjasillan 
seurakunnan kanssa. Lisätietoja yhdistyksen toimistol-
ta: p. 044 3690 844 oulunseudunyvp@gmail.com tai 
seurakunnan työntekijöiltä: Marjaana Lassi, p. 040 5747 
108, Päivi Rahja, p. 044 3161 457. 

Mikkelinmarkkinat 
lauantaina 4.10. klo 10–13 
Kaukovainion kappelissa. 
Myytävänä käsitöitä, leivonnaisia, 
syksyn satoa ja arpoja. 
Keittolounas ja kahvit. 
Tervetuloa markkinaostoksille sekä 
nauttimaan leppoisasta tunnelmasta kappelille. 
Myyjäiset järjestää Karjasillan seurakunnan 
lähetystyö. Markkinatuotto ohjataan Suomen 
Lähetysseuran Tasaus-keräykselle, ks. www.tasaus.fi

Kristillinen meditaatio 
torstaina 9.10. klo 16.15–16.45 Karjasillan kirkossa. 
Karjasillan kirkolla kokoonnutaan taas kristilliseen me-
ditaatioon. Noin puolen tunnin hetkessä luetaan raa-
matunkohta, jota kukin saa miettiä kirkossa omassa 
rauhassa omien elämänkysymystensä kanssa. Joskus 
meditaatioon voidaan ottaa mukaan liikettä tai mu-
siikkia. Tule levähtämään, virkistymään ja hakemaan 
suuntaa Jumalan sanasta.

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.

Leikkaa talteen!

Puurosunnuntai
Lokakuun ajan Karjasillan kirkossa on tarjolla 

sunnuntaisin klo 9 puuroaamiainen ennen  
klo 10 alkavaa messua.

Pyhäaamun puuro on kiireetön hetki olla yhdessä. Puuro-
sunnuntain tarkoituksena on helpottaa perheiden ja kai-ke-
nikäisten kirkkoon lähtöä, kun kotona ei tarvitse laittaa aami-
aista. Tarjolla on puuron lisäksi, leipää ja leikkeleitä, kahvia 
ja teetä. Puuroaamiainen on maksuton.

Puurosunnuntait Karjasillan kirkossa:
5.10. / 12.10. / 19.10. / 26.10.

Jumalanpalvelukset

Messu su 5.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Van-
husten kirkkopyhä. Mes-
sun toimittaa Liisa Kar-
kulehto, avustajina Kim-
mo Kieksi, Nina Niemelä 
ja Asta Leinonen, kantto-
ri Juha Soranta. Mukana 
Pohjankartanon koulun 
yläasteen kuoro Leena 
Pääkkösen johdolla. En-
nen messua aamupuuro. 
Messun jälkeen mahdol-
lisuus rukoukseen ja kes-
kusteluun sekä kirkko-
kahvit seurakuntasalis-
sa. Kirkkokahvilla rovas-
ti Jaakko Granlund alus-
taa Vanhustenviikon tee-
masta Arvokas vanhuus 
on ihmisoikeus. Aina. 

Messu su 5.10. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, saarna rovasti Erkki Piri, 
kanttorina Ilkka Järviö.
Perhemessu su 5.10. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Ks. il-
moitus.
Messu su 5.10. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Juha 
Soranta. 
Mikkelinpäivän perhemes-
su su 5.10. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. Ks. ilmoitus.
Varikkomessu su 12.10. klo 
12, Ks. ilmoitus.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 2.10. klo 18, Kau-
kovainion kappeli, pe 3.10.
klo 19 Maikkulan kappeli.
Raamattupiiri to 2.10. ja to 
9.10. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 3.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 7.10. klo 19, Karjasil-
lan kirkko.  Erkki Piri ja Jukka 
Hämäläinen.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 7.10. klo 12–13, Kas-
tellin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
8.10. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 9.10. klo 18, 
Kastellin kirkko.

Kulttuuri
"Kuljetaan yhdessä tämä 
lyhyt matka" – Uuden suo-
malaisen lyriikan ilta su 
5.10. klo 18 Kastellin kirkos-
sa. Sukellus uuteen suoma-
laiseen lyriikkaan on koke-
mus vailla vertaa. Elämän ja 
kuoleman kysymykset, outo-
us ja harmonia sekä ilonpisa-
rat ja hirmumyrskyt. Niistä 
kumpuavat uuden suomalai-
sen lyriikan teemat. Mukana 
ovat Nuusa Parkkinen, Maija 
Karppinen, Pirjo Kauppinen, 
Aino Ylifrantti, Eeva Holma 
ja Juha Vähäkangas. Vapaa 
pääsy!

Diakonia
Aamupuuro to 2.10. ja to 
9.10. klo 9–10, Kaukovaini-
on kappeli. Tervetuloa va-
paaehtoisten valmistamalle 
maksuttomalle aamupalalle. 
Tarjolla puuroa, leipää, leik-
keleitä sekä kahvia ja teetä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

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

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

Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.10.2014

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
Nuortenmessu pe 3.10. klo 
19, Hintan seurakuntatalo. 
Toimittaa Sanna Komulai-
nen, avustavat Tuija Perkkiö 
ja Jouni Heikinheimo.
Perhemessu, kolmenpol-
venmessu su 5.10. klo 10, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Antti Leskelä, avustavat Anu 
Fedotoff, Eija Röning, las-
tenohjaajat, kanttorina Lau-
ri Nurkkala, lapsikuoro aCor-
de. Radio Dei.
Messu su 5.10. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. Vanhusten kirkko-
pyhä. Kirkkokahvit.
Perhekirkko su 5.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Toimittaa Olavi Isokoski, avus-
taa Sari Lukka, kanttorina Leo 
Rahko, lasten laulukerho. 
Enkelikirkko ti 7.10. klo 10, 
Yli-Iin kirkko. Riitta Kenta-
la, lastenohjaajat, Anja Hyy-
ryläinen.

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 2.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Celtic connections laulupii-
ri ke 8.10. klo 18. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Diakonian aamu ma 6.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
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 
mm. lasten ja perheiden ta-
pahtumista ja kerhoista.

Lähetys
Piispankamari pe 3.10. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 6.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 6.10. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Jumalanpalvelukset 
Mikkelinpäivän sanajuma-
lanpalvelus su 5.10. klo 10. 
Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Tuomo Kangas.
Mikkelinpäivän perhemes-
su su 5.10. klo 17. Toimittaa 
Minna Salmi, avustaa Kir-
si Järvelin ja lastenohjaajat, 
kanttorina Tuomo Kangas, 
musiikkikerholaiset. Mukava 
yhteinen messu kaikenikäi-
sille. Messun jälkeen iltapala 
toimitalolla. Tervetuloa!

Hartauselämä
Hartaus, viikkomessu ke 
8.10. klo 13.30, Salonkarta-
no. Jukka Joensuu.
Hartaus to 9.10. klo 11.30, 
Teppola. Riitta Markus-Wik-
stedt.

Lapset ja lapsiperheet
4-vuotissynttärit su 12.10. 
klo 15, Oulunsalon kirkko. 
Aloitamme juhlan yhteisel-
lä kirkkohetkellä ja jatkam-
me juhlatarjoilulla. Päivän-
sankarit saavat lahjan. Olet-
te lämpimästi tervetulleita 
juhlimaan koko perheellä. 
Ilmoittautumiset 3.10. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Tarjoilun vuok-
si pyydämme jokaiselta per-
heenjäseneltä ilmoittautu-
misen erikseen. 
Perhekerho ma 6.10. klo 
9.30–11, Toimitalon kerho-
piste, Vattukuja 2. Kerhoissa 
on mukavaa toimintaa (kah-
vittelua, laulua, leikkiä, as-
kartelua) lapsille ja aikuisil-
le. Ei ilmoittautumista.

Perhekerho ti 7.10. klo 9.30–
11, Pitkäkankaan kerhotila 
Reppu, Opintie. Kerhoissa on 
mukavaa toimintaa (kahvit-
telua, laulua, leikkiä, askar-
telua) lapsille ja aikuisille. Ei 
ilmoittautumista.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
9.10. klo 9–10.30, Toimitalon 
kerhopiste, Vattukuja 2. Ker-
hoissa on mukavaa toimintaa 
(kahvittelua, laulua, leikkiä, 
askartelua) lapsille ja aikuisil-
le. Ei ilmoittautumista.

