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Vaalikone paljastaa ehdokkaiden näkemykset. Sivut 12–13
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Vaikka kastemäärät ovat pääkaupunkiseudulla hii-

puneet, Pohjois-Suomessa kasteen suosio on pysy-

nyt vahvana.

Esimerkiksi Oulussa 83 prosenttia syntyvistä 

lapsista kastetaan evankelis-luterilaiseen kirk-

koon. Helsingissä kastettujen osuus jää lehti-

tietojen mukaan alle puoleen syntyneistä.

Muhoksen seurakunnassa kasteprosentti 

hipoo lähes sataa ja on peräti 98.

Pohjois-Pohjanmaalla ei siis ainakaan vielä 

näy mitään merkkejä kastemäärien romahduksesta.

Perheiden vaikeus löytää lapselle kahta kummia sen 

sijaan on ilmiö, joka tulee välillä vastaan myös Oulun seu-

dulla.

Ongelma lienee suurempi Etelä-Suomessa, mutta poh-

joisessakin on jouduttu välillä tyytymään yhteen kummiin. 

Kirkkoherran päätöksellä yksi kummi voi näissä tilanteis-

sa riittää.

Pappi ei pysty kastamaan lasta, jos lapsella ei ole vähin-

tään yhtä kummia. Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ole lähi-

piirissään kelpoisuusehdot täyttävää kummi-

kandidaattia eli luterilaisen kirkon konfirmoi-

tua jäsentä.

On myös yksinäisiä perheitä, joilta puut-

tuvat niin läheiset aikuiset ystävät, että näi-

tä kehtaisi pyytää kummeiksi. Kun nykyään 

suvutkin ovat usein pieniä, kummipulasta on 

tullut todellisuutta monille tämän päivän lap-

siperheille.

Ongelman ratkaisemiseksi joissakin seurakunnissa on 

kehitetty kummipankkitoimintaa. Pankkiin voivat ilmoit-

tautua vapaaehtoiset, jotka ovat valmiit kummin vastuul-

liseen tehtävään.

Kummipankkien soisi yleistyvän, sillä toivottavaa on, 

ettei yksikään kastetilaisuus jää pitämättä kummin puut-

teen vuoksi.

PUOLUEETON TUTKIMUSLAITOS Pew Re-
search Center julkaisi 2013 tutkimuksen 
internetin käytöstä islamilaisessa maissa. 
Tulosten mukaan kaikkialla maailmassa 
muslimit, jotka käyttävät internetiä, suh-
tautuvat muita muslimeja avoimemmin 
kristinuskoon.

Heidän asenteensa myös länsimaista 
mediaa kohtaan on myönteisempi kuin 
sellaisten, jotka eivät käytä internetiä.

Esimerkiksi Pakistanissa 35 prosenttia 
internetin käyttäjistä näki kristinuskossa 
ja islamissa paljon yhteistä.

Sellaisista, jotka eivät käytä internetiä, 
vain seitsemän prosenttia näki uskonnois-
sa jotakin samanlaista.

Tutkimus tehtiin 39 Lähi-idän, Eu-
roopan, Aasian ja Afrikan islamilaisessa 
maassa.

Medialähetysjohtaja Juha Auvinen 
Lähde-lehdessä 5/2014

SYYSKUUN LOPULLA Canterburyn ark-
kipiispa myönsi julkisuudessa epäilevän-
sä joskus Jumalan olemassaoloa.  

Kun tieto arkkipiispan ”epäilyksistä” 
kiiri sinne, missä kristinuskoa tarkas-
tellaan kriittisesti, reaktio ei ollutkaan 
myönteinen. Arkkipiispan tunnustus tul-
kittiin merkiksi siitä, että maailman noin 
80 miljoonaa anglikaania johtava mies 
saattaisi vielä luopua kristinuskosta. Ehkä 
ateistien määrän kasvaessa usko on alka-
nut murentua myös kirkon johdossa. Lon-
toolainen muslimioppinut twiittasi ”usko-
matonta” ja australialainen ateistikolum-
nisti  ”VOITTO”.

Kaikki kristitytkään eivät ymmärtä-
neet arkkipiispan vastausta. Joidenkin 
mielestä kirkon johtajan esikuvallisuus ei 
tarkoita heikkouksien jakamista. He kai-
paavat seurata johtajaa, joka on vahva tai 
ainakin vaikuttaa vahvalta, silloin kun he 
itse etsivät ulospääsyä epäilyistä tai vai-
keuksista.

Kolumnisti Riitta Bonny 
Kotimaa24:ssä 13.10.

Kummipula on noussut uudeksi ongelmaksi

Sumun 
keskellä

Oulussa vietettiin viime per-
jantaina hiippakuntamme 
työnohjaajien ja työyhteisö-
kehittäjien neuvottelupäivää. 

Keskustelimme tuon päivän aikana 
hiljaisista signaaleista, joita olemme 
saaneet vastaanottaa kirkon työnte-
kijöiltä. Mitä nuo signaalit kertovat 
kirkkomme tilasta?

Puheenvuoroissa painottuivat 
työntekijöiden kokema huoli ja epä-
varmuus tulevaisuudesta. Elämme 
kirkossa selvästi murroksen aikaa. 
Kirkon yhteiskunnallinen asema on 
murroksessa, kirkon asema 
ihmisten silmissä on murrok-
sessa, kirkon rakenteet ovat 
murroksessa, ja työntekijän 
ammatillinen identiteetti on 
murroksessa. 

Mihin tämä muutos mei-
tä vie, on vielä epävarmaa. Ei 
ole ihme, että ihminen toivoo 
järjestystä tähän kaaokseen. 
Kirkko elää sumun keskellä. 

Koska kirkko on joutunut 
sumuun ja kulkee sumussa, 
johtamiselta vaaditaan eri-
tyisen paljon. Sumussa on 
vaikea suunnistaa, jos suunta ei ole 
katsottu jo edeltä käsin. Moni seura-
kunta onkin tehnyt niin. Pitkän ajan 
suunnitelmia on laadittu, taloudel-
lista tilannetta seurataan tarkasti ja 
välttämättömiä karsimisia on ryhdyt-
ty tekemään. 

Katseet on sumuisella reitillä myös 
kohdistettu lähelle – kirkon perus-
tehtävään. On kysytty, miksi teem-
me mitä teemme, mitä varten kirk-
ko on olemassa. Nämä ovat olleet hy-
viä pohdintoja. On palattu perusasi-
oiden äärelle.

Aatoksia Muut mediat

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Miksi 
teemme 
mitä 
teemme, 
mitä 
varten 
kirkko on 
olemassa.

Voi hyvin käydä, kuten Tuiran 
seurakunnan kirkkoherra Niilo Pe-
sonen on todennut: murrosajan jäl-
keen meillä on hengellisesti vahvem-
pi kirkko. 

Muutoksen keskellä elämi-
nen ei ole tietenkään helppoa.

On huomattava, että kaik-
ki muutos ei suinkaan ole ne-
gatiivista. Kirkko on muut-
tunut vuosien kuluessa mo-
nessa suhteessa selkeästi pa-
rempaan suuntaan, ja kirkos-
samme on paljon hyvää sekä 
työntekijälle että seurakun-
talaiselle. Meillä on vahva 
kirkko, joka voi ottaa muu-
toksen ja murroksen vastaan.

Sumu on siinä mielessä 
osuva vertaus, että me tie-

dämme sumun keskelläkin vastaran-
nan olevan siellä, missä sen pitää olla. 
Sumu ei tee tyhjäksi mitään. Sumus-
sa oleminen ei tarkoita samaa kuin 
synkkyydessä oleminen, eikä sumus-
sa oleminen merkitse samaa kuin ek-
syksissä oleminen.

Me tiedämme, että sumu hälvenee 
aikanaan. Kirkkaampi päivä on edes-
sämme. Sitä kohti me jaksamme kul-
kea sakeankin sumun keskellä roh-
keasti kristittyinä.

KIMMO HELOMAA
Kempeleen tuleva kirkkoherra

Kasteen suosio on säilynyt 
vahvana Pohjois-Suomessa.

Oulun seurakuntayhty-
män rekisterinjohtaja Vei-

jo Koivula kertoo, että kastemää-
rät eivät juuri ole vähentyneet.

– Oulussa syntyvistä lapsis-
ta 83 prosenttia kastetaan evan-
kelis-luterilaiseen kirkkoon, Koi-
vula kertoo.

Vuosittaiset heitot kastettujen 
määrissä ovat Koivulan mukaan 
olleet hyvin pieniä.

Lehtitietojen mukaan Hel-
singissä enää alle puolet lapsista 
kastetaan evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon ja kasteen suosio on hii-
punut.

– Ilmiö liittyy uskonnolliseen 
ja kulttuuriseen ilmastoon. Poh-
joisessa ja maaseudulla perhei-
den ja sukujen huolenpito on vah-
vempi kuin pääkaupunkiseudul-
la, jossa ihmiset ovat irrallisem-
pia, Koivula sanoo.

Koko maassa luterilaiseen 
kirkkoon kastettiin viime vuon-
na syntyneistä 75,2 prosenttia.

Yksikin 
kummi riittää
Nykyajan ilmiö on myös se, että 
perheiden on yhä vaikeampi löy-
tää kummeja lapselle.

– Etelä-Suomessa painiskel-
laan enemmän tällaisen ongel-
man kanssa kuin Pohjois-Suo-
messa, Koivula jatkaa.

Kasteen suosio säilyy pohjoisessa
Osalle lapsista on vaikea löytää kahta kummia

Nimilain mukaan seurakun-
nan velvollisuus on huolehtia etu-
nimen lainmukaisuudesta.

Kastepapit ottavat yhteyttä, jos 
hälytyskellot soivat nimen sopi-
vuudesta.

– Silloin selvitämme asian 
maistraatin kanssa. Emme rekis-
teröi yhtään nimeä, jos emme ole 
varma sen lainmukaisuudesta.

– Kiusallisin tilanne on se, että 
lapsi on kastettu eikä nimestä ole 
keskusteltu, mutta nimeä ei voi-
dakaan rekisteröidä. Sellaistakin 
sattuu.

Yleisimmin selvitetään tapa-
uksia, joissa vanhemmat halua-

Nimi sukuperinteen mukaan

Oliver Lenni Johannes Mäki. Sen 
sai nimekseen Markku Mäen ja 
Minna Lappalaisen pienokai-
nen Rajakylän seurakuntakodis-

sa lauantaina.
Oliver ja Lenni valittiin, koska ne ovat 

muuten vain hyviä nimiä. Johannes puo-
lestaan kulkee isän suvussa. Jos sukuun 
on syntynyt tyttö, hänelle on annettu toi-
seksi tai kolmanneksi nimeksi Johanna, 

kertoo Markku Mäki.
Isä paljastaa, että lapsen nimen keksi äiti.
– Se oli vaan sellainen nimi, josta tykkä-

sin, Minna Lappalainen sanoo.
Lapsella on neljä kummia. Heitä ei ollut 

vaikea löytää.
Äiti valitsi kummeiksi lapsuuden ystä-

vänsä ja siskonsa. Isä pyysi kummeiksi kak-
si parasta ystäväänsä.

– Heti kun kysyin, kumpikin sanoi, että 

totta kai. Ei tarvinnut suostutella tai etsiä 
kauempaa, Markku Mäki toteaa.

Vanhemmat päättivät kastaa lapsen, kos-
ka sekä äidin että isän suvuissa on niin aina 
tehty.  Äidin mukaan kastettuna lapsi pää-
see rippikouluun ja saa halutessaan kirkko-
häät.