Varhaisnuoret
Oulunsalon seurakunnan 
3.–6.-luokkalaisten syyslo-
maretki Vuokattiin ti 21.10. 
Retkellä kokeillaan ohjat-
tuna erilaisia actionlajeja 
ja liikutaan Vuokatin mai-
semissa. Retken hinta on  
30 € / osallistuja. Hinta sisäl-
tää ohjelman, matkan, ruo-
kailun ja välipalan sekä va-
kuutuksen. Retkelle otetaan 
30 ensimmäistä ilmoittautu-
jaa ensisijaisesti Oulunsalon 
seurakunnasta. Ilmoittau-
tuminen nettisivujen kaut-
ta oulunseurakunnat.fi/ilmo 
10.10. mennessä. Lisätietoja 
retkestä Jussi Saviharjulta,  
p. 040 7453 852 ja jussi.savi-
harju@evl.fi.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 2.10. ja 
9.10. klo 15–16, Reppu. Tar-
koitettu alakouluikäisille 
laulamisesta ja soittamisesta 
kiinnostuneille tytöille ja po-
jille. Kerhossa on tavoittee-
na opetella iloisessa ja roh-
kaisevassa ilmapiirissä musii-
kin perustaitoja: laulamista, 
rytmiikkaa, kuuntelemista ja 
itsensä ilmaisemista. Vetäji-
nä Taru Pisto ja Kirsi Järvelin. 
Uusi Ääni to 2.10. ja 9.10. klo 
18–20, Oulunsalon kirkko. Li-
sätietoja Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke 8.10. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 

Muut menot
Kirkonkylän ry: Rippikoulun 
kodinilta to 2.10. klo 18.30. 
Kiimingin myyjäiset la 4.10. 
Seurat su 5.10. klo 16 puhuja 
Kiimingistä, Mauno Linnan-
mäki. Varttuneiden kerho ke 
8.10. klo 12.
Salonpään ry: Opistomyy-
jäiset ja seurat to 2.10. klo 
18.30. 

Muut menot
Kyläkamari Toimitalolla 
maanantaisin klo 11 alkaen 
6.10.,  13.10., 20.10. ja 27.10.

Lähetysilta ke 8.10. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

Seniorit
Porinapiiri ma 6.10. klo 10, 
vanhustentalon kerhohuo-
ne, Ylikiiminki. 
Eläkeläisten kerho ma 6.10. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 6.10. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 9.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 9.10. 
klo 13–14.30, Myllyojan seu-
rakuntatalo.
 

Muut menot
Neulansilmä to 2.10. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Kansainvälinen käsityö-
kerho sekä suomalaisille et-
tä maahanmuuttaja naisil-
le ja tytöille. Lisätietoja Sari 
Meriläinen, p. 040 5583 294. 
Fransupiiri ti 7.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 8.10. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. Kuntopiirissä käytetään 
rauhallisia, pehmeitä ja ve-
nytteleviä liikkeitä.

”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus, aina”

Valtakunnallisen Vanhustenviikon 
ohjelma Oulunsalossa
yli 63-vuotiaille ja eläkeläisille

Ti 7.10. Pääjuhla Kirkonkylän koululla
Klo 13 Ruokailu
Klo 13.30 Juhla / juontaa Ilkka Saarenpää
•  Lasten musiikkiesitys: Musahuibut / johtaa  Outi-

Mari Karppinen
•  Hartaus, Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa
•  Seurakunnan toimintaa ikääntyville,   

diakonissa Riitta Markus-Wikstedt
•  Juhlapuhe: vanhustyönjohtaja Anna Haverinen
•  Musiikkia ja yhteislaulua, Soinnukkaat
Väliaika, 15 min
• ”Oi kallis Kansanhuolto”, näytelmä,   

Oulu-opiston Kiiminkijoen yksikön   
senioriteatteri, ohjaus Raija Päkkilä

• Päätössanat, Ilkka Saarenpää
• Kahvitarjoilu, Oulunsalon Eläkeläiset

Ke 8.10. klo 13.30 Viikkomessu Salonkartanossa
To  9.10. klo 11 Seurakuntakerho 
 seurakunnan toimitalossa
Pe 10.10. klo 12.30 Kartanokerho Salonkartanossa. 
 Senioritanssiesitys ja yhteislaulua, Soinnukkaat  
 klo 14 ”Liikutaan tanssien”, Kauppakeskus   
 Kapteenissa. Kellarisoittajat 
 tahdittavat, senioritanssiesitys.
 Kahvitarjoilu
Su 12.10. Vanhustenviikon 
 päätösmessu 
 klo 10 Oulunsalon 
 kirkko. Saarna 
 Jukka Joensuu

Tervetuloa 
vanhustenviikon 
tapahtumiin!

Mikkelinpäivän perhemessu
sunnuntaina 5.10. klo 17 Oulunsalon kirkossa

Messun jälkeen puuroiltapala Toimitalon yläsalissa.
Tule, tehdään tästä yhdessä mukava juttu!

Celtic Connections-laulupiiri
Laulupiiri kokoontuu 8.10., 29.10., 12.11. ja  26.11. klo 18 
Oulujoen Pappilassa (Oulujoentie 72).
Laulamme kelttijuurisia hengellisiä lauluja ja musisoimme amatöörihengessä. Sinun ei 
tarvitse olla hyvä laulaja, ahkera kirkossakävijä eikä hyvä englannissa päästäksesi ryh-
mään. Se on avoin kaikille, jotka haluavat laulaa ja nauttia yhdessäolosta. Jos omis-
tat soittimen, tuo se mukana. Vaikka et itse osaa soittaa sitä, ehkä joku muu osaa. 
Voit tuoda myös nuotteja, jos sinulla on sopivia lauluja. Ryhmän vetäjä Päivi Päivike. 

Vauvasta vaariin 
enkelikirkko 
tiistaina 7.10. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 

Nukketeatteriesitys  ”Kadonnut sydän”. 
Pikkukoululaiset, päiväkerholaiset ja 
varhaisnuoret esiintyvät.  Enkelinäyttely. 
Kirkkokahvit lapsityön tiloissa. Mukana 
lapsityönohjaajat  Tiina ja Elisa, lehtori 
Riitta sekä kanttori Anja.

Autumn Leaves – Lauluja rakkaudesta, 
kaipauksesta ja taivaasta  
Tervetuloa Mikkelinpäivän iltana su 5.10. klo 18 Oulu-
joen kirkkoon kuuntelemaan jazzahtavia ja swingaavia 
sovituksia tutuista ikivihreistä lauluista. Lauluissa heijas-
tuu ihmisen ikävä toisen luo, taivaskaipuu sekä lämmin 
ilo läheisyydestä. Rakkaus ja ystävyys ovat Jumalan lah-
jaa, josta tuhannet historian suuret laulut on kirjoitettu. 
Rakkaus tuo turvaa ja lohtua jokaiselle. Jokaisessa meissä 
asuu kaipaus tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi.
Tässä konsertissa tunnelmoidaan niin Frank Sinatran 
kuin Suojelusenkelin sävelissä 1930-luvulta tähän päi-
vään. Musiikista vastaa oululainen Mas Que Nada Stage 
Band, solistina Anu Salmenkorva. Vapaaehtoinen ohjel-
ma 10 euroa, tuotto OYSin lasten syöpäosastolle ja Aamu 
Suomen Lasten Syöpäsäätiölle. Konsertin kokonaiskesto 
60 min. Lapsille pillimehua, keksiä ja pilttiä.



19   Nro 32     2.–9.10.2014

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset  
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 2.10. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Veijo Koivu-
la ja ekumeeninen työryhmä.
Messu su 5.10. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, saarna Jorma Hop-
pa, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu liittyy Rauhanyhdis-
tyksen syysseuroihin.
Kelttimessu su 5.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Päivi Jussila, saar-
na Pekka Y. Hiltunen, avusta-
vat Stiven Naatus ja NNKY:n 
järjestöpäivien osallistujia, 
kanttorina Anu Arvola-Gre-
us, Suvi Kaikkonen, huilu ja 
tinapillit. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Messu su 5.10. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Niilo Pesonen, avustavat Pa-
si Kurikka, Saila Luukkonen 
ja Päivi Moilanen, kanttori-
na Katri Sippola. 80-vuotiai-
den juhla.
Nallekirkko su 5.10. klo 12, 
Pateniemen kirkko. Toimit-
taa Jonna Piirainen, avus-
tavat Anu Hannula ja Tiina 
Huurre, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus. Pyhän Tuomaan 
lapsi- ja nuorisokuoro.
Iltamessu su 5.10. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Anu Oja-
la, kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 8.10. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttorina Katri Sip-
pola.
Viikkomessu ke 8.10. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 2.10. ja 9.10. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. Vetäjänä pastorit 
Riitta Louhelainen ja Jukka 
Kolmonen. 
Miesten piiri ti 7.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Kauden aloi-
tus, Niilo Pesonen alustaa ai-
heesta: "Kristittyjen yhteys."
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
8.10. 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 2. ja 
9.10. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Diakonian va-
paaehtoisten valmistama ko-
tiruokalounas 2 €. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 2.10. ja 9.10. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Ateria 2 €. 
Käsityökerho pe 3.10. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tervetuloa käsityö-
kerhoon ystävänkammariin. 
Kerho ottaa vastaan lan-
kalahjoituksia. Langat voi 
toimittaa Päivi Moilaselle,  
p. 040 5747 064. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 6.10. klo 
10, Rajakylän seurakunta-
koti.  Aamiainen maksuton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 8.10. klo 

10, Koskelan seurakuntako-
ti.  Aamupala maksuton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 8.10. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton. 

Lähetys
Puutyökerho ma 6.10. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Koskelan käsityökahvila ti 
7.10. klo 12, Koskelan seu-
rakuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia 
ja juttelemaan Koskelan kä-
sityökahvilaan joka tiistai! 
Tervetuloa! Lisätiedot Mari-
ka Alakopsa, p. 040 5747 172.

Lapset ja lapsiperheet
Muksupysäkki – Omaa ai-
kaa itselle! to 2.10. klo 
9–11.30, Koskelan seurakun-
takoti. Muksupysäkissä lei-
kitään, pelataan ja puu-
haillaan yhdessä koulutet-
tujen lastenohjaajien kans-
sa. Mukaan omat eväät, vai-
pat, vaihtovaatteet yms. Ko-
koonnumme joka toinen  
torstai. Toiminta on maksu-
tonta, ja se on tarkoitettu 
2–5-vuotiaille. Paikkoja ra-
joitetusti. Ilmoittautuminen 
puhelimitse viimeistään sa-
man viikon keskiviikkoon klo 
12 mennessä Teija Kokko, p. 
050 5347 477 tai Tiina-Kaisa 
Kaikkonen, p. 050 4334 094.
Nallekahvila to 2.10. klo 10, 
Tuiran kirkko (käynti Tela-
kan ovesta kirkon takaa). 
Enkeliaskartelua. Tule jutte-
lemaan ja leikkimään! Lisä-
tietoja lapsi- ja perhetyön-
sihteeri Anu Hannula, p. 044 

3161 718 ja lastenohjaaja Tii-
na Huurre, p. 044 3161 733.
Nallekahvila ei auki to 9.10. 
Tervetuloa ensi viikolla! 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri/
lapset ja lapsiperheet, löyty-
vät päiväkerhot, puuhakerhot, 
perhekerhot, pyhäkoulut, var-
haiskasvatuksen musiikkiryh-
mät ja nuorten kerhot.

Nuoret
Toppilan nuokkarin Yökah-
vila pe 3.10. klo 20–23, Top-
pilan nuorisotalo. Tule ta-
paamaan kavereita, jutte-
lemaan, pelailemaan nuok-
karille. Yökahvila järjeste-
tään yhteistyössä kaupun-
gin nuorisotoimen kanssa. Il-
lat päihteettömiä ja energia-
juomattomia. 
Isoskoulutuskokoontumi-
nen su 5.10. klo 15–18 Tui-
ran kirkolla. Tarkoitettu tä-
nä vuonna isoskoulutuksen 
aloittaneille.
Nuorten Avarit ke 8.10. 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 2.10. ja 
9.10. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tervetuloa kerhoon. 
Kerhossa mukana diakonia-
työntekijä Päivi Moilanen.
Eläkeläisten kerho to 2.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa kerhoon. Mukana dia-
konissa Aino-Liisa Ilkko.
Seniorien laulupiiri to 2.10. 

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

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

Miesten saunapäivä 
pe 3.10. klo 9–15 Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Työttömien ja asunnottomien miesten syyspäivä 
sisältää saunontaa, ilmaisen aterian ja nuotioin-
tia. Mukana kappalainen Juha Valppu ja diako-
nit Sami Riipinen ja Riku-Matti Järvi. Tervetuloa.

Miesten piiri 
tiistaina 7.10. klo 18 Tuiran kirkossa. 
Kauden aloitus, Niilo Pesonen alustaa aiheesta:
"Kristittyjen yhteys."

Kutsumme teitä mukaan perheen pienimpien 

Nallekirkkoon 
sunnuntaina 5.10. klo 15 Pateniemen kirkkoon. 
Ota nalle mukaan! Lopussa mehutarjoilu. Mukana Py-
hän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro, pastori Jonna Pii-
rainen, kanttori Anu Arvola-Greus ja lapsityöstä Tiina 
Huurre ja Anu Hannula. Tervetuloa!

Toimintaa alakouluikäisille 
Kerhot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.
Ilmoittautuminen tapahtuu lähes kaikkiin
kerhoihin suoraan kerhopaikalla.
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Puuhakerho 1.–3.-lk. ti klo 18–19.
Koskelan koulu,
Juttupysäkki 1.–3.-lk. pe klo 12.30–14.30.
Lapsille joilla ei ole ip. paikkaa.
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Teetupa 1.–6.-lk. ti klo 14–16.
Puuhakerho 1.–3.-lk. to klo 18–19.
Pateniemen kirkko, Taskisentie 3
Puuhakerho 1.–4.-lk ma klo 17–18.
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Puuhakerho 1.–3.-lk ti 17–18.
Pyhäkoulu jumalanpalveluksen yhteydessä su klo 10.
Omat ryhmät yli 7-v. & 4–6-v.
Englanninkielinen pyhäkoulu su klo 16 English
Servicen aikana.
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Puuhakerho 1.–4.-lk. ke klo 17–18.
Pyhän Tuomaan lapsikuoro 7–12-v. ke klo 18–19.
Tied. Anu Arvola-Greus, p. 044 3161 463. Otetaan
uusia laulajia, ei koelaulua.
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2
Puuhakerho 2.–5.-lk. ti klo 17–18.
Kouluikäisten ja perheiden taide/kokkipyhäkoulu 
ti klo 14–15.30. Ilm. Pirjo Kangas, p. 044 3161 734.
Tuiran kirkko, Myllytie 5
Tyttöklubi 4.–6.-lk. ma klo 17–18.
Puuhakerho 1.–4.-lk. ti klo 18–19.
Teetupa 1.–6.-lk. to klo 14–16.

Tuiran seurakunnan toimintapäivät 1.–3.-luokkalai-
sille Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa ma 20.10., 
ti 21.10., ke 22.10. ja to 23.10. klo 9–16. Ollaan sisällä 
ja ulkona, joten varauduthan sään mukaisesti. Ilmoit-
tautuminen 3.10. mennessä www.oulunseurakunnat.
fi/ ilmo. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Matti Ketolal-
ta, p. 040 5747 069, matti. ketola@evl.fi.

Kouluikäisten perhekirkko su 16.11. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3.

Ihan Paras Leiri Isoniemen leirikeskuksessa Haukipu-
taalla pe 31.10 – su 2.11. Leiri on tarkoitettu 3.–6. luok-
kalaisille. Ilmoittaudu mukaan Ihan Parhaaseen Leiri-
porukkaan 19.10. mennessä osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmoittautumiset. Leirin järjestää Tui-
ran seurakunnan varhaisnuorisotyö. Lisätiedot, Pekka 
Jarkko, p. 040 5747 068, pekka.jarkko@evl.fi. 

Yhteystiedot:
Nuorisotyönohjaaja Pekka Jarkko, p. 040 5747 068
Nuorisotyönohjaaja Matti Ketola, p. 040 5747 069
Nuorisotyönohjaaja Sanna Tervo, p. 040 7451 469
Sähköposti: nimi.sukunimi@evl.fi

klo 14.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Yhteislauluja, 
kahvittelua ja hartaus. Mu-
kana Sami Riipinen ja Katri 
Sippola.

Kuorot ja kerhot
Rauhoitu Sanan ja teeku-
pin äärellä to 2.10. klo 17, 
Koskelan seurakuntatalo. 
Tule keskustelemaan maa-
ilman menosta, Jumalasta 
ja muista hengellisistä asi-
oista. Illan aikana tarjotaan 
myös teetä. Lisätietoja: dia-
koni Heli Mattila, p. 040 
5747 145.
Nuorten eläkeläisten ryh-
mä ti 7.10. klo 14.30–16, 
Pyhän Luukkaan kappe-
li. Oletko jäänyt nuorena 
tai nuorena aikuisena eläk-
keelle? Etkö vielä tiedä kut-
suuko sinua työelämä vai 
työttömyyseläke? Oletko 
alle 40-vuotias? Tervetu-
loa Pyhän Luukkaan kap-
pelilla kerran kuukaudes-
sa kokoontuvaan nuorten 
eläkeläisten ryhmään. Mi-
käli kiinnostuit, tule pai-
kan päälle tai kysy lisätie-
toja diakoni Heli Mattilalta,  
p. 040 5747 145.