PEKKA HELIN

Pe k ka H e l i n

Vs.seurakuntapastori Jonne Pirkola kastaaa Minna Lappalaisen ja Markkku Mäen pojan Oliver Lenni Johannnekseksi.

vat antaa lapselle ulkomaalais-
taustaisen tai niin harvinaisen 
nimen, ettei sitä ole kenelläkään 
muulla Suomessa.

– Eilen viimeksi käsittelimme 
tapausta, jossa lapselle haluttiin 
antaa aivan uniikki nimi.

Koivulan mukaan täysin suo-
malainen pariskunta ei voi antaa 
lapselle ulkomaista nimeä, ellei 
nimi ole jo vakiintunut suoma-
laiseen käyttöön.

Ulkomaalaistaustaistenkin 
perheiden kohdalla varmistetaan, 
että ulkomainen nimi on käytös-
sä oleva etunimi.

– Hiljattain ulkomaalaistaus-

tainen perhe halusi antaa lapselle 
sikäläisen nimen, mutta kun asi-
aa tutkittiin, selvisi, että nimi on 
kotimaassa sukunimi. Nimeä ei 
voitu hyväksyä.

Jos kyse on uuden, ainutker-
taisen nimen ensirekisteröinnis-
tä, asia lähtee oikeusministeriön 
alaisen nimilautakunnan päätet-
täväksi.

Nimimaku vaihtelee perheit-
täin paljon. Jotkut vanhemmat 
suosivat perinteisiä suomalaisia 
nimiä, toiset löytävät nimen julk-
kiksilta.

HELI VÄYRYNEN

Pohjoisessa ja 
maaseudulla perheiden 
ja sukujen huolenpito 
on vahvempi kuin 
pääkaupunkiseudulla, 
jossa ihmiset ovat 
irrallisempia.

Veijo Koivula

Veijo Koivulan mukaan etunimien 
lainmukaisuuksia selvitetään Oulussa 
joka viikko.

H e l i  Väy r y n e n

Toivottavaa on, 
ettei yksikään 
kastetilaisuus jää 
pitämättä kummin 
puutteen vuoksi.

Kummiksi tarvitaan lähtökoh-
taisesti vähintään kaksi luterilai-
sen kirkon konfirmoitua jäsentä. 
Vuonna 2010 lainsäädäntöä kui-
tenkin muutettiin niin, että poik-
keustilanteissa yksikin kummi 
voi riittää. Tähän tarvitaan kirk-
koherran päätös.

Oulussakin on ollut tilantei-
ta, että lapselle on tullut vain yk-
si kummi.

– Mutta Oulussa ei ole tarvin-
nut torjua yhtään kastetta siksi, 
ettei kummiasia olisi tullut kun-
toon.

Pappi ei saa kastaa lasta, jos 
hänelle ei löydy vähintään yhtä 
kummia.

Nimistä 
väännetään kättä
Lapsen etunimi ei Suomessa ole 
läpihuutojuttu.

– Joudumme joka viikko sel-
vittämään jonkin nimen lainmu-
kaisuuden, Koivula kertoo.
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Seurakuntavaalien 
ehdokkaiden mielestä 
arkeen osallistuminen 
tekee seurakunnasta 
helposti lähestyttävän.

Tekisin seurakunnasta helpos-
ti lähestyttävän jalkauttamalla 
työntekijöitä säännöllisesti kan-
san pariin. Lisäksi kirkolle olisi 
saatava pysyvä edustus messuil-
le, seminaareihin, konferenssei-
hin jne. Lisäksi Rauhan Terveh-
dyksessä voisi olla säännöllises-
ti juttuja seurakunnan eri työn-
tekijöiden päivistä. Minkälainen 
on esimerkiksi diakonin tyypilli-
nen työpäivä?

Ilkka Kotajärvi, Tuira
Kristillisten perusarvojen puolesta

Tekisin seurakunnasta helposti 
lähestyttävän olemalla itse seu-
rakunnan edustajana avoin, en-

nakkoluuloton ja kertoisin roh-
keasti osallistumisestani seura-
kunnan erilaisiin toimintoihin. 
Rohkaisisin arjessa kohtaamiani 
ihmisiä tulemaan seurakunnan 
tapahtumiin ja mahdollisuuksi-
en mukaan lähtisin itsekin.

Niina Jääskeläinen, 
Tuomiokirkkoseurakunta

Toimivat seurakuntalaiset

Jumalan rakkaudella vaikutetut 
seurakunnan työntekijät voivat 
kohdata ihmisen siten, että hei-
dän avullaan on helppo lähestyä 
seurakuntaa.

Paavo Niskasaari, Tyrnävä
Kristillisten perusarvojen puolesta

Seurakunnan tulee tulla arjen 
keskelle; työpaikoille, kouluun, 
harrastuspaikkoihin ja vierailla 
myös kotona. Työntekijän tai va-
paaehtoisen kanssa jutustelu te-
kee hyvää itse kullekin. Normaa-

lijutustelun yhteydessä voidaan 
jakaa apua ja voimaa toinen toi-
sille arjesta selviytymiseen. Sil-
loin seurakunnan toimintaan voi 
joku innostuakin ja haluta mu-
kaan toimintaan. Tärkein point-
ti on olla läsnä keskusteluissa ja 
kuunnella, mitä itsekullakin on 
sanottavaa. Olla lähimmäinen 
toiselle!

Pirjo Vähäkuopus, Siikalatva
Seurakunnan puolesta

Seurakunta toimii ihmisten kaut-
ta. Seurakunnan edustajien tulee 
olla rinnalla kulkijoita, jokainen 
tulee kohdata arvokkaana yksilö-
nä. Ei karsinointia, ennalta tuo-
mitsemista, erilaisuus täytyy hy-
väksyä ja jokaiselle antaa mah-
dollisuus. Seurakunta voi hyvin, 
kun emme kaikki ole samanlaisia 
tai samanmielisiä, vaan edustam-
me koko yhteiskunnan kirjoa.

Markku Kainulainen, Oulujoki, 
Elävä seurakunta lähellä ihmistä (ESLI)

SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.
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Mikä 
kaste?
Vs. seurakuntapastori Jonne 
Pirkola Oulun Tuiran seura-
kunnasta,  miksi lapsi kaste-
taan?

Koska meidän ihmisten elä-
mä on haurasta ja särkyvää. 
Me tarvitsemme elämäämme 
jotain, mikä kestää aina ikui-
suuteen saakka. Kaikki ih-
miset ovat Jumalalle tärkei-
tä, mutta kasteessa pääsemme 
läheiseen suhteeseen Jumalan 
kanssa. Kasteessa Jumala lu-
paa kantaa lasta omilla käsi-
varsillaan. 

Tuossa toimituksessa Ju-
mala tekee lapsen kanssa so-
pimuksen – anteeksiannon ja 
rauhan sopimuksen.  Tuon 
sopimuksen sisältönä on, että 
Hänellä on aina auki syli, jo-
hon ihminen saa palata. Hän 
lupaa pitää huolta ja kantaa 
lasta elämäntaipaleella.

Mitä kaste on? 
Kaste on pyhä sakramentti, 
jossa Jumala tulee läsnä ole-
vaksi meidän aisteillemme 
ja todellisuudellemme. Olen 
usein kokenut, että kasteessa 
on jotain todella Pyhää. Usein 
ihmiset herkistyvät kasteen 
äärellä, kun heidän sukun-
sa ja perheensä uusin tulokas 
tuodaan kohtaamaan Jumala. 

Mitä kasteessa 
tapahtuu?
Kasteessa käytetään vet-
tä, mutta se on paljon enem-
män kuin tavallista vettä. Ta-
vallisesti käytämme vettä ar-
jen askareissa, kuten puhdis-
tautumisessa. Esimerkiksi, 
kun vaatteet likaantuvat, sil-
loin ne tulee pestä. Me ihmi-
set olemme monesti sydämes-
tämme likaisia. Kastevesi on 
tarkoitettu ihmisen sydämen 
pesemistä varten. Siinä meidät 
pestään sydämestämme puh-
taaksi.

Tämän puhtauden merk-
kinä kastettava lapsi puetaan 
valkoiseen albaan. Se kuvaa 
Kristuksen puhtautta. Kas-
teessa meidät liitetään Kris-
tukseen ja saamme tulla osal-
lisiksi hänen puhtaudestaan. 
Parasta on se, että kaikki nä-
mä asiat ovat aina voimassa, 
koko meidän elämämme ajan.

PEKKA HELIN

Ghanan helluntailaiset luopuivat 
Ebolan vuoksi allaskasteista

Ghanan helluntaikirk-
kojen neuvosto on kes-
keyttänyt  kastamisen 
erityisissä kastealtais-

sa. Toimenpiteellä yritetään es-
tää Ebola-epidemian puhkeami-
nen maassa.

Yksi neuvoston jäsenistä on 
Helluntain kirkko. Kirkon radio-
pastori Daniel Nii Tetteh Tackie 
kertoi viime viikolla paikallisel-
le Citi News -lehdelle, että kirkko 
kastaa nyt jäseniään joissa vesi-
altaiden sijaan. Kirkko ilmeises-
ti katsoo, että taudin leviämisen 
vaara on virtaavassa joessa pie-
nempi kuin altaassa.

Pastorin mukaan kirkon jä-
senet rukoilevat ahkerasti, jotta 
epidemia ei puhkeaisi. 

– Hyökkäys on kuitenkin pa-

kuin pastoreiden-
sa puoleen.

Helluntain 
kirkko painot-
taa, että se ei 
milloinkaan 
luovu kasteesta, 
joka on sen us-
kon ydin.

Ebola tarttuu 
ruumiinnesteiden väli-
tyksellä. Näitä nesteitä ovat esi-
merkiksi veri ja erilaiset eritteet. 
Jotkut kirkot ovat kieltäneet jä-
seniltään kättelyn ja halaamisen 
palvelusten aikana. 

Vaikka Ghanassa on ilmennyt 
satakunta tautiepäilyä, Ebolan ei 
ole vielä todettu tarttuneen ke-
neenkään. Siitä huolimatta valtio 
on hälytystilassa.

YK on valinnut Ghanan pää-
kaupungin Accran tukikohdaksi, 
josta lähetetään lääkkeitä ja hoi-
tohenkilökuntaa Ebolan vaivaa-
miin Länsi-Afrikan maihin.

PEKKA HELIN

Lähteet: Citifmonline, 
SpyGhana, GhanaWeb

”Avoimesti, rohkeasti ja ennakkoluulottomasti”

Neljäs vaalikysymys:  

Kuuluuko kirkon
paikata niitä palveluja, joita 
yhteiskunta karsii säästösyistä?
Vastaa lyhyesti joko sähköpostitse toimitus@rauhantervehdys.fi 
tai jätä vastauksesi yhteystietoineen osoitteessa www.rauhan-
tervehdys.fi/palaute. Takaraja vastauksille on maanantai 20.10. 
Muista mainita nimesi, seurakuntasi ja ehdokaslistasi nimi. 
Toimitus valikoi tasapuolisuusperiaatteella lehdessä julkaistavat 
vastaukset ja voi lyhentää niitä tarvittaessa. 

Viikon 
vaali-

kysymys
?rempi kuin puolustus. Joessa kas-

taminen on meidän kortemme 
kekoon.

Helluntain kirkko ei rohkai-
se pastoreitaan myöskään kät-
tenpäällepanoon rukoussessiois-
sa.  Kättenpäällepanoa käytetään 
yleisesti esimerkiksi parantamis-
kokouksissa.

Kirkko ohjaa sairauksista kär-
sivät jäsenensä mieluummin ter-
veydenhuollon ammattilaisten 

Jotkut kirkot 
ovat kieltäneet 
jäseniltään kättelyn 
ja halaamisen 
palvelusten aikana.

Suomalaiset lasitaiteilijat 
perehtyivät kasteeseen 
ja loivat uudenlaisia 
kastemaljoja. Tällä 
viikolla Oulussa avatussa 
näyttelyssä esitellään 
niistä 15.

Kaikki Suomalainen kaste-
malja -näyttelyn teokset 
ovat viime vuonna pide-
tyn samannimisen kilpai-

lun satoa. Kristillisen taidesääti-
ön johtaja Veijo Muroke ilahtui 
suuresti kilpailuun osallistunei-
den määrästä. 

– Yleensä kasteesta puhuttaes-
sa mietitään lähinnä käytäntöä, 
kuten kuka kummiksi ja missä ti-
laisuus järjestetään.  Nyt 74 taitei-
lijaa mietti kasteen olemusta, mi-
kä oli todella hienoa, Muroke – it-
sekin lasitaiteilija – toteaa. 

Erilaisista lähtökohdista on 
syntynyt erilaisia töitä: hausko-
ja, innostavia ja osuvia. Näyt-
telyssä on mukana Murokkeen 
luonnehdinnan mukaan ”kolme 
palkittua, kolme kunniamainin-
nan saanutta ja yhdeksän muuten 
mielenkiintoista työtä”. 

Voittajatyö huomioi 
käytettävyyden
Kilpailun voittanut toisen polven 
lasinpuhaltaja Tero Välimaa on 
työskennellyt 18 vuotta Iittalal-
la. Työ, jolla hän osallistui kilpai-
luun, ei ollut hänen ensimmäinen 
kastemaljansa. 

– Tuttaville olen tehnyt tilauk-
sesta tietynlaista kastemaljaa. Tä-
mä oli siitä muokattu versio. 

Kastemaljoista 
voi tulla uusi lahjaperinne

Maljan pohjalla näkyvä risti 
on aiemmin hiottu maljaan jäl-
kikäteen. Kilpailutyöhön se teh-
tiin jo kuumassa vaiheessa. 

– Kallistin myös maljan reu-
naa, ja sitä pidettiin pappien puo-
lelta hyvänä ideana. Hihansuut 
säilyvät kuulemma helpommin 
kuivina kastettaessa. 

Suoraan peruskoulusta lasi-
tehtaaseen töihin menneellä Väli-
maalla ei ole suunnittelijan osaa-
mista, vaan hän on oppinut kai-
ken tekemällä. 

– Mutta eihän tätä kirjoista 
opikaan, hän toteaa. 

Kastemaljan voi tuunata 
mieleisekseen
Veijo Muroke kertoo, että kuusi 
palkittua ovat saaneet palkinto-
lautakunnalta ohjeistuksen kehit-
tää töitään eteenpäin. 

Kastemaljat on suunniteltu si-
tä silmällä pitäen, että esimerkik-
si kummit voisivat hankkia niitä 
kastelahjoiksi. 

Kilpailussa oli ehto, jonka mu-
kaan kotien kastemalja saisi mak-
saa enimmillään 100 euroa ja seu-
rakuntiin tuleva 400 euroa. 

Suuri osa taiteilijoista on pien-
yrittäjiä, jotka tekevät itse jokai-
sen maljan. Tämän ansiosta esi-
neestä voidaan tehdä toiveiden 
mukainen. Maljan värin voi vaih-
taa, siihen voi kaivertaa nimen tai 
jonkin tekstin, tai vaikka muut-
taa kokoa.

– Lahjaksi annettu kastemal-
ja jää lapselle itselleen ja kantaa 
häntä elämän varrella. Onhan 
niillä pidempi käyttöikäkin kuin 
muumilusikoilla, Muroke nau-
rahtaa.

Kilpailut ovat 
harvinaisuus
Muroke muistuttaa, että kaste-
maljat ovat maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuisia, sillä kotikaste on 
hyvin suomalainen juttu. 

– Sain idean kilpailuun luet-
tuani kirjan suomalaisen lasi-
muotoilun kultaisesta kaudesta 
1950-luvulla. Kirjassa puhuttiin 
teollisuuden järjestämistä muo-
toilukilpailuista. Ajattelin, että 
voisihan vastaavan kilpailun jär-
jestää muukin taho.

Valtaosa kilpailuun tulleista 
ehdotuksista saapui kahtena vii-
meisenä päivänä. Järjestäjiä ehti 
siis jo hieman jännittää. Loppu-
tulos oli kuitenkin Murokkeen 
mukaan ilahduttava paitsi mää-
rällisesti, myös sisällöllisesti.

– Kilpailu antoi avoimen mah-
dollisuuden tulla mukaan kirk-
koon ja tehdä jotain kaunista.

ELSI SALOVAARA

Näyttely kiertää Oulun 
seurakunnissa 7.12. saakka. 
Kilpailutöistä on koottu esite, 
jota jaetaan näyttelyssä. Teoksiin 
voi tutustua myös osoitteessa 
www.kristillinentaidesaatio.fi. 

Kastemaljoja on neljänlaisia
• Jokaisessa kirkossa on kastemalja, joka nykyisin suunnitellaan 

 tilaan jo kirkkoa rakennettaessa.

• Kastejuhlia pidetään paljon seurakuntakodeissa, joten niissä 

 on omat kastemaljat.

• Lainattavia kastemaljoja papit kuljettavat mukanaan kastekoteihin.

• Kastemaljana voidaan käyttää jotain kotoa löytyvää esinettä, 

 ja esimerkiksi kummit voivat ostaa maljan myös kastelahjaksi.

Te r e s a  H e ik k i l ä

R a i j a  Ru o t s a la in e n

S a nna Tu r u n e n

Raija Ruotsalainen, Oulunsalo: Kastemalja, jota käytimme nuorimmaiseni Hennan 
kastejuhlassa vuonna 1986, on isoäitini Aurooran rippilahja vuodelta 1907.

Rauhan Tervehdys pyysi lukijoilta kuvia ja kertomuksia kastemaljoista. 
Sanna Turunen, Kempele: Valitsimme kastemaljaksi lasisen kulhon, jossa oli koristeleikkauksia. Kulho taitaa olla mummoni 
minulle antama. Meillä oli myös kristallinen malja, mutta se oli tuhottoman painava, joten valitsimme tämän. Kuvassa pöydällä 
on myös Kempeleen seurakunnalta saatu kastekynttilä, minun rippiraamattuni ja kasteliinana kankainen nenäliina. Kasteveden 
kaadoin kasvimaalle, koska ajattelin sen olevan keväällä uuden elämän kasvun paikka.

H i l l e v i  H u ov in e n

Hillevi Huovinen, Kempele: Neljäs 
lapsenlapsemme Reino Ilmari kastettiin 
syyskuussa meillä Kempeleessä. 
Valmistellessani kastepöytää valitsin 
kastemaljaksi ison Mariskoolin, koska se 
sopi hyvin pienemmän skoolin kanssa, 
johon valmistin kukka-asetelman. 
Ajattelin myös, että Timo-papin on 
helpompi kastaa Reiska, kun kastemalja 
on hieman korkeampi.

Yr j ö  L e in o n e n

Liisa ja Yrjö Leinonen, Oulu: Kuvan kastemaljan on suunnitellut ja tehnyt 
pronssista valamalla sittemmin kuollut poikamme Petri Leinonen. Malja seisoo 
kolmella jalalla, liittyen uskomme peruspilareihin (Isä, Poika ja Pyhä Henki, yksi usko, 
yksi kaste, yksin Jeesus Kristus).  Kastemaljaa on käytetty Petrin poikien Onnin ja 
Matiaksen sekä hänen veljenpoikansa Jaakon ristiäisissä. Kastemaljan reunukseen 
on kaiverrettu heidän nimensä ja syntymäpäivänsä.Teresa Heikkilä, Tupos: Kastemalja 

tuli perheeseemme esikoisen synnyttyä 
2008. Tuleva mummu osti sen. Tarkoitus 
oli ottaa se kastemalja käyttöön kaikille 
tuleville jälkipolville. Maljaa on käytetty 
kahden veljeksen lasten ristiäisissä. 
Tällä hetkellä siinä on kolme nimilaattaa 
kastepäivineen ja toivottavasti piakkoin 
neljäs. Kastemaljan lisäksi mummu osti 
samaa sarjaa olevan kulhon kukka-
asetelmalle ja kynttilänjalan.

Monet yhdistävät seurakunnan 
toiminnan jumalanpalvelukseen, 
kirkollisiin toimituksiin, kerhoi-
hin, retkiin. Jumalan palveluksia 
kehittäisin siten, että seurakun-
talaisetkin voisivat niihin osal-
listua aktiivisemmin. Seurakun-
nan pitää kehittyä yhteiskunnan 
mukana eli mentävä sinne, mis-

sä ihmisetkin. Nuoret, aikuiset ja 
jopa eläkeläiset ovat verkossa, jo-
ten lisää näkyvyyttä sosiaalises-
sa mediassa.

Pirjo Bastman, Oulujoen seurakunta, 
Katse

Lukijoiden tarinoita kastemaljoista

Pastori Jonne Pirkola kertoo, että 
kasteessa Jumala lupaa sylinsä 
olevan aina auki kastettavalle.

Pe k ka H e l i n
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Paikkoja avoinna

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Pääkaupunkiseudulla 
nuorisojoukko on 
käyttänyt syksyn aikana 
poikkeuksellisen 
raakaa väkivaltaa. 
Rauhan Tervehdys 
kysyi tapahtumiin 
kommentteja 
Eteenpäin-messuilla 
viime viikolla. 

1. Yllättivätkö sinut viime päi-
vien uutiset väkivaltaisesta, jen-
giytyneestä nuorisojoukosta 
pääkaupunkiseudulla?
2. Millä keinoilla vastaavanlai-
sen tapahtumasarjan uusiutu-
minen ja leviäminen muualle 
voitaisiin estää?
3. Miten Suomea tehtäisiin aiem-
paa paremmaksi maaksi kaikil-
le, jotta väkivaltaan tarttumi-
nen ei yleistyisi?

Loviisa Vikström, Oulu
1. Yllätyin siksi, että en ole osan-
nut ajatella Suomessakin olevan 
tällaista jengihommaa: isolla po-
rukalla mennään summittaisesti 
hakkaamaan joku.
2. Jengiläisten kotikasvatuksen 

Hyvää lukemista kannesta kanteen. 

Tilauskortti
ASKEL

MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2014 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.  
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA KM14

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi  Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 8 kk hintaan 30 € (norm. 60 e).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Voit tilata

  Soittamalla 
  020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

  Sähköpostilla 
 asiakaspalvelu@kotimaa.fi

  Internetistä 
 www.askellehti.fi/tarjous
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salainen ase

Teemu  
selänne &

Rakkaus  
kulki  
kirjeissä
Ruudolf  
räppää  
uskosta
Unelmoi 
& uskalla

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

MYYMÄLÄ:
HIETALAHDENRANTA 13,  

HELSINKI
AVOINNA:

ma–pe 9–17,
puh. 020 754 2350

www.sacrum.fi 
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5002954

KOTIMAA OY
PL 21
76103 PIEKSÄMÄKI

SACRUM
MAKSAA

POSTIMAKSUN

TILAAJAN ALLEKIRJOITUS

TILAAJAN NIMI

OSOITE

POSTINUMERO         POSTITOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO

Lähetykset vain kotimaahan. Tilauksiin lisätään postimaksu 5 €. Tuotteita rajoitetut erät.