Muut menot
Juttutupa ma 6.10. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Diakonian aamukahvitilai-
suus, jossa hartaus ja ajan-
kohtaiset aiheet viikon aluk-
si. Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 6.10. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Aamuhartauden ja kah-
vin jälkeen juttelemme ajan-
kohtaisista asioista. 
Käsityökerho ma 6.10. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 7.10. 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. 
Käsityökerho ke 8.10. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Käynti parkkipaikan puo-
lelta. Tiedustelut Outi Kum-
puvaara, p. 045 2641 209.
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Siioninvirsiseurat to 2.10. 
klo 18.30 Väinölässä, Matti 
Nuorala. 
Lankapiiri ma 6.10. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Syöpäkerho ke 8.10. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Pulkkilan seurakuntaker-
hoa ei ole 9.10. kutsuntojen 
takia.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke 15.10. klo 18 srk-kodissa. 
Piippola: Veteraanien laulu-
ryhmä to klo 11 srk-kodissa. 
Pulkkila: Stellat to klo 15.15 
ja kirkkokuoro to klo 16.30 
srk-talossa. Pyhäntä: Vete-
raanikuoro to klo 12 ja lapsi-
kuoro to pienet klo 16.30 ja 
isot 17.30 srk-talossa.  Rantsi-
la: Veteraanikuoro ke klo 11, 
Stellat ke klo 17 ja kappeli-
kuoro 2.10. klo 19 srk-talossa. 
Perhekerhot: ma klo 10 Nup-
pulassa ja ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ti 7.10. klo 10 
Pyhännän srk-talon kehoti-
lassa. 
Päiväkerhot: ti klo 10 ja to 
klo 12 Nuppulassa sekä pe 
klo 10 Pyhännän srk-talon 
kerhotilassa, to 9.10. klo 10 
Kestilän kerhokodissa ja pe 
10.10. klo 10 Pulkkilan srk-ta-
lon kerhohuoneessa.
Varhaisnuortenkerhot: 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-

Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.10.2014

Hailuoto
S

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

Sanajumalanpalvelus su 
5.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Lasten ja van-
husten kirkkopyhä, kirk-
kokahvit. Suora lähetys 
internetissä: www.virtu-
aalikirkko.fi

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

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

Eläkeliitto ti 7.10. klo 11 srk-
salissa. Vieraana kunnanjoh-
taja Tero Karinen.

Siikamarkkinoiden
 aikaan la–su 11.–12.10. 

tarjoillaan perinneherkkua 

Rössypottua 
kirkon srk-salissa 

klo 11–15.30.
 Tuotto lähetystyölle.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Sarastus-kuoron harjoitus ke 8.10. klo 18–20, Seurakun-
tatalo Pieni sali. Lisätietoa taina.voutilainen@evl.fi, p. 
044 3161 729. 
Tuuppa kahaville, teelle ja rupatteleen! 
Torstaina 2.10. ja 9.10. 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 la 4.10. klo 10–15 Diakin audi-
toriossa Uusikatu 46. Mindfulness eli tietoinen, hyväk-
syvä läsnäolo on ilmiönä rantautunut myös Suomeen. 
Seminaarin asiantuntijoita ovat HBL-konseptin luoja ja 
mentori Aaro Löf, asiantuntija Pekka Yrjänä Hiltunen 
kirkkohallituksesta, sielunhoidon yliopisto-opettaja 
Miia Leinonen sekä tutkija ja pastori Ilmari Karimies.  
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Seminaariin voi 
ilmoittautua osoitteessa www.oulunseurakunnat/ilmo. 
Lisätietoja pastori Stiven Naatus, p. 050 3104 990.
Kappelivessä Olli Helenius
lauantaina 4.10. klo 19–20 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Laulaja ja kitaristi Olli Helenius on pitkän linjan ammat-
timuusikko, joka laulaa henkilökohtaisia tarinoita rak-
kaudesta, pettymyksestä, menetyksestä ja onnellisuu-
den etsinnästä. Vapaa pääsy.
Matalankynnyksen raamis to 9.10. 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 tutuksi 
ja lähelle. Lisätietoja Jouko Lankinen, p. 044 3161 577.

KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 7.10. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Kaikenikäisten kehitysvammaisten kerho
Perhepiiri to 16.10. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sensali. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi

KUULOVAMMAISET:
Lähetyspiiri ma 6.10. klo 14, Keskustan seurakunta-
talo. 

NÄKÖVAMMAISET:
Näkövammaisten raamattupiiri to 9.10. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla. Luemme Matteuksen evankeliumia ja 
keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystävä on vastas-
sa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven lä-
heisyydessä.
Vanhusten viikon juhla pe 10.10. klo 13, Saalastinsali 
yliopisto. Monipuolista juhlaohjelmaa ja kahvitarjoilu. 
Ilmainen bussikuljetus koko kaupungin alueelta. Pyy-
dä opasystävä tarvittaessa mukaan. Hän on kanssa-
si matkat ja koko juhlan ajan. Paula Mustonen p. 050 
4305 178.

PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 3.10. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. 
Tavoiteryhmä ma 6.10. klo 10–12, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. Keskusteluryhmä päihdeongel-
man kanssa kipuileville miehille ja naisille.

Erityisdiakonia

Kirkkokahvitus- 
apua otetaan 

vastaan. 
Haluatko vaikka 

leipoa kirkkokahveille 
tai tulla avuksi 

kahvin keittämiseen, 
tarjoilemiseen tai 

tiskaamiseen. 
Ensi sunnuntain 

5.10. kirkkokahveille 
saa jo tarjoutua 

avuksi. Ota yhteyttä 
työntekijöihin, 

jos haluat tarttua 
tehtävään.

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 3.10. klo 18–21, 
Heinätorin seurakuntatalo. Käskyt sinä tiedät, Ilkka Pöyry
OPKOn opiskelijailta la 4.10. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Paneeli: Evankeliumin asialla.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 6.10. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Eeva Pouke, Juma-
lan uudistava voima.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 8.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Evoluutio vs. kreationis-
mi, Pekka Reinikainen.

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! Syyskaudella Siipi auki 
myös lauantaina 4.10., 8.11. ja 20.12. klo 10–14.
Jumala on... tovi Raamatun äärellä pe 3.10. klo 12–13, 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Jumala on auttajani. Ps. 
54:6, 2. Ms. 18:4, Raija Nissinen

English Service on Sunday 5th of October at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 5.10. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

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 2.10. ja 16.10 
klo 18 Karjasillan kirkolle. 

Lisätietoa kimmo.kieksi@evl.fi,  
p. 050 3105001.

Tervetuloa oman seurakuntasi 
4-vuotiaiden syntymäpäiville
Syntymäpäiviä 12.10.
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa klo 13
Karjasillan kirkossa klo 15
Kiimingin seurakuntakeskuksessa klo 15
Oulujoella Hintan seurakuntatalosssa klo 12
Oulunsalon kirkossa klo 15
Tuirassa Pyhän Tuomaan kirkossa klo 15
Tuomiokirkkoseurakunnassa    
Heinätorin seurakuntatalossa klo 14

Ilmoittaudu 3.10. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Vihkihetki
perjantaina 10.10. klo 17 
alkaen Oulun tuomiokirkossa.
 
Vihkihetkeen ei ilmoittauduta 
etukäteen, vaan parit vihitään 
saapumisjärjestyksessä. Mukaan 
tarvitaan esteettömyystodistus, joka on 
hankittu viimeistään seitsemän vuorokautta 
ennen vihkimistä jommankumman vihittävän 
kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta. 
Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että 
molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä 
ev.lut. kirkon jäseniä tai toinen vihittävistä kuuluu 
johonkin muuhun kristilliseen kirkkokuntaan ja 
toinen on rippikoulun käynyt ev.lut. kirkon jäsen.
Vihkipari voi kutsua mukaan läheisensä, mutta 
tarvittavat todistajat voivat tulla myös seurakunnan 
puolesta. Vihkimisen jälkeen on tarjolla hääkakkua 
ja kahvit hääväelle tuomiokirkon kryptassa. 
Vihkitoimitus ja juhlakahvit ovat maksuttomia. 
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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
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

Mikkelinpäivän iltajuma-
lanpalvelus su 5.10. klo 19 
kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Päiväkerhoista lisätietoa 
Siljalta, p. 044 7750 601. 
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 2.10 klo 10 
srk-talossa alkaen pikkukir-
kolla. 
Pikkukirkko to 2.10. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki n.20 min. 
kirkossa.  
Raamattupiiri to 2.10. klo 19 
srk-talossa, Apt. 8.
Ystävyyden talo pe 3.10. klo 
10 srk-talossa.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
7.10. klo 18 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 8.10. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 8.10. 
klo 18–19.30 srk-talossa.
Naisten retki la 11.10. Ret-
ki suuntaa Alavieskan Lin-
nakalliolle, Sieviin Savi-myy-

A a r o Ku k ko h ov i

ho to klo 15.30 Nuppulassa. 
Varhaisnuorten kerhot alka-
vat ma 6.10. klo 13.15 Pulkki-
lan srk-talon kerhohuonees-
sa ja to 9.10. klo 13.15 Kesti-
län kerhokodissa. 
Rauhanyhdistys: Kesti-
lä: Aikuisten raamattuluok-
ka pe 3.10. klo 19 ry:llä. Ai-
kuisten virkistysilta la 4.10. 
klo 19 Ristironkkelissa. Seu-
rat su 5.10. klo 14 Pihlajis-

Jumalanpalvelukset
Juhlajumalanpalvelus Mikkelinpäivänä su 5.10. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila. Kanttorina 
Arja Leinonen, avustaa lapsikuoro Stellat. Rantsilan 
syöpäkerho 20 vuotta. Juhla seurakuntatalossa.