Tilauksen voi tehdä myös sähköpostilla: tilaus@sacrum.fi 

Tilauskuponki
Minun aarteeni cd 18,90 € kplPyhän Henrikin legenda cd 15,00 € kplViisikielinen 18,00 € kplPyhän kanssa piilosilla 18,90 € kplToivon veisukirja 15,20 € kplUusi ilo 

28,90 € kpl

Laajan valikoiman ja hyvän palvelunkristillinen kirjakauppa, josta löydätkaikkien kustantajien kristilliset kirjat,hengelliset äänitteet ja lahjatavaraa.Tervetuloa ostoksille myymälään javerkkokauppaan!

Nina Åström
Minun aarteeni
– lauluja Hilja Aaltosen sydämeltä cdLaulut johdattavat kuulijansa todellisen aarteen, Vapahtajan, läheisyyteen. 

Nina Åström
1890

Schola Sancti Henrici
Pyhän Henrikin legenda cdKertomus Lallin surmaamasta piispasta. Suomen suojeluspyhimyksenä pidetynPyhän Henrikin kunniaksi sepitettyjä laulu-ja ja keskiaikaisia hymnejä. 

1500

Viisikielinen
Viisikielinen on viidesläisten herätysliikkeiden yhteinen laulu-
kirja. Laulukirjaan on koottu yli 400 rakastettua ja koskettaa 
laulua. Kaikkiin lauluihin on nuotit ja sointumerkit.18,00 (20,00)

1800
Toivon veisukirja116 rakastettua laulua Suojelusenkelistä Nälkä maan 
lauluun ja Kahden maan  kansalaisesta Rosvo-Roopeen.
Laulujen sanojen lisäksi jokaisesta kappaleesta on sointumerkein varustetut nuotit. Kotien ja seurakuntien 
laulukirja niin arkeen kuin  juhlaankin. 15,20 (16,90)

1520

Eero Huovinen
Uusi ilo
– Pääsiäisen evankeliumiEmerituspiispan kirjan mietteet ovat syntyneet pääsiäisyön messuissa, joissa pimeys vaihtuu valoksi 

ja vanha uudeksi. Kristuksen ylösnousemus ylittää vanhan maailman rajat. Kuvitettu maalaustaiteen mestareiden teoksilla.
WSOY
28,90 (34,90)

Irja Askola
Pyhän kanssa piilosillaProosarunoja ja suorasanaisia pohdintoja. Piispa Askola 
avaa tuoreesti kirkon uskon sisältöä ja puhuu avarasta 
armosta: Jumala toivottaa jokaisen ihmisen tervetulleeksi. 
Kirjan äänenpainot kehottavat työhön tasa-arvon ja lähim-
mäisenrakkauden puolesta. Christer Åbergin kuvitus. 

IRJA ASKOLA

Pyhän kanssa piilosilla

1890
2890

askel_kansi.indd   1

21.2.2014   11:19:46
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Euran Afroditen kauneusvinkit
Eeva-Kaarina  Volasen 
tie tähdeksi
Mies, joka tapasi Äiti Teresan

Lempivirteni, Eija Vilpas  ja 4 muuta  kertovat
Tupla- 
ristikko

Jutta urpilainen

  
kansalainen
Taivaan
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salainen ase

teemu  selänne &

Rakkaus  kulki  kirjeissä
Ruudolf  räppää  uskosta

Unelmoi & uskalla

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

MYYMÄLÄ:HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI
AVOINNA:

ma–pe 9–17,
puh. 020 754 2350

www.sacrum.fi 

VASTAUSLÄHETYSTunnus 5002954
KOTIMAA OYPL 21

76103 PIEKSÄMÄKI

SACRUM
MAKSAA

POSTIMAKSUN

TILAAJAN ALLEKIRJOITUS

TILAAJAN NIMI

OSOITE

POSTINUMERO  
       POSTITOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO

Lähetykset vain kotimaahan. Tilauksiin lisätään postimaksu 5 €. Tuotteita rajoitetut erät.

Tilauksen voi tehdä myös sähköpostilla: tilaus@sacrum.fi 

TilauskuponkiMinun aarteeni cd 18,90 € kpl
Pyhän Henrikin legenda cd 15,00 € kpl

Viisikielinen 
18,00 € kpl

Pyhän kanssa piilosilla 18,90 € kpl
Toivon veisukirja 

15,20 € kpl
Uusi ilo 

28,90 € kpl

Laajan valikoiman ja hyvän palvelun
kristillinen kirjakauppa, josta löydät
kaikkien kustantajien kristilliset kirjat,
hengelliset äänitteet ja lahjatavaraa.
Tervetuloa ostoksille myymälään ja
verkkokauppaan!

Nina Åström
Minun aarteeni– lauluja Hilja Aaltosen sydämeltä cd

Laulut johdattavat kuulijansa todellisen aarteen, 

Vapahtajan, läheisyyteen. 

Nina Åström
1890

Schola Sancti HenriciPyhän Henrikin legenda cd
Kertomus Lallin surmaamasta piispasta. 

Suomen suojeluspyhimyksenä pidetyn
Pyhän Henrikin kunniaksi sepitettyjä laulu-

ja ja keskiaikaisia hymnejä. 

1500

ViisikielinenViisikielinen on viidesläisten herätysliikkeiden yhteinen laulu-

kirja. Laulukirjaan on koottu yli 400 rakastettua ja koskettaa 

laulua. Kaikkiin lauluihin on nuotit ja sointumerkit.

18,00 (20,00)

1800 Toivon veisukirja116 rakastettua laulua Suojelusenkelistä Nälkä maan 

lauluun ja Kahden maan  kansalaisesta Rosvo-Roopeen.

Laulujen sanojen lisäksi jokaisesta kappaleesta on 

sointumerkein varustetut nuotit. Kotien ja seurakuntien 

laulukirja niin arkeen kuin  juhlaankin. 
15,20 (16,90)

1520

Eero HuovinenUusi ilo
– Pääsiäisen evankeliumiEmerituspiispan kirjan mietteet ovat syntyneet 

pääsiäisyön messuissa, joissa pimeys vaihtuu valoksi 

ja vanha uudeksi. Kristuksen ylösnousemus ylittää 

vanhan maailman rajat. Kuvitettu maalaustaiteen 

mestareiden teoksilla.WSOY
28,90 (34,90)

Irja Askola
Pyhän kanssa piilosillaProosarunoja ja suorasanaisia pohdintoja. Piispa Askola 

avaa tuoreesti kirkon uskon sisältöä ja puhuu avarasta 

armosta: Jumala toivottaa jokaisen ihmisen tervetulleeksi. 

Kirjan äänenpainot kehottavat työhön tasa-arvon ja lähim-

mäisenrakkauden puolesta. Christer Åbergin kuvitus. 

IRJA ASKOLA
Pyhän kanssa piilosilla

1890

2890

askel_kansi.indd   1

21.2.2014   11:19:46
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Hinnat ovat alkaen-hintoja/hlö. Alk-hintaa ei kaikilla lähdöillä. Palvelumaksu 10 €/varaus, netistä 0€. Puhelut  8,35 snt/puh + 3,2 snt/min /matkapuhelimesta 19,2 snt/min.  

Vaasa

Seinäjoki

Jyväskylä

Mikkeli
Tampere

Hamina

Imatra
Lappeenranta

Turku

Rauma

Pori

Noormarkku

Ähtäri

KotkaPorvoo

Ikaalinen

Loviisa

Joutsa
Juva

Keuruu

Kiikka

LahtiForssa

Eura

Kerimäki

Savonlinna

Huittinen

Kouvola

HeinolaHämeenlinna

Sastamala

Mäntsälä

Helsinki
Lohja

Myyntipalvelu: 010 2323 200 ma–ke 8–19, to–pe 8–17, su 10–14.30  •  matkapojat.fi/kylpylalomat 

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET

Baltian matkoillemme 
edulliset liityntäkuljetukset 

satamaan yli 400:lta
 paikkakunnalta! 

Kysy lisää!

LAULASMAA: 
varaukset 10.2. 
mennessä!

Mitä jos lähtisit
KYLPYLÄLOMALLE?

Katso kaikki
tarjouksemme
matkapojat.fi

LAULASMAA, Laulasmaa Spa, ph
154€ su-ti, 3 pv (14.-28.2.)
209€ to-su, 4 pv (13.-27.2.)
249€ su-to, 5 pv (16.2., 23.2.)

TALLINNA, Meriton Spa, ak(hoidot lisämaksusta)

104€ su-ti, 3 pv (16.2.-30.3.)159€ to-su, 4 pv (13.2.-27.3.)

TALLINNA, Pirita Spa Hotel

199€ to-su, 4 pv, ph (13.-27.2.)219€ su-to, 5 pv, th (16.-23.2.)

TALLINNA, Tallink Spa, ak (hoidot lisämaksusta)

164€ to-su, 4 pv (13.2.-10.4.)184€ su-to, 5 pv (16.2.-6.4.)

HAAPSALU, Fra Mare, th

224€ su-to, 5 pv (16.2., 2.3., 16.3., 30.3.)

PÄRNU, Viiking, Econony-lk, ph
189€ to-su, 4 pv (13.2.-13.3.)219€ su-to, 5 pv (23.2.-9.3.)

PÄRNU, Tervis 1./2.-talo, ph

184€ to-su, 4 pv (13.2.)

PÄRNU, Hotelli Wasa, ph

294€ su-su/to-to, 8 pv (16.2., 23.2.)

Hinnat alkan/henkilö sis. laivamatkat, majoitus 2hh aamiaisin (+puoli-/täysihoito)

matkapojat.fi/kylpylalomat
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Martti 
Ahtisaari – 
ikuinen evakko
Amos Ozin  
traumat  
ja rakkaudet
Kurdiprinsessan huikea tarina
Krista Kosonen 
tosissaan
Arkkiatrin  
hyvä elämä
Askel amorina

PRESIDENTTI  
SAULI  
NIINISTÖ:

KAVERIA EI JÄTETÄ!
kansi2_01.indd   1

23.1.2014   20.32
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Papista  
tuli lammas - 
 paimen

Irja Askolan 
pääsiäiskirje

Auta tyttöjä 
Etiopiassa!

4 majapaikkaa 
Jerusalemissa

muuttaa ruotsiin
maria Ylipää

Ilmassa on suuren 
musiikkijuhlan tuntua!

CL SSIC

V

TILAA JO TÄNÄÄN 
osoitteesta www.rondoclassic.  tai asiakaspalvelustamme 03-225 1948

Kun tilaat nyt Rondo Classicin, saat mahdollisuuden toteuttaa villitkin 
musiikkihaaveesi. Jokainen 9.5. voimassa oleva Rondo Classicin tilaus 
ja näytenumeron tilaaja osallistuu arvontaan, jossa on palkintona 
1500 euron matkalahjakortti. Vapaasti käytettäväksi minne ikinä haluat!

tai

Rondo on musiikinystävän maistuva must:

•  syväsukelluksia musiikin maailmaan meillä ja muualla

•  tähtihaastatteluja pintaa syvemmältä

•  debattia ajan ilmiöistä, keskustelua ja kannanottoja

•  uunituoreiden levyjen arviot

•  konserttikalenteri koko kuukaudelle

•  musiikilliset radio- ja tv-ohjelmatiedot 

Älä jää ilman!

Arvonnan säännöt:
1.  Arvonnan järjestäjä: Classicus Oy.
2.  Vastuullinen matkanjärjestäjä: OK-matkat.
3.  Arvontaan osallistuvat kaikki 9.5. voimassa olevat 
    Rondo Classic-lehden tilaukset ja ilmaisen näytenumeron tilanneet.
4.  Arvonta suoritetaan 16.5.  Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Juhlatilaus:
4 kk nyt vain 39 euroa

+ tilaajalahjana Jorma Hynnisen
cd Rondon omasta levysarjasta

Ilmainen näytenumero
(5/2014: teemana oopperajuhlat)

arvo 9,90
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Hyvää lukemista  kannesta kanteen. 

Askelen  
30-vuotisjuhlatarjous  
sinulle ja ystävillesi. 

Tilaa Askel 8 kk hintaan

30€
(norm. 56 €)

Tilauskortti

ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 
Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 30.9.2014 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.  

Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 

mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA 
Heinä–elo14

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)
Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi 

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 8 kk hintaan 30 € (norm. 56 e).

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Voit tilata

  Soittamalla   020 754 2333•  Lankapuhelimesta:  8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.•  Matkapuhelimesta:  8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

  Sähköpostilla  asiakaspalvelu@kotimaa.fi

  Internetistä  www.askellehti.fi/tarjous
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Askelen  

30-vuotisjuhlatarjous  

sinulle ja ystävillesi. 

Tilaa Askel 8 kk hintaan

30€
(norm. 60 €)

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 10, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Muhoksen seurakunnassa on haettavana

SUNTIO-KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TOIMI
Suntio-kiinteistötyöntekijän tehtäviin kuuluvat seurakuntamestarin 
sijaisuudet esim. suntion tehtävät jumalanpalveluksissa ja kirkol-
lisissa tilaisuuksissa sekä kiinteistöjen pienimuotoiset korjaus- ja 
huoltotyöt sekä puutarhatyöt hautausmaalla ja eri kiinteistöissä.

Toimen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ammatillista perustutkintoa 
tai käytännön ammattitehtävissä hankittua kokemusta. Tehtävän 
vaatimusryhmä on 401.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, osa-aikainen (tammi-huhti, 
loka-joulukuu, 19 h/viikko) ja kokoaikainen (touko-syyskuu). 
Toimi tulee ottaa vastaan 1.12.2014 tai sopimuksen mukaan.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus. Valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon jäsen. 
Koeaika 4 kuukautta.

Hakuaika 24.10.2014 klo 12 mennessä.
Lähempiä tietoja antaa talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert 
08 533 1174 tai 040 573 3315.
Hakemukset toimitetaan osoitteella: Muhoksen seurakunta,  
Taloustoimisto, Kirkkotie 32, 91500 Muhos.  
Kuoreen merkintä ”suntio-kiinteistötyöntekijä”.
Hakemuksia ei palauteta.
         Kirkkoneuvosto

Perjantaina 17.10.2014 klo 13.00-15.00 
Pelastusarmeijassa, Pakkahuoneenkatu 17, Oulu

Asiantunteva lakimies jakaa tietoa testamentti- ja perintöasioista.

Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu.
  
            TERVETULOA kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Testamenttiasiain
infotilaisuus

LISÄÄ PÄTEVYYTTÄ
JA AMMATTITAITOA!

Vahvista kehitysvamma-alan osaamistasi

Kehitysvamma-alan 
ammattitutkinto

Haku 31.10.2014 mennessä.
tarja.myllylahti@rko.fi p. 050 5731 456 

Syvennä ammatillista päihdetyön osaamistasi

Päihdetyön 
ammattitutkinto

Haku 31.10.2014 mennessä.
sirpa.jarvela@rko.fi p. 050 4095 758

Ympäristökasvattajaksi

Ympäristöalan 
erikoisammattitutkinto

Haku 14.11.2014 mennessä.
anitta.anunti@rko.fi p. 050 4691 891

Aiheena: Mikä on suurin elämää 
ohjaava käsky Raamatussa? 

Sunnuntain 
Opetusseurat

Vanhan Pappilan Juhlahuoneisto
Asemakatu 6, Oulu

Su 19.10. klo 15

Mukana: Juhani Seppänen 
& Maija-Liisa Pohti

Tuomiokirkkoseurakunta

Hautauspalveluja

Koulutus puute ihmetyttää. Jos nuoret ovat 
tehneet väkivaltaa jo viikkoja, mi-
ten vanhemmat eivät huomaa ko-
tona lapsestansa mitään? Luulisi, 
että tuollainen silmitön raivo, jo-
ka tekijöillä on ollut, näkyisi jol-
lakin tavoin myös vanhemmille.
3. Jos nuori tajuaa tarvitsevansa 
apua, esteitä sen saamiselle ei sai-
si olla.  

Niina Tyrväinen, Raahe
1. Luulin, että nuorisojengit kuu-
luvat Suomessa muinaisuuteen. 
Yllättävää oli myös se, että väki-
valtaiseen porukkaan kuului hy-

vin nuorta joukkoa.
2. Kotikasvatukseen ja kouluun 
pitää kuulua kuria.
3. Lehdissä kerrotaan, että tekijöi-
den taustoista löytyy pahaa oloa. 
Huonon olon purkamista tällä ta-
voin on vaikea ymmärtää. Onko 
tässä kyseessä jonkinlainen avun-
pyyntö jengiläisiltä?

Yksilöitä on kuunneltava 
enemmän ja avun löytäminen ja 
sen saaminen on tehtävä nykyis-
tä helpommaksi. 

Mika Saari, Raahe
1. Yllätyin ja toisaalta en. Jonkin-

Kuria kasvatukseen, ehdottavat nuoret
laisia hörhöjä on joka puolella, 
miksi ei Suomessakin.
2. Kotikasvatus ja kaikki valistus 
on tärkeää. Jos jengiläiset ovat 
saaneet toimintaansa mallia in-
ternetistä, jonkun pitäisi sanoa 
ääneen, että netistä löytyvässä 
väkivallassa ei ole mitään järkeä.
3. Nuorten ongelmia on kuun-
neltava tarkasti. Nuorten puhei-
ta ei saa kuitata höpönpöpöksi. 
Meille kaikille, muualtakin tul-
leille, tämä maa olisi helpompi 
elää, jos suhtautuisimme toisiim-
me vähemmän ennakkoluuloises-
ti. Poliisien lisääminen kaduille ei 
poistaisi niitä ongelmia, joita vä-
kivallantekojen takana on. Väki-
vallan seurauksia, puistoissa hak-
kaamista, se voisi vähentää.

Sami Pätäri, Oulu
1. Tekojen julmuus yllätti. 
2. Asioihin on puututtava ajoissa. 
Jos ulkomaalaistaustainen hen-
kilö syyllistyy Suomessa selvästi 
rikokseen, hänen käännyttämi-
seensä tulisi olla ”matala kynnys”. 

Myös kansalaisten puuttumi-
sen kynnys väkivaltaan tulisi olla 
nykyistä matalampi. Jos kaduil-
la näkee viattoman pahoinpitelyä, 
siihen voi puuttua – ei tietenkään 
yksin, mutta esimerkiksi isom-
malla joukolla tai vähintäänkin 
soittamalla välittömästi hätänu-

meroon. 
Liian paljon asioita seurataan 

vain sivusta. Puuttumisessa pitää 
käyttää aina järkeä. Lisäuhreja on 
vältettävä. 
3. Nuorten pahoinvointiin on ol-
tava ennaltaehkäisevää apua saa-
tavilla, mutta kun ihminen ryh-
tyy väkivaltaiseksi, pään silittä-
minen pitää lopettaa. Pääkau-
punkiseudun tapahtumissa kaik-
ki huomio tuntuu olevan hakkaa-
jissa, kun pitäisi auttaa uhreja sel-
viytymään.

RIITTA HIRVONEN

Loviisa Vikström, Niina Tyrväinen ja Mika Saari kertoivat Eteenpäin-messuilla 
Ouluhallissa, että puheet jengiytyneestä nuorisojoukosta yllättivät heidät. 
Gallupistien mielikuvissa jengit kuuluvat enemmän menneisyyteen kuin nykypäivään.

Sami Pätäri toivoo, että kansalaiset 
uskaltaisivat puuttua vahingontekoon, 
mutta lisäuhreja ei kaivata.

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

Valtuusto sai tietoa 
ainaishoitovalituksista

Yhteisöveron tilalle 
halutaan valtion rahoitus 

Gallup

Oulun seurakuntayh-
tymän yhteinen kirk-
kovaltuusto keskusteli 
maanantaina hautojen 

ainaishoitojupakasta. Keskuste-
lu koski valituksia, joita on teh-
ty Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keuteen ainaishoitosopimusten 
lopettamisesta. 

Valituksissa riitautetaan so-
pimusten lakkauttaminen. Niis-
sä muun muassa väitetään, että 
hautainhoitorahastoon sijoitetut 
pääomat eivät ole voineet loppua.

Vain harvalla 
haudalla pääomaa
Yhtymä päätti lakkauttaa suu-
rimman osan hautojen ainaishoi-
tosopimuksista, koska näiden 
hautojen hoitamiseksi maksettu 
pääoma korkoineen on loppunut.

Yhtymän laskelmien mukaan 
lähes 2 000 ainaishoitosopimuk-
sesta vain noin 20:llä on pää-
omaa jäljellä.

Maanantain kokouksessa val-
tuusto kuuli yhtymäjohtaja Il-
po Kähkösen tiedonannon siitä, 
millä tavoin laskelmissa on osoi-

tettu pääomien korkoineen lop-
puneen. 

Kähkönen kertoi, minkälaisia 
valituksia on tullut ja miten seu-
rakuntayhtymä on niihin vas-
tannut.

Valtuusto merkitsi Kähkösen 
vastauksen tiedoksi. 

Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keus antaa päätöksensä valituk-
siin ensi vuonna.  Elokuun puo-
lessa välissä oikeuden edustaja 
kertoi, että tavallisesti tällaisis-
sa tapauksissa päätöksen annos-
sa menee 9–12 kuukautta.

Yksipuolisesti 
saa irtisanoa
Ainaishoitosopimusten irtisa-
nominen yksipuolisesti on sal-
littua, kun pääoma tuottoineen 
on käytetty loppuun ja sopimuk-
sessa pysyminen ei ole enää mah-
dollista.

Korkeimman hallinto-oikeu-
den Tampereen seurakuntayhty-
mää koskevan ennakkopäätök-
sen mukaan varojen riittävyyttä 
koskevia laskelmia ei voida pe-
rustaa pääoman laskennalliseen 

arvoon ja varallisuuden kirjanpi-
toarvojen huomioon ottamiseen.

Laskelmien tulee perustua to-
siasiallisiin tuottoihin ja varalli-
suuden käypiin arvoihin. Ne on 
tehtävä hautakohtaisesti.

Oulussa pääoman loppumi-
nen todettiin ensin kaikkien 
hautojen osalta könttänä eli ko-
konaismassana. Tässä laskennas-
sa käytettiin tuoton arvioinnissa 
sijoituskeskikorkoa.

– Vaikka kokonaismassa näyt-
täisikin miinusta, voi olla yksit-
täisiä sopimuksia, joissa on pää-
omaa ja tuottoa jäljellä. Niiden 
hoito jatkuu, yhtymäjohtaja Käh-
könen kertoi Rauhan Tervehdyk-
selle elokuun lopussa.

Könttäarvion lisäksi tehtiin 
kaksi kaikki ainaishaudat käsit-
tävää laskentaa, joissa tarkastel-
tiin pääomia ja tuottoja. Ensim-
mäisessä käytettiin tuoton arvi-
ointiin sijoituskeskikorkoa ja toi-
sessa todellisia tuottoja ja arvioi-
ta niistä. Molemmat arviot teh-
tiin hautakohtaisesti.