Rippikoulun aloituskirkko Mikkelinpäivänä su 5.10. 
klo 12 Kestilän kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
avustajina rippikoulutyössä mukana olevia seurakunnan 
työntekijöitä. Kanttorina Veijo Kinnunen. Tähän 
jumalanpalvelukseen osallistuvat kaikki vuonna 2015 
rippikoulun käyvät Siikalatvan seurakunnan alueella 
asuvat nuoret, myös rippikoulunsa muualla käyvät. 
Kirkkokahvit, työalojen esittely sekä rippikouluinfo 
seurakuntakodissa.

mälään sekä Pökkylän punai-
selle tuvalle Luohualle. Läh-
tö aamulla klo 7.30 ja paluu 
17.30 mennessä. Retken hin-
ta 15 €. Lisätietoa Marjolta, 
p. 045 6381 973.

Kastettu: Helmianna Matleena Saarijärvi (Rantsila), 
Viljami Alfred Matinpoika Heikkinen (Kestilä)
Vihitty: Sami Tapani Rentola ja 
Maarit Annika Nauha (Kestilä)
Kuollut: Saimi Sofia Kaipainen 90 (Pyhäntä), 
Heikki Ilmari Mikael Maarala 80 (Pyhäntä), 
Ritva Annikki Korkiakoski e. Kopola 77 (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. 

tossa. Opistomyyjäiset pe 
10.10. klo 19 ry:llä. Pulkki-
la: Raamattuluokka pe 3.10. 
ja pe 10.10. klo 19 ry:llä. Py-
häkoulu su 5.10. klo 12 ry:llä 
Pyhäntä: Seurat su 5.10. klo 
16 ry:llä, Pekka Pelo ja Jouko 
Tölli. Lauluseurat ke 8.10. klo 
18.30 ry:llä. Rantsila: Seurat 
su 5.10. klo 17 ja klo 18.30 
srk-talossa. Ompeluseurat 
pe 10.10. klo 19 ry:llä.

Rauhanyhdistys: Pe 3.10. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
K&Jaakko Klaavolla ja 7.–8.-
lk K& Juha Klaavolla. Su 5.10. 
klo 13 seurakuntapäivä ry:llä. 
Ma 6.10. klo 10 puurokerho 
Hekkalalla ja klo 19 sisarpiiri 
ry:llä. Ke 8.10. klo 19 ompelu-
seurat Anttilalla. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30.

Kastettu: Kalle Antti 
Iivari Kauppi ja Aki Aapo 
Christian Johnsen.

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Vanhustenpäivän 
ja -viikon tapahtumat
Ehtoollishartaus 
su 5.10. klo 14.30 Pihlajistossa, Merja Jyrkkä ja 
Veijo Kinnunen.
Diakoniaväen vierailu lukupiirin merkeissä 
ti 7.10. klo 12.30 Koivulehdossa.
Mäläskän diakoniakylätoimikunnan vierailu 
ke 8.10. klo 13 Pihlajistoon. 
Väinölän ja Pyhännän seurakuntakerho 
ti 7.10. klo 12 Pyhännän seurakuntatalossa. Piippolan 
kyyditystä varten ilmoittautumiset viimeistään to 2.10. 
Mervi-diakonissalle, p. 040 5737 988.
Vie vanhus ulos -tapahtuma Pyhännällä 
ke 8.10. klo 12.30–14 palvelukeskus Nestorissa. 
Koululaisia mukana ulkoiluttamassa. 
Vapaaehtoisia kutsutaan mukaan!
Seurakuntakerhot 
to 9.10. klo 13 Rantsilan ja pe 10.10. klo 10 
Kestilän seurakuntatalossa.
Messu 
su 12.10. klo 10 palvelukeskus Nestorissa, Pyhännällä. 
Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit.
Messu 
su 12.10. klo 13 
Vaarintalossa 
Piippolassa. 
Toimittaa 
Martti Arkkila, 
kanttorina 
Unto Määttä. 
Kirkkokahvit.

Operaatio Joulun lapsi -keräys 
Romaniaan lähestyy 
Voit ostaa tai tehdä: 
uusia paitoja, pipoja, lapasia, villasukkia, 
kyniä, vihkoja, palasaippuoita, kampoja, 
pieniä pehmoleluja,  pehmeitä 
hedelmäkarkkipusseja… 

Marjolta lisätietoa 
keräyksestä ja myös 
lahjalaatikoita, 
p. 045 6381 973. 

Lahjat kootaan 
lokakuun aikana. 

Lumijoen seurakunnalla on kolme tiimiä: 
Lapsi- ja nuorisotyön tiimi, 

lähetystyön tiimi ja messu-palvelutiimi. 

Haluaisitko mukaan 
johonkin tiimiin? 

Ota yhteys Markkuun, p. 044 7750 602 
tai markku.tolli@evl.fi.

Mikkelinpäivän jumalanpalvelus 
5.10. klo 10 ja kirkkokahvit jumalanpalveluksen 

jälkeen srk-salissa. 
Vietämme erityisesti lasten 

ja vanhusten kirkkopyhää, lapset laulavat 
jumalanpalveluksessa. Kirkkokyytiä voi kysyä 

diakonissalta, p. 040 7430 382. 
Suora lähetys internetissä: 

www.virtuaalikirkko.fi

Yhteinen aamiainen eurolla
perjantaina 3.10. klo 7.30–9 välillä srk-salissa. 

Tule mukaan yksin tai kaverin kanssa. 
Yhdessä aamiainen maistuu ja juttukin luistaa! 

Ensimmäisellä kerralla 19.9.
 väkeä kävi mukavasti – lähes 40 suuta!
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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

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

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. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot
Rovastikunnallinen Lähei-
sensä menettäneiden ilta 
2.10. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 2.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 3.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 5.10. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Hanna-rukousryhmä ti 7.10. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ti 7.10. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Työikäisten naisten raa-

Perhemessu su 5.10 klo 
10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustaa 
Vesa Äärelä, diakoni Sai-
ja Kivelä, kanttori Marjo 
Irjala. Musiikkiavustajina 
Varhaisnuorten kuoro ja 
päiväkerholaiset, Niilo ja 
Eeli Karppelin, sello ja viu-
lu, Maarit Karppelin, viu-
lu. Kirkkoherranvaali al-
kaa Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa jumalanpal-
veluksen jälkeen klo 11.30 
ja päättyy klo 20.

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. klo 18– 
20 Nuorisonurkassa.
Celesten iltamusiikkiharjoi-
tus su 5.10. klo 16 kirkossa.
Lähetysvintin kokoontumi-
nen ma 6.10. klo 12.
Tosikko-ryhmä ma 6.10. klo 
17.30 Vanamon Olohuonees-
sa. Toisen lapsen saaneille lap-
siperheen arkeen ja parisuh-
teeseen liittyvä pienryhmä.
Perhekerho ti 7.10. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Diako-
ni Ritva Sassali mukana ker-
hossa. 
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 7.10. klo 12–14. Lähdetään 
porukalla Maken linnaan 
Ala-Temmekselle yhteiskyy-
dein. Lähtö seurakuntatalon 
pihalta. Mielenterveyskun-
toutujien avoin vertaistuki-
ryhmä. Mukana diakonissa 
Marika Kamps ja esh Maire 
Taikina-Aho, p. 050 4302 023.  

Perhemessu su 5.10. klo 
10 kirkossa. Katso ohei-
nen ilmoitus. Messun jäl-
keen ehtoollinen Niitty-
pirtillä.

mattu- ja keskustelupiiri ke 
8.10. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Miesten raamattu- 
ja keskustelupii-
ri ke 8.10. klo 
18.30 Kokko-
kankaan srk-
keskuksessa.
Kirkkokuoro 
ke 8.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-
kodissa.
Eläkeläisten piirejä 
ei ole to 9.10.
Varttuneet to 9.10. klo 14 
Kirkonkylän srk-keskuksessa
Varhaisnuorten kuoro to 

GospelGym ti 7.10. klo 18– 
19.30 Vanamon salissa. 
Perhekerho ke 8.10. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa. 
Diakoni Ritva Sassali mukana 
kerhossa.
Isko -isoskoulutusta ke 8.10. 
Nuorisonurkassa: uudet iso-
set klo 16.30–18.30 ja toisen 
vuoden isot klo 18. 
Tähdet-kuoro ke 8.10. klo 17 
ja  Kirkkolaulajat klo 18.30 
seurakuntatalolla.
Neulekahvila ke 8.10. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Nuortenilta to 9.10. klo 18– 
20 Vanamon Olohuoneessa
Aamupuuro pe 10.10. Aa-
miainen tarjolla eurolla klo 
9–10.30 seurakuntatalolla. Sa-
malla jaossa myös kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa. Vapaa-
ehtoiset paikalle klo 8. Yhte-
yshenkilö: Marika Kamps.

Ystävärengas pe 10.10. klo 
12 lauluharjoitukset lähetys-
vintillä. Mukana diakonissa 
Marika Kamps.
Seurakuntakerhon ja mui-
den halukkaiden Teatteri-
retki 25.10. Mielensä Pahoit-
taja -näytökseen. Hinta 23 €, 
ruokailu 10 € + matka. Lähtö 
klo 10.15 S-Marketin edestä. 
Ilmoit. 6.10. mennessä Sinik-
ka Ilmoselle.
Partio: Pe 3.10. lippukun-
nan hallitus Kotikololla klo 
18–20. La 4.10. Sudenpentu-
jen retki Kierikkiin. Ma 6.10. 
partiolaisten seinäkiipeily-
vuoro liikuntahallilla klo 18. 
Ke 8.10. Päivystys partiotoi-
mistossa klo 14–16. Seikkaili-
jatyttöjen retki Liisanlinnas-
sa klo 18–20. To 9.10. Seikkai-
lijapoikien retki Liisanlinnas-
sa klo 18–20. Uusia partiolai-

Kastettu:  
Isla Aino Evelia Klasila, 
Vilma Camilla Pehkonen, 
Leevi Olavi Siironen 
ja Louna Silvia Takkinen.

klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-

oloajat: ti, to pe klo 14–17.
Aamukahvila ma 

klo 10 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Varhaisnuo-
ret: kerhot: 
www.kem-
peleenseura-

kunta.fi/koulu-
laiset. Varhais-

nuorten avoimet 
ovet 1.–3.-lk  to klo 

13–15 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 

Seurakuntatapahtuma ”Kristittynä nykyajassa” 
10.–12.10. Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Pe 10.10. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta,  La 11.10. klo 14  
Raamattutunti, klo 16 Kuvia ja kertomuksia Siperiasta, Vil-
lasukkien lähettäminen ja siunaus, klo 18 Sanan ja ruko-
uksen ilta. Su 12.10.  Klo 10  Messu, n. klo 11.40 "Yhdessä 
eteenpäin" Päätöskeskustelu viikonlopun teemasta. Vie-
raita Hämeenlinnasta.
HUOM! Villasukkia Siperiaan voit toimittaa kirkkoherran-
virastoon arkisin klo 9–15 sekä seurakuntatapahtuman ai-
kana Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon.
ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/rukousillat.

Nuorten retki 
Maata näkyvissä 

-festareille 
Ilmoittaudu 20.9.–30.10. 

osoitteessa 
www.nuorisonurkka.fi. 

Vanhusten viikon juhla
ke 8.10. klo 12 alkaen ruokailulla Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Järj. Kempeleen seurakunta ja kunta. Kul-
jetusta tarvitsevat: Linja-auto 1: Sarkkirannan Siwa klo 
11, Caritas Kempele Suolatie 4, Hovintien Palvelukeskus 
klo 11.10, Palvelutalo Hovila klo 11.15. 
Linja-auto 2: Kirkonkylän seurakuntakoti klo 11.15, Pa-
lolaitoksen pysäkki, Honkasen monitoimitalo klo 11.20. 
Muuta kuljetusta tarvitsevat, ottakaa yhteys  p. 040 7790 
367 / Soile Pakkanen.

Kastetut: Miina Estelle Kor-
kiakoski, Aleksi Mattias 
Henttu, Minttu Matilda Ant-
tila, Luka Elmeri Pätsi,  Auro-
ra Enna Elmiina Auvinen, Kir-
si Pauliina Karjalainen.
Kuollut: Paavo Heikki Väisä-
nen 78, Maria Leena Juola s. 
Pasanen 63. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat Pe 
3.10. 4.–5.-lk: Juntunen, Tau-
kopaikka 3. 6.–8.-lk: Lauri-
la, Noidankuja 1 Kotiseu-
rat to 2.10 klo 18 länsipuo-
li: Tahkola, Kannonkuja 3. 

Nuorten perjantai pe 3.10 
klo 18 ry:llä. Sisarten ret-
ki la 4.10. Seurat su 5.10 
klo 16 ry:llä. Pyhäkoulut su 
5.10. klo 12 Paituri:Lumijärvi 
Santamäki-Sarkkir: Lam-
pela P, Tarakkamäentie 6 
Linnakangas:Kangas, Ritari-
kuja 22 Keskusta-Ollila: Göös, 
Teppolantie 280 Kokkokan-
gas-Haapamaa:Mäkelä, Pirt-
tikuja 6.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 3.10. klo 19, 
Takapolku 2. Seurat su 5.10. 
klo 16 ry:llä.

Tommi 
Kalenius Trio 

torstaina 9.10. klo 19 
Kokkokankaan seura-

kuntakeskuksessa.
Vapaa pääsy.

Urkukonsertti, Christian Ahlskog
lauantaina 4.10. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Bach No. I. Vapaa pääsy, lämpimästi tervetuloa!

Vanhustenviikko Limingassa 
Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.
Su 5.10. Mikkelinpäivän perhemessu kirkossa klo 10, 
johon kutsutaan myös  isovanhempia ja lapsenlapsia.
Hyväntekeväisyystapahtuma ”Terveyskeskus Limin-
ka” Heikki Sarvela-salissa klo 15. Runo- ja musiikkita-
pahtuman pääsylippu 15 euroa.
Ma 6.10. Liikkeelle yhdessä -tapahtuma  kirkonkylän  
liikuntahallilla klo 10–11.30. Mehutarjoilu.
Liminka 500 vuotta -juhlan videoesitys kirjastossa klo 
12. Esillä vanhoja valokuvia  ja lehtileikkeitä juhlasta.
Ke 8.10. Ikäihmisen juhla rauhanyhdistyksellä klo 11–
14 os. Katajamaa 2 . Ohjelmassa mm. ruokailu, musiikki-
esityksiä, koululaisten ohjelmaa, ry Limingassa  -esitys. 
Yhteiskyyti  ilman ilmoittautumista klo 10.30 S-marke-
tin edestä. Kyytiä tarvitsevat ilmoita 3.10. mennessä p. 
044 7521 226. Honkisuon mummolan kodinsiunaaminen 
klo 15. Ilmoittautuminen p. 040 7266 316.
To 9.10. Liminka 500 vuotta juhlan videoesitys 
kirjastossa klo 13 ja klo 17.30.
Su 12.10. Valtakunnallinen 
lähetyspäivä. Messu  kirkossa klo 10, 
saarnaa Suomen Pipliaseuran 
ohjelmajohtaja Martti Asikainen.

Järjestää Limingan kunta, 
seurakunta ja rauhanyhdistys

Mummosta muksuun Vauvasta vaariin 

Mikkelinpäivän perhemessu
su 5.10. klo 10  Limingan kirkossa. Vietäm-
me sukupolvien yhteistä kirkkopyhää. Ter-
vetuloa koko perheellä isovanhempien kans-
sa! Lapsille messupassiin tarra.  Kirkkokahvit. Toimittaa 
Maisa Hautamäki, Aino Pieskä, Sinikka Ilmonen, Hele-
na Hakkarainen, Tuija Mourujärvi ja Mika Kotkaranta. 
Avustaa Tupoksen jumalanpalvelusryhmä.