PEKKA HELIN

Kirkkohallitus ehdottaa 
kirkolliskokoukselle kirk-
kolain ja kirkkojärjestyk-
sen muutosta siten, että 

yhteisöverosta voidaan luopua. 
Yhteisöveron tilalle otettaisiin 
järjestelmä, jossa kirkolle makse-
taan lakisääteistä valtionavustus-
ta kirkon hoitamista eräistä yh-
teiskunnallisista tehtävistä.  Kir-
kolliskokous päättää asiasta mar-
raskuussa.

Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja 
kirkkohallituksesta kertoo, että 
valtion rahoitus on vakaampi tu-
lonlähde kuin yhteisövero, jon-

ka määrä riippuu taloudellisista 
suhdanteista.  Yritykset maksavat 
yhteisöveroa valtiolle, joka antaa 
siitä osuuden kirkolle.

Valtion rahoitusjärjestelmäs-
sä seurakunnat voivat paremmin 
ennakoida, kuinka paljon ne saa-
vat rahoitusta. Pihlaja ennakoi, 
että uudistus ei sinänsä luo pai-
neita kirkollisverojen nostami-
seksi. Muutos, jonka myötä yh-
teisöverosta luovuttaisiin, tulisi 
voimaan vuoden 2016 alussa.

Kirkolliskokous puolsi tou-
kokuun istunnossaan seurakun-
tien yhteisövero-oikeudesta luo-

pumista. Siirtyminen seurakun-
tien yhteisövero-osuudesta val-
tion rahoitukseen edellyttää kui-
tenkin kirkkolain ja kirkkojärjes-
tyksen muutoksia. 

Valtiovarainministeriön työ-
ryhmä esitti lokakuussa 2013, 
että seurakuntien yhteisövero-
osuus poistettaisiin ja sen sijaan 
evankelis-luterilaisille seurakun-
nille ryhdyttäisiin maksamaan 
lakisääteistä valtionavustusta. 

PEKKA HELIN
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Muut seurakunnat

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Su 19.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 19.10. klo 10 jumalanpalvelus 
Savonlinnan tuomiokirkosta. 
Virret: 537:1-3; 727; 191:1,4,6,7; 
448; 221: 1,3,5,7,9-10.

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.

ja, Kiimingin kirkkoherra Pau-
li Niemelä.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 19.10. klo 9.45. Radiopyhä-
koulussa pastori Maija Kontti-
nen Karjasillan seurakunnas-
ta kertoo Rakkauden kaksois-
käskystä. 
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Vir-
tuaalikirkon videoarkistoon.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Su 19.10. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa pastori Maija Kontti-
nen Karjasillan seurakunnas-
ta kertoo Rakkauden kaksois-
käskystä.  
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta. Virret: 401, 726, 376, 436, 
232 ja 329:4,5. Synnintunnus-
tuksena luetaan virsikirjasta 
teksti 707.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa nuorisomuusik-
ko Esa Rättyä kertoo millais-
ta musiikkia Oulugospelissa 
kuullaan tänä vuonna.
Ke 22.10. klo 16.40 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmassa ker-
rotaan seurakuntavaaleis-
ta. Haastattelussa on yhteisen 
kirkkoneuvoston puheenjohta-

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

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

Yhdistykset

Ps. 119: 34 
Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta,
ne, jotka seuraavat Herran lakia.
  Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa
  ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan,
ne, jotka eivät tee vääryyttä
vaan kulkevat hänen teitään.
  Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin 
noudatettaviksi.
  Kunpa kulkuni olisi vakaa,
  kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi!
Kun pidän käskysi silmieni edessä,
en joudu häpeään.
  Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua,
  kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.
Minä noudatan sinun käskyjäsi –
älä koskaan minua hylkää!

5. Moos. 10: 12-13
Kuulkaa, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei 
vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, 
että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte 
häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja 
koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen 
käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. 
Kun tämän teette, te menestytte.

1. Joh. 2: 15-17
Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä 
maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän 
rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea 
maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet 
ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei 
Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka 
tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.

Mark. 12: 28-34
Muuan lainopettaja oli seurannut heidän 
väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen 
Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen 
luo ja kysyi: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” 
Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: 
Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta 
Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi 
ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: 
’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä 
suurempaa käskyä ei ole.”
    Lainopettaja sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja! 
Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa 
Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä 
koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja 
kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin 
kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja 
kaikki muut uhrit.” Jeesus näki, että hän vastasi 
viisaasti, ja sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana 
Jumalan valtakunnasta.” 

Harhaoppia vastaan!
Nykyaikana Suomessa vallitsee uskonvapaus. Vapaus uskoa mihin ihminen haluaa. 
Tämä uskonvapaus on mennyt hyvinkin pitkälle esimerkiksi jenkeissä, jossa on perus-
tettu jopa pastafarismi-uskonto, joka uskoo lentävään spagettihirviöön. 

Suomessakin meillä on oikeus perustaa uskonto, joka uskoo mihin vain, kunhan 
saamme siihen 20 ihmistä mukaan. 

Voimme uskoa mihin vain. Kysymykseksi nousee tällöin se, miten toteutamme 
uskontoamme ja kuinka sitoutuneita olemme siihen.

Puolitoista viikkoa sitten oli Mikkelin päivä eli enkeleille omistettu kirkkopyhä. Täl-
löin kirkossamme muistellaan enkelien olemusta ja sitä, mitä he ovat tehneet Raama-
tun mukaan historian saatossa. Kuitenkaan me luterilaiset emme usko enkelien pal-
vontaan. Oppi-isämme Martti Luther nousi vastustamaan katolisen kirkon uskon epä-
kohtia. Hänen mukaansa pyhimyksiä ei tule palvella uskonnon kohteena. 

Sama pätee myös meihin nykypäivän luterilaisiin. Me emme palvo enkeleitä. Enke-
lien palveleminen ja rukoileminen on nostanut päätänsä Suomessa viime vuosien 
aikana. Jeesusta seuraavana ja Raamattuun uskovana ihmisenä käytän uskonnon tul-
kinnassani apuna Raamattua. Siellä sanotaan enkeleistä: Eivätkö enkelit ole palvelevia 
henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden (Hebr. 1). 

Enkelit ovat Raamatun mukaan palvelijoita, eivät palveltavia. He ovat Jumalan vies-
tinviejiä. Ja samassa kirjeessä kohta Jeesuksesta: ”Näin Hänestä on tullut enkeleitä suu-
rempi, yhtä lailla kuin hänen saamansa nimi on enkelien nimiä ylhäisempi” sekä ”Lyhy-
eksi aikaa sinä asetit hänet enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelöit hänet kirkka-
udella ja kunnialla.” 

Meidän uskomme perusta on Jeesus ja Raamatun todistus hänestä. Näin ollen me 
rukoilemme ja palvomme yksin Häntä. Emme enkeleitä.

JARI FLINK
pastori, Haukipudas

Sanan aika
Sunnuntai 19.10.2014
Psalmi: Ps. 119: 1–8
1. lukukappale: 5. Moos. 10:12–13
2. lukukappale: 1. Joh. 2:15–17
Evankeliumi: Mark. 12:28–34

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

Herättäjän päivä: su 19.10. klo 10.00 messu Utajärven kirkossa ja seurat 
seurakuntatalossa, paikallisosasto täyttää 50 vuotta, su 19.10. klo 10.00 
messu Pattijoen kirkossa, ruokailu ja seurat seurakuntatalolla.
Herännäis-/Siionin virsiseuroja: to 16.10. klo 18.00 Aino Junttilalla,  
Puolukkatie 5, Temmes, ti 21.10. (poikkeuksellisesti kuukauden 3. tiistai) 
klo 18.00 Leena ja Tapani Leppäluodolla, Myllykuja 11, Liminka.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 19.10. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Ahti Vähäkangas.
To 23.10. klo 19 Opiskelijailta.

OP/NAilta tänään klo 19. Paulus
Pikkarainen. Ravanderilla, 044 5076428.
Seurat su 19.10. klo 14. Eeva Pouke.
3K-ilta OP/NAilta ma 20.10. klo 18.30.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 19.10. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Kai Similä
Su 26.10. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Kai Similä 
Tervetuloa! svk.kempele.fi

Su 19.10. klo 11.00 LÄHETYS-
JUMALANPALVELUS

Ke 22.10. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 17.10. klo 19.30 Nuorten ilta. La 18.10.
klo 11-13 Soppaa ja evankeliumia Toppila-
Centerissä, Paakakatu 2. Su 19.10. klo 11
Lähetysjumalanpalvelus, Mikko Saukkonen,
Jari Levy. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous.
Su 19.10. klo 17 Church@78, International 

Service (in Russian and English). Ma 20.10. klo 18 Sykarin kaivolla -ilta naisille.
Ke 22.10. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu Orava, Arto Rukajärvi,
Jouko Annala. To 23.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.
www.uskotv.fi TERVETULOA!

Pe 17.10. klo 13-15 testamenttiasiain info. Asiantunteva lakimies 
jakaa tietoa testamentti- ja perintöasioista.Tilaisuus on kaikille 
avoin. Kahvitarjoilu! 

Su 19. 10. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Ma 20.10. klo 13 Maanantaikerho. SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !
VIIKKO 43 SYYSLOMA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 16.10. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke. Pe 17.10. klo 19 Helmi (nuortenilta).
Su 19.10. klo 11 Aamukirkko, Ei pyhäkoulua, Ei Saints’ Clubia, Pekka Packalén,
Risto Wotschke, aihe: Jeesus osa 6, ”Jeesuksen huikeat lupaukset”. Ke 22.10. klo 13
Senioripiiri, klo 18 Ei Varkki-iltaa (syysloma). To 23.10. klo 19 Israel-ilta, Pekka
Tuominen, Birlie Belay Israelista, musiikki: Saara & Antto Vanhala. Tervetuloa!

• 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 Pohjois-Pohjanmaan 

kanttorikuoro on äänit-
tänyt kaksi levyä, Ilon 
ja Rauhan.  Ne on tehty 

seurakuntalaisten ja seurakun-
tien toiveita kuunnellen ja tar-
peita ajatellen.

Ilo ja Rauha julkistettiin vii-
me viikolla Oulussa Kirkkomu-
siikkipäivien yhteydessä. 

Oulunsalon seurakunnan 
kanttori Taru Pisto on toi-
minut taiteellisena johtajana, 
mutta muuten levyä on valmis-
teltu yhdessä useamman kant-
torin voimin. Levytyöryhmässä 
olivat lisäksi Hannu Niemelä, 
Henna-Mari Sivula ja Kaisa-
marja Stöckell. 

Ilo-levyn voi Piston mukaan 
viedä vaikkapa syntymäpäivil-
le, kasteelle tai muuhun iloiseen 
juhlaan.  Levyllä on muun mu-
assa laulut Kiitos sulle Jumala-
ni ja Olkoon ylläsi kirkas taivas.

Rauha-levy on tarkoitettu 
lahjoitettavaksi, kun on surua 
ja tarvitaan lohdutusta. Levyl-
tä voi kuunnella muun muas-
sa kappaleet Päivä vain ja het-
ki kerrallansa ja Sinun rauhasi 
anna mulle.

– Lähtökohtana on, että le-
vyjen kaikki laulut olisivat jol-
lakin tavalla tuttuja, Pisto ker-
too.

Lauluja iloon ja suruun
Pe k ka H e l i n

Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoron johtaja Taru Pisto on tehnyt suuren työn kahta 
CD:tä levytettäessä.

Yksi lauluista, Tie lapsosen kul-
kee nyt korvessa maan, on instru-
mentaaliversio. Laulu on niin tut-
tu, että se aukeaa Piston mukaan 
sanoittakin.

Laulut on laulettu suomek-
si, vaikka ne eivät kaikki olekaan 
suomalaista alkuperää.

Ilo-levyllä on esimerkiksi tuu-
lahdus Islannista: Nyt Luojalleni 
tuon kiitokseni.

– Laulussa on hieno tunnelma, 
joten se valittiin levylle.

Kappaleisiin on pyritty saa-
man sellaiset sovitukset, joita ei 
ole levyillä aikaisemmin kuultu.

– Luulen, että yli puolta kap-
paleista ei ole aiemmin levytetty.

Piston mukaan levyjä voi lah-
joittaa muissakin tilaisuuksissa 
kuin vierailuilla, vaikkapa terve-
tuliaistoivotuksena uusille seu-
rakuntalaisille. Levyjen ulkonä-
kö on lahjamainen ja tervehdys-
korttimainen. 

PEKKA HELIN

Tervehdyskortti-CD:t 
tilataan sähköpostilla: 
hanna.korri@evl.fi. 

Ilmoitus Rauhantervehdykseen 16.10. jos ehtii, muutoin 23.10.2014 
 
Yhdistykset-palstalle 
 
 
Laskutusosoite: 
Oulun seudun Israelin ystävät 
c/o  A.-L. Björni 
      Aleksanterink. 50 A 
      90100           OULU 
 
 
Koko:  2 palstaa  x  n. 20 mm 
Paikka: Yhdistykset-palsta 
 
Logo:  
 
 
 
 
 
Teksti: 
 
 
 
 

  ISRAEL -ilta   
To 23.10. klo 19 Oulun Vapaakirkolla,  
Kirkkokatu 34. Mukana pastori Birlie Bellay  
Israelista, tj. Ilkka Vakkuri ja pj. Pekka Tuominen. 
Musiikissa Vanhalat ja Kinneret-karkeloryhmä. 
Tervetuloa!                                       Oulun seudun Israelin ystävät 
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Vuoden vapaaehtoiseksi 
voi äänestää kuutta oululaista

Vapaaehtoisten edusvalvoja Kan-
salaisAreena ry etsii parhaillaan 
Vuoden vapaaehtoista. Kam-
panjan äänestysaika on loka-

kuun loppuun saakka. 

KansalaisAreena esittelee vapaaeh-
toisehdokkaat kampanjan nettisivuilla, 
 www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen. 

Äänestys on mahdollista samassa 
osoitteessa.

Kalervo Heiskari on yksi ehdoilla ole-
vista oululaisvapaaehtoisista. Heiskarin 
lisäksi Oulusta ovat ehdolla Pauli Elsilä, 
Eeva Heikurainen, Janica Karasti, Heik-
ki Mustonen ja Antti Pönkkö.

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSTÄ 

Muhoksen seurakunnassa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistel-
mä on nähtävänä 19.10.–9.11.2014 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Mu-
hostie 7 B, 91500 MUHOS.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina maanantais-
ta perjantaihin klo 9–13 ja lisäksi keskiviikkoisin klo 15–17.

Muhos 1.10.2014

Muhoksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

Ilmoitus ehdokaslistojen nähtävillä olosta

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSTÄ 

Hailuodon seurakunnassa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen 
yhdistelmä on nähtävänä 16.10.–9.11.2014  kirkon ilmoitustaululla, osoite Luovontie 50. 

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta tilauksesta p. 040 7430 371. 

Hailuodossa 10.10.2014 

Hailuodon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta,
Puheenjohtaja Paavo Sipola 

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSTÄ 

Limingan seurakunnassa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä 
on nähtävänä 19.10.–9.11.2014 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Pappi-
lantie 6, Liminka.
Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina (ma, ti, to, 
pe 9–15; ke 9–14,16–18).

Limingassa 1.10.2014

Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Ilkka Tornberg

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSTÄ 

Tyrnävän seurakunnassa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistel-
mä ovat nähtävänä 19.10.–9.11.2014 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite 
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta aukioloaikoina. Avoinna maa-
nantaista perjantaihin klo 9.00–14.00, lisäksi torstaina klo 15.00–17.00.

Tyrnävä 1.10.2014

Tyrnävän  seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Markku Rahko

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSTÄ 

Kempeleen seurakunnassa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdis-
telmä on  nähtävänä 19.10.–9.11.2014 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoi-
te Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina maanantai-
sin 9.00–15.00, tiistaisin 9.00–15.00, perjantaisin 9.00–15.00, keskiviikkoisin 9.00–14.00 ja torstai-
sin 9.00–17.00.

Kempele 1.10.2014

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Reino Laitinen

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa:
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirasto, Isokatu 17, 27.–31.10. klo 9–18
Raksilan Prisma, Tehtaankatu 5, 27.–28.10. klo 15–20 
Oulun Diakoniaopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjaston aula (3. krs.) Uusikatu 46, 27.10. klo 12–14 
Keskustan palvelukeskus, Nummikatu 24, 27.10. klo 13–15 
Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2, 28.–29.10. klo 16–19
OSAO Myllytullin yksikkö, Isokatu 1 (pääsisäänkäynnin aula), 29.10. klo 9–11
Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio, Maunonkatu 1, 29.10. klo 11–13
Limingantullin Prisma, Nuottasaarentie 1, 29.–31.10. klo 15–20 
Heinätorin seurakuntatalo, Aleksanterinkatu 71, 30.–31.10. klo 16–19
Pääkirjasto, Kaarlenväylä 3, 27.–28.10. ja 30.10. klo 15–18 sekä 31.10. klo 13–16
Oulun Lyseon lukio, Kajaaninkatu 3, 30.10. klo 11–13

Haukiputaan seurakunnassa:
Kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 10, Haukipudas 27.–31.10. klo 9–18
S-market Kello, Kissankuja 2, Kello 27.10. klo 15–18
Haukiputaan lukio, Länsituuli 1, Haukipudas 28.10. klo 11–13
Martinniemen seurakuntakoti, Repolantie 2, Martinniemi 28.10. klo 16–18 
Oulun Seudun Ammattiopiston Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, Haukipudas 29.10. klo 11–13 
K-Supermarket Revontori, Revontie 8, Haukipudas 30.10. klo 13–15 ja 31.10. klo 15–18

Karjasillan seurakunnassa:
Kirkkoherranvirasto, Nokelantie 39, 27.–31.10. klo 9–18
Caritas-koti 27.10. klo 9–13
Kastellin monitoimitalo 27.10. klo 10–14
Kodin1, Paljekuja 5, 27.10. klo 14–19
Sale Mäntylä, 27.10. klo 15–19
OSAO ja OAMK Kontinkangas, Louhen aula, Kiviharjuntie 8, 28.10. klo 10–14
Lääketieteellinen tk, ruokala, Aapistie 5, 28.10. klo 10–14
K-market Värttö 28.10. klo 15–19
Tokmanni Jukola 28.10. klo 15–19
OAMK Kaukovainio, pääaula, Kotkantie 1, 29.10. klo 10–14
Sale Maikkula 29.10. klo 15–19
K-citymarket Kaakkuri 29.10.–31.10. klo 15–19
OSAO Kaukovainio, 2A:n pääaula, Kotkantie 2, 30.10. klo 10–14
Kaukovainion kappeli, kirkkosali, 30.10. klo 15–19
S-market Kastelli 31.10.2014 klo 15–19

Kiimingin seurakunnassa:
Kirkkoherranvirasto, Kirkonniementie 6 A, 27.–31.10. klo 9–18
ABC-asema/S-Market, Kauppareitti 2, 27.–31.10. klo 10–18
Jäälin K-Market, Keskuspisto1, 27.–31.10. klo 10–18
Kiimingin lukio, Urheilutie 12, 30.10. klo 11–14

Oulujoen seurakunnassa:
Kirkkoherranvirasto, Koivumaantie 2, 27.–31.10. klo 9–18 
Yli-Iin seurakuntapiirin toimisto, Kirkkokuja 4, 27.–31.10. klo 9–18
Ylikiimingin seurakuntapiirin toimisto, Harjutie 5, 27.–31.10. klo 9–18
Ruskon Citymarket, Laakeritie 4, 27.–31.10. klo 16–20
Sanginsuun seurakuntatalo, Sanginsuuntie 59, 27.10. klo 14–17
Laanilan koulu, Hintantie 66, 28.10 klo 12–15

ÄÄNESTYSAUTON AIKATAULU:
Vepsän koulu, Kokontie 26, 91300 Ylikiiminki, 27.10. klo 10–11
Ylivuoton kylä, Vuoton Joutsen, Puolangantie 2415, 91300 Ylikiiminki, 27.10. klo 11.30–12.30
Alavuoton koulu, Alavuotontie 1151, 91300 Ylikiiminki, 27.10. klo 13–14
Jokikokon koulu, Jokikokontie 70, 91300 Ylikiiminki, 27.10. klo 14.30–15.30
Nuorittan nuorisoseurantalo, Nuorittantie, 91300 Ylikiiminki, 27.10. klo 16–17
Pohjoiskulman koulu, Somerovaarantie 22, 91310 Arkala, 28.10. klo 10–11
Joloksen koulu, Kouluraitti 15, 91300 Ylikiiminki, 28.10. klo 11.30–12.30
Mammuttihirsi, Ouluntie 972, 91300 Ylikiiminki, 28.10. klo 13–14
Vesaisen patsas, Vesala, 91300 Ylikiiminki, 28.10. klo 14.30–15.30
Yli-Tannilan toimitalo, Laaksolantie 11, 91240 Tannila, 29.10. klo 9–09.45
Tannilan koulu, Matkavaarantie 13, 91240 Tannila, 29.10. klo 10–11
Leuvan Kylätalo, Leuvantie 1262, 91200 Yli-Ii, 29.10. klo 11.30–12.15
Hirvelä/Räinä, Pahkalantie 1511, 91200 Yli-Ii, 29.10. klo 12.45–13.30
Ryhmäperhepäiväkoti, Jakuntie 6, 91210 Jakkukylä, 29.10. klo 14–15
Jakkukylä Ry, Maalismaantie 1020, 91210 Jakkukylä, 29.10. klo 15.30–16.30
Maalismaan koulu, Pottutörmäntie 70, 91200 Yli-Ii, 29.10. klo 17–18
Metsolanhovi, palvelutalo, Mäkituvantie 1, 90650 Oulu, 30.10. klo 13.30–14.30
Heikkilänkankaan koulu, Kyytipojantie 2, 90310 Oulu, 30.10. klo 15–16

Oulunsalon seurakunnassa:
Oulunsalon seurakunnan kirkkoherranvirasto, Vattukuja 2, 27.–31.10. klo 9–18
Salonpään koulu, Keskipiirintie 9, 27.10. klo 14–18
Niemenrannan koulu, Nuottamiehentie 1, 28.10. klo 14–18
Oulunsalon lukio, Mäntypellonpolku 10, 29.10. klo 9–13
Oulun lentokenttä, Lentokentäntie 720, 29.10. klo 14–18
Oulunsalon kirjasto, Karhuojantie 2, 30.10. klo 14–18 ja 31.10 klo 14–18

Tuiran seurakunnassa:
Kirkkoherranvirastossa, Myllytie 5, 27.–31.10. klo 9–18
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3, 28.–30.10. klo 16–19
Pateniemen kirkko, Taskisentie 3, 30.–31.10. klo 16–19
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2, 27.–28.10. klo 16–19
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86, 29.–30.10. klo 16–19
K-Supermarket Välivainio, Revonkuja 2, 29.–31.10. klo 16–20
Prisma Linnanmaa Oulu, Kauppalinnankuja 1–3, 27.–31.10. klo 14–20
S-Market Pateniemi, Väliahontie 62, 28.–29.10. klo 16–20
Sale Toppila, Paakakatu 2, 27.–28.10. klo 16–20
K-Market Ritaharju, Rita-aukiontie 2, 30.–31.10. klo 16–20
Kaijonharjun kirjasto, Kalevalantie 5, 27.–28.10. klo 14–18
Oulun yliopiston keskusaulan tila luentosali L2:n edessä 28.10. ja 30.10. klo 9–15
Pateniemen lukio 28.10. klo 11–13
Normaalikoulun lukio 29.10. klo 11.30–13
Merikosken lukio 30.10. klo 12–13

Ennakkoäänestys Oulussa 27.–31.10.
Äänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen. 
Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen.