Hyvän Isän hoivassa

Mikkelinpäivän musiikin ja runon ilta 
su 5.10. klo 18 Limingan kirkossa. Musiikista vastaa Ce-
leste eli Limingan seurakunnan nuorisokuoro johtajana 
Hanna Korri. Runojen lausunta Marja-Liisa Hautamä-
ki. Tervetuloa! Vapaa pääsy. Ohjelma 4 € (käteismaksu). 
Tuotto lyhentämättömänä Celeste- kuoron retkikului-
hin. Järjestää Limingan seurakunta

sia otetaan mukaan toimin-
taan.  Ota yhteyttä Markku 
”Make” Korhoseen,  p. 044 
7521 223 tai markku.korho-
nen@evl.fi. Tarkemmat tie-
dot toiminnasta: www.niit-
tykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Perheker-
ho to 2.10 klo 10.30 ry:llä. 
Raamattuluokka (7.–8.) pe 
3.10 klo 18.30 ry:llä ja ko-
dinseurat klo 18.30 Seija ja 
Markku Aholalla. Raamat-
tuluokka (5.–6.) la 4.10 klo 

18.30 ry:llä. Seurakuntapäi-
vä su 5.10 klo 13 ry:llä. Van-
hustenviikon pääjuhla ke 
8.10 klo 11–13.30 ry:llä ja ai-
kuisten raamattuluokka klo 
18.30 ry:llä. Varttuneiden 
kerho to 9.10 klo 12 ry:llä.
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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

Hartaus to 2.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Virsikirkko to 2.10. klo 13.30 
Mikevan Palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen, Ossi Kajava.
Aikuisten raamattupiiri su 
5.10. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Ompeluseurat ma 6.10. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa. Kaikille avoimet ompelu-
seurat lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi. 
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 7.10. klo 12 rukoushuoneel-
la. Jouni Heikkisen aiheena 
kristillinen taide.
Hartaus ti 7.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Vanhusten viikon juhla ke 
8.10. klo 12 Koivu ja tähti 
-kulttuurikeskuksessa.
Hartaus ja ehtoollinen ke 

Mikkelinpäivän perhe-
messu su 5.10. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Timo Ustjugov. 
Naisten messu to 9.10. 
klo 18 kirkossa. Toimit-
taa rovasti Elina Hyvö-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java, kirkkokuoro. 

avassa 
lehdessä.

8.10. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 8.10. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
9.10. klo 14 Helminkodissa, 
Simo Pekka Pekkala. 
Oulun hiippakunnan lä-
hetysseminaari ”Yhdessä 
kohti elämää” la 11.10. Hin-
tan srk-talolla Oulussa työn-
tekijöille, luottamushenki-
löille, vapaaehtoisille ja kai-
kille kiinnostuneille. Semi-
naarissa mukana lähetysjär-
jestöjen materiaalia. Tied. ja 
ilm. 3.10. mennessä lähetys-
sihteerille, p. 040 562 9131.

Perhekirkko, sanajuma-
lanpalvelus su 5.10. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttori Pentti Korkia-
koski. Avustavat lasteno-
hjaajat Meiju Kaakinen ja 
Noora Kutilainen. Muual-
la rippikoulunsa käyvien 
kirkkopyhä.
Perhekirkko, sanajuma-
lanpalvelus su 5.10. klo 
12 Murron rukoushuo-
neella. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Avusta-
vat lastenohjaajat Mei-
ju Kaakinen ja Noora Ku-
tilainen. Muualla rippi-
koulunsa käyvien kirkko-
pyhä.

Kastettu: Linnea 
Eevi Johanna Ojala, 
Viena Maria Tuovinen. 
Avioliittoon vihitty: 
Samu Mikael Siltavirta ja 
Marika Johanna Mäkelä

Kuorot: Ke 8.10. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa. 
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-
saaren rukoushuoneella. Per-
hemessu su 5.10. klo 12 kir-
kossa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys yläkoululla 
ja lukiolla torstaisin klo 11–
12.15. Nuortenilta to 9.10. klo 
17–18.30 Päivärinteen seura-
kuntasalissa.

SURURYHMÄ läheisensä menettäneille
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tuntei-
ta, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen kuolema 
kussakin on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viitenä torstaina alkaen 16.10. Kellon-
aika 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.

Diakoniatyön päivystys  ma 
6.10. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon entisessä virastossa. 
Käynti takapihan puolelta.
Seurakuntakerhoa ei ole 
tiistaina 7.10.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 8.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Kappelineuvoston kokous 
ke 8.10. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Rippikoulutapahtuma muu-
alla kuin Tyrnävällä rippi-
koulun käyville to 9.10. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla. Ope-
tusta ja iltapala.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri pyörähtää taas käyntiin to 
9.10. klo 18. Kokoonnumme 

kahden viikon välein torstai-
sin Temmeksen srk-talolla. 
Vetäjänä Leila Ikonen.
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 to 2.10. klo 18 
Murron kerhotilassa ja pe 3.10. 

klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Tyrnävän, Kempeleen 
ja Murron lapsi- ja nuori-
sotyöntekijöiden koulutus- 
ja virkistysilta pe 3.10. klo 
18.30 Tyrnävän ry:llä. Seurat 
su 5.10. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 3.10. klo 19 
Takapolku 2. Seurat su 5.10. 
klo 16 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: Sesilia Siri Lii-
sa Arola, Onni Heikki Ee-
mil Esko, Joni Jukka Juha-
ni Kinnunen, Sami Antero 
Matias Laukkala.

Kerho 
eskarilaisille ja 

ekaluokkalaisille 
maanantaisin 

klo 15.30–16.30 
Tyrnävän srk-talolla.

Vanhustenviikon juhla
keskiviikkona 8.10. klo 11–13.30 Tyrnävän srk-talolla. Ruo-
kailun, kahvin ja arpajaisten lisäksi mukavaa ohjelmaa. 
Jos tarvitset kyytiä juhlaan, ilmoita siitä  3.10. mennessä Tii-
na Toivolle p. 044 5319 613. Kyyti on ilmainen. Jos tarvit-
set avustajaa juhlaan, ilmoita siitä 3.10. mennessä Riitta 
Pesoselle p. 044 7372 630. Järj. Tyrnävän kunta ja seura-
kunta, Lakeuden Palveluyhdistys ry. ja Villa Tyrni.

Mikkelinpäivän perhemessu 
sunnuntaina 5.10. klo 12 kirkossa.

Toimittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov, lastenohjaajia.

 
Messuun voit ottaa mukaan oman enkelisi!

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Seurakuntapii-
ri ti 7.10. klo 12, Jouni Heik-
kinen. Perhekerho torstaisin  
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 3.10. klo 18.30 aikuistenil-
ta ry:llä. Su 5.10. klo 17 radio-
seurat ry:llä (Radio Pooki). 
Ma 6.10. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Ti 7.10. klo 12.30 seu-
rat Päiväkeskuksessa. To 9.10. 
klo 18.30 ompeluseurat He-

li ja Mika Tihisellä ja Helinä 
ja Pentti Räisäsellä. Klo 18.30 
rippikoulun kodinilta Kiimin-
gin ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 3.10. pienten raamat-
tuluokka Törmäsellä. La 4.10. 
klo 10 päiväkerho ry:llä. Su 
5.10. klo 12 Mikkelinpäivän 
perhekirkko. Klo 17 seurat 
ja laulutuokio ry:llä. To 9.10. 
klo 18.30 rippikoulun kodi-
nilta Kiimingin ry:llä. Klo 19 
sisarilta ry:llä.

Tommi Kalenius Trio 
Gospelmuusikko konsertoi perjantai-
na 10.10. klo 18 Tyrnävän kirkossa.
Konserttiin on vapaa pääsy. 

Konsertissa kerätään kolehti Suo-
men Lähetysseuran katastro-

firahastolle Pohjois-Irakin 
pakolaisten auttamiseksi.

Kyyditys Temmekseltä, 
voit ottaa yhteyttä 

Olavi 
Savelaan, 
p. 0400 
280 678.
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Naisten 
messu
Muhoksen kirkossa
Torstaina 9.10. klo 18 
Messun jälkeen seurakuntatalolla 
israelilaisia kansantansseja esittävä 
Kinneret-tanssiryhmä ja iltapalatarjoilua!

Tervetuloa! 
Toivottaa Seurakuntamme perhetyö

Kirkkoväärtejä haussa 
Tyrnävällä ja Temmeksellä 

Sinustako Tyrnävän seurakunnan kirkkoväärti? Etsimme 
kirkkoväärtejä, joiden tehtävänä on koota vapaaehtois-
ryhmä palvelemaan eri tehtäviin jumalanpalveluksiin. 
Ryhmän jäsenten tehtävinä voi olla esimerkiksi koleh-
dinkeruu, tekstinluku, esirukousavustus, tervetulotoivo-
tus ja virsikirjojen jako, suntion avustaminen, seurakun-
talaisen avustaminen, musiikkiavustus. Tehtäviä ja ta-
poja palvella jumalanpalveluksessa on erilaisia, kuten 
on meitä ihmisiäkin. Tarkoituksena on saada eri-ikäisiä 
seurakuntalaisia mukaan toteuttamaan yhdessä juma-
lanpalveluksia.
Kirkkoväärteille tullaan antamaan tarkempaa infoa ja 
koulutusta siitä, mitä tehtävä pitää sisällään.

Lisätietoja saa kirkkoherra Timo Liikaselta, joka ottaa 
myös ilmoittautumiset vastaan p. 044 7372 611 tai 
timo.liikanen@evl.fi. Ilmoittautumiset 31.10. mennessä.
Tervetuloa rohkeasti mukaan kehittämään 
seurakuntamme jumalanpalveluselämää!
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Luonnossa kasvaa paljon kauniita, värikkäitä kukkia.
Lapsena kerättiin niitä paljon, leikkikauppaan, 
erilaisiksi ”myyntituotteiksi”.
Sinikellot niittyjen ja teiden varsilla herättävät 
soitollaan luontoa kukkimaan.
Päivänkakkarat, valkoisine ”hameineen”, 
tanssivat kilpaa auringon kanssa.
Apilankukat, punainen ja valkoinen, varsinkin, 
luo hienoja tuoksuja niittyjen ja teiden varsille. 
Kielo on kansalliskukkamme. 
Hienon hienoja tuoksuja, vie mennessään.
Kullerot ovat Pohjois-Suomen kukkia, 
luovat lempeyttä keltaisine 
kukkapalloineen ympäristöön. 
Metsätähti, lymyää, valkoisena, 
hentoine varsineen metsässä.
Puna-ailakit tuovat herttaisella 
lilavärillään kauneutta. 
Horsman kukat ne tuulessa huojuvat, 
luovat valkoista untuvaa ympäristöön.
Pietaryrtit voimakkaalla tuoksullaan 
kutsuvat hyönteisiä luokseen. 
Luonnon kukkasilla on paljon annettavaa meille. 
Luovat rakkautta, pyhää rauhaa eri tilanteisiin, hetkiin. 
Tuovat onnea ja iloa. 

Kirsti T.
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Sinappia

Kaunis, kauniimpi, 
hyväntekijä

Viime viikolla televisiossa alkoi Hoivakoti kun-
toon – A-studion sarja vanhustyön mullistuk-
sesta. 

Asetuin seuramaan ohjelmaa ja mietin, miksi 
tuttu toimittaja näytti tällä kertaa aivan erilaiselta. 

Oliko hänellä ehkä erilainen kampaus? Ei ollut.
Annukka Roininen on perinteisesti grillannut haas-

tateltaviaan ”ruuvia kunnolla kääntäen”. Tiukkuus on 
näkynyt hänen olemuksessaan. 

Nyt Roininen hymyili ja viihtyi selvästi Hoivakoti 
kuntoon -ohjelmaideassa. 

A-studion uusi sarja onkin 
mainio. Sen sijaan, että toimit-
tajat tekisivät noin sadannen ju-
tun vanhustenhoidon ongelmis-
ta, he ovat päättäneet ottaa aske-
leen pidemmälle ja olla osa van-
hustyön ongelmien ratkaisua.  

A-studio haastaa tavalli-
set suomalaiset olemaan avuk-
si hoivakotien arjessa. Syksyn 
ajan tv:ssä ja netissä seurataan 
somerolaisen hoivakoti Tervas-
kannon arjen muuttumista.

Muutosta tekevät kansalaiset yhdessä asiantuntijoi-
den, muun muassa geriatrian ammattilaisen kanssa. 

Hoivakoti kuntoon -sarjaan kuuluu #hyväteko-
kampanja. Meitä kaikkia innostetaan tekemään pie-
niä hyviä tekoja hoivakodeissa asuvien vanhusten ar-
jen piristämiseksi. 

Kaikille ihmisille eikä vain toimittajille tekee hyvää 
olla osa ratkaisua ongelmista puhumisen sijaan. Hyvän 
tekeminen näkyy olemuksessamme.

Kesä ja syksy ovat olleet monella tapaa raskasta ai-
kaa. Uutiset kertovat sodista ja irtisanomista.  

Masentaviin uutisiin reagoi helposti kokoon lysäh-
tämällä. Kyynisyyttä ja katkeruutta voi lukea kehosta, 
erityisesti suupielistä.

Tässä lehdessä kerrotaan 50-vuotiaasta Palvelevas-
ta puhelimesta. Vierailin PP:n vapaaehtoisten puhe-
linpäivystäjien luona. Hyvän tekemisen innostus nä-
kyi myös heissä.

Milloin lie juttukeikalla ollut niin paljon hymyileviä 
ihmisiä kertomassa asiastaan.

Onnellisuuden sanotaan 
olevan hyvän tekemisen si-
vutuote.

Ketäpä ei onnellisuus 
pukisi.

RIITTA HIRVONEN

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

Meitä kaikkia 
innostetaan 
tekemään 
pieniä hyviä 
tekoja 
hoivakodeissa 
asuvien 
vanhusten arjen 
piristämiseksi.

Syksy on vuoden hienointa aikaa
siinä on muutoksen hehkua taikaa,
hiipuva kesä, poissa kun entää
linnutkin kauas etelään lentää.
Luonnossa värien mahtava loisto
vuodesta vuoteen, tää sama toisto,
mahtava voima on, Luojamme työtä
kun antaa luontonsa unehen syöstä.
siis iloitse kaikesta viel' pien hetki
tee sinäkin metsään, vaikk' ruskaretki.
Siell' voi kokea luonnon rauhaa
siellä ei kiire, ei melu pauhaa.

Aimo Mäki

Syksy

Luonnonkukkien 
sanomaa

Kiitämme Tuiran seura-
kuntaa siitä, että mei-
dät valittiin eläkeläis-
ten leirille. Se vietettiin 

1.–4. syyskuuta Rokuan leiri-
keskuksessa. Sitä oli remontoi-
tu vuoden aikana, joten meitä 
odotti yllätys, mitä siellä oli ta-
pahtunut. 

Olihan siellä tullut uutta ti-
laa. Kokonainen rakennus uu-
sia koulutustiloja, samoin uu-

si saunarakennus, jossa olivat 
omat saunat miehille ja naisil-
le. Majoitushuoneet olivat nyt 
niin sanottuja neljän hengen 
huoneita, sillä niissä oli seinil-
le nostettavat ylävuoteet. 

Kiitämme myös leirinvetä-
jiä, diakoniatyöntekijöitä Heli 
Mattilaa ja Aino-Liisa Ilkkoa. 
Meillä oli erittäin mukavaa. 
Saimme tehdä sieni- ja marja-
retkiä joka päivä. Oli askarte-

lua, saunomista, hartauksia ja 
ohjelmallisia aamu- ja iltatuo-
kioita. 

Sienestäjät järjestivät meille 
kokin avulla myös yhdelle ate-
rialle sienikastikkeen. Nyt mi-
nulla ei ole muuta kuin suuret 
kiitokset meidän kaikkien lei-
riläisten puolesta. Tähän var-
maan kaikki yhdymme.

Nimimerkki Höpövaari

Eläkeläisten leirille otettiin 
ensisijaisesti ensikertalaisia

Tuiran seurakunnan 
syyskuun alussa järjes-
tämä eläkeläisten leiri 
oli poikkeuksellisen ky-

sytty leiri. Uusittu Rokuan lei-
rikeskus näytti kiinnostavan 
monia. Leirille ilmoittautui 
yhteensä yli 80 henkilöä puhe-
limitse, kasvotusten tai inter-
netin välityksellä. 

Koska leirille olisi ollut pal-
jon tulijoita, seurakunnas-
sa tehtiin päätös, että etusijal-
le laitetaan ne tuiralaiset, jot-
ka eivät ole olleet vastaaval-
la leirillä viime vuonna. Myös 
muut diakoniset syyt vaikutti-
vat valintoihin. Leirille otettiin 
maksimimäärä osallistujia eli 
36 henkilöä. 

Leirikeskusta vielä viimeis-
teltiin kuntoon leirin aikana, 
mutta tästä huolimatta itse lei-
ri sujui rauhallisesti ja hyvin. 
Kiitos kaikille leiriläisille mu-
kana olosta ja hyvää syksyn jat-
koa kaikille!

HELI MATTILA 
AINO-LIISA ILKKO 

diakoniatyöntekijät

Erään leirillä mukana olleen kiitoskirje
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