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSTÄ 

Siikalatvan seurakunnassa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistel-
mä on nähtävänä 16.10.–9.11.2014 seurakunnan kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimistojen il-
moitustauluilla, kirkkoherranviraston osoite Pappilankuja 6, 92620 Piippola.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina, kirkkoher-
ranviraston aukioloajat ma, ke ja pe klo 9.00–13.00 sekä seurakuntatoimistoista.

Siikalatva 1.10.2014

Siikalatvan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Markku Tuuli

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSTÄ 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa sekä Haukiputaan, Karjasillan, 
Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tuiran seurakunnissa 9.11.2014 
toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmät 
ovat nähtävänä 19.10.–9.11.2014 kunkin seurakunnan 
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoitteissa: 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Isokatu 17, 90100 Oulu 
Haukiputaan seurakunta, Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas 
Karjasillan seurakunta, Nokelantie 39, 90150 Oulu 
Kiimingin seurakunta, Kirkonniementie 6, 90900 Kiiminki 
Oulujoen seurakunta, Koivumaantie 2, 90650 Oulu 
Oulunsalon seurakunta, Vattukuja 2, 90460 Oulunsalo 
Tuiran seurakunta, Myllytie 5, 90500 Oulu 

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastoista 
niiden aukioloaikoina (ma–pe klo 9.00–16.00).

Oulussa 1.10.2014

Vaalilautakuntien puheenjohtajat 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta  Sirpa Heinonen  
Haukiputaan seurakunta   Jaakko Kaltakari 
Karjasillan seurakunta   Erja Järvi 
Kiimingin seurakunta   Pekka Siekkinen  
Oulujoen seurakunta   Pentti Kortesluoma 
Oulunsalon seurakunta   Ilkka Saarenpää
Tuiran seurakunta    Jouni Pakanen 

Hyödyksi 
korvauksetta
Vapaaehtoistoiminnasta 
löytyi tunne, että 
yhteiskunta tarvitsee 
yhä eläkeläismiestä, 
tuumii oululainen Kalervo 
Heiskari. Hän antaa 
aikaansa muun muassa 
omaishoitajien hyväksi. 

76-vuotiaan Kalervo Heis-
karin perusteet vapaa-
ehtoistyölle ovat selkeät. 

– Kenenkään ei pidä jäädä yk-
sinäisyyteen vaan on hyvä änkey-
tyä mukaan elämään. Kun tekee 
vapaaehtoistyötä, eläkeläismies-
kin kokee, että minua yhä tarvi-
taan tässä yhteiskunnassa. Kel-
paan hyödylliseen työhön. 

Oulun Kaukovainiolla asuva 
seniori tietää, mistä puhuu. Hän 
oli seitsemän vuotta vaimonsa 
omaishoitaja. Kun puoliso kuoli, 
Heiskari ei halunnut jäädä neljän 
seinän sisälle yksin.

Hän tunsi kokemuksesta 
omaishoitajan yksinäisen arjen 
ja ryhtyi auttamaan kohtalotove-
reitaan.

Heiskarilla on ollut viime vuo-
sien aikana neljä omaishoitajaa, 
joille hän on tarjonnut hengäh-
dystaukoja olemalla muutaman 
tunnin kerrallaan hoidettavan 
kanssa.

Heiskari toimii vapaaehtoisena 
Oulun seudun omaishoitajat ja lä-
heiset -yhdistyksessä sekä Oulun 
seurakunnissa.

Hyvän tekeminen 
lisää omaa kuntoa
Heiskarin aamut alkavat koira-
lenkillä. Hänellä itsellään ei ole 
kotieläintä, mutta Kalervo käyt-
tää ulkona tutuksi tulleen mie-
hen koiraa.

– Omistaja ei pysty vaivoil-
taan itse lenkkeilyttämään koi-
raansa, mutta kun minä avitan, 
hyvää seuralaista ei tarvitse hävit-
tää, Kalervo kertoo.

Heiskari ei ota paineita ura-
kastaan. Säännöllinen liikun-
ta aamuin illoin auttaa häntä it-
seään pitämään kuntoa hyvänä. 
Sairauspäiviä ei viime vuosina ole 
juuri ollut, joten liikkuminen ja 
hyvän tekeminen pitänevät hänet 
hyvävoimaisena. 

Kolmen talven ajan Heiskari 
on ollut keittämässä aamupuu-
roa Kaukovainion kappelissa.

– Minä hoidan makkarat lei-
piin, mies raottaa työnjakoa, joka 
on muovautunut kappelin keitti-
össä saumattomaksi vuosien ai-
kana.

”Mieluinen vapaaehtoistyö
löytyy varmasti”
Kalervo Heiskari tietää, että va-
paaehtoistoimintaa on tarjolla 
niin laidasta laitaan, että kaikil-
le pitäisi löytyä mieluinen pesti. 
Kokeneen talkoomiehen mukaan 
Oulun Vares-keskus palvelee hy-
vin sopivan vapaaehtoistyön löy-
tymiseksi. 

– Heillä on tarjolla myös kurs-
situsta.

Heiskari on tyytyväinen, ettei jäänyt 
yksin kotiin vaimon kuoleman jälkeen.

– Aika on mennyt nopeasti. Valinnat 
eivät ole kaduttaneet yhtään. En jaksaisi 
vain käydä yksin lenkillä. Määrätty sosi-
aalisuus on kuulunut aina elämääni.

RIITTA HIRVONEN

Isänpäivänä järjestettävien seurakuntavaali-
en teemana on Usko hyvän tekemiseen.

Kalervo Heiskarin kokemus 
on, että vapaaehtoistoiminta 
on rikastuttanut hänen 
elämäänsä. 

R i i t t a  H i r vo n e n
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Paikalliset kysymykset
olivat sallittuja
Seurakunnilla oli mahdollisuus 
lähettää 1–2 omaa paikallista ky-
symystä vaalikoneeseen.

Seurakuntavaalien projekti-

päällikkö Mari Leppänen iloit-
see siitä, että yli sata seurakuntaa 
käytti tilaisuutta hyväksi. Kysy-
mykset liitettiin valtakunnallisiin 
vaalikysymyksiin.  

Leppänen kertoo, että lähete-

tyissä vaalikysymyksissä perättiin 
muun muassa ehdokkaiden näke-
myksiä vapaaehtoistyöstä, seura-
kuntarakenteesta ja jumalanpal-
veluksesta. 

Kuulutus ennakkoäänestysajoista ja -paikoista

LEHTI-ILMOITUS
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 9.11.2014 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys järjestetään kaikkien seurakuntien kirkkoher-
ranvirastoissa 27.–31.10.2014 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä mahdollisissa 
muissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahan-
sa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimitsijal-
le ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henki-
löllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää ko-
tona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava vaali-
lautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 
24.10.2014 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös 
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Ta-
vanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 24.10.2014 
kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 08 533 1284.

Muhoksen seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonai-
suudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 
19.–31.10.2014, osoite Muhostie 7 B, 91500 MUHOS.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seura-
kunnan kotisivuilta osoitteesta www.muhoksenseurakunta.fi/ ja seurakun-
tavaalit.fi -sivuilta.

Muhoksella 15.9.2014

Muhoksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

LEHTI-ILMOITUS
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 9.11.2014 toimitettavien seura-
kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kaikkien seurakuntien kirkko-
herranvirastoissa 27.10.–31.10.2014 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä mah-
dollisissa muissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahan-
sa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimit-
sijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen 
henkilöllisyydestään. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää 
kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitetta-
va vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon 
viimeistään 24.10.2014 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi 
äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitet-
tu omaishoitaja. 

Hailuodon seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on koko-
naisuudessaan nähtävänä kirkon ilmoitustaululla  16.10.–31.10.2014, osoi-
te Luovontie 50. Hailuodon seurakunnassa ennakkoäänestyspaikkana toi-
mii kirkko.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyksestä löytyy tietoa myös seurakun-
nan kotisivuilta osoitteesta www. hailuodonseurakunta.fi, Hailuodon kun-
tatiedotteesta ja seurakuntavaalit.fi -sivuilta. 

Hailuodossa 10.10.2014 

Hailuodon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Paavo Sipola. 

LEHTI-ILMOITUS
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaa-
lien ennakkoäänestys järjestetään kaikkien seurakuntien kirkkoherranvirastoissa 
27.10.–31.10.2014 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä mahdollisissa muissa ennakko-
äänestyspaikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seu-
rakunnan ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittä-
mällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, 
mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnal-
le kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 24.10.2014 ennen 
kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta 
annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Tavanomaisten aukioloaiko-
jen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 24.10.2014 kello 16.00 saakka. Kirkko-
herranviraston puhelinnumero on 044 7521 220.

Limingan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuu-
dessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 19.10.–
31.10.2014, osoite Pappilantie 6, Liminka.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan 
kotisivuilta osoitteesta www.liminganseurakunta.fi ja seurakuntavaalit.fi -sivuilta.

Limingassa 15.10.2014

Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Ilkka Tornberg

LEHTI-ILMOITUS
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 9.11.2014 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys järjestetään kaikkien seurakuntien kirkkoherran-
virastoissa 27.10.–31.10.2014 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä mahdollisissa 
muissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahan-
sa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimitsijal-
le ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henki-
löllisyydestään. 

Lumijoen seurakunnassa kirkkovaltuusto on valittu sopuvaaleilla. 
Lumijoen kirkkoherranvirastossa voivat äänestää muiden seurakuntien jä-
senet ennakkoon.

Lumijoen seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonai-
suudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastos-
sa 16.10.–31.10.2014, osoite (Toukolantie 3).

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seura-
kuntavaalit.fi -sivuilta. 

Lumijoki 15.9.2014

Lumijoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Markku Tölli

LEHTI-ILMOITUS
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien 
ennakkoäänestys järjestetään kaikkien seurakuntien kirkkoherranvirastoissa 27.10.–
31.10.2014 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä mahdollisissa muissa ennakkoäänestys-
paikoissa määrättyinä aikoina. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seura-
kunnan ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä 
henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, 
mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle 
kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon/seurakuntatoimistoon viimeistään 
24.10.2014 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omais-
hoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Tavanomaisten 
aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 24.10.2014 kello 16.00 saakka. 
Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 552 8989.

Siikalatvan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuu-
dessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 14.10.–
31.10.2014, osoite Pappilankuja 6, 92620 Piippola. 

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan ko-
tisivuilta osoitteesta www.siikalatvanseurakunta.fi ja seurakuntavaalit.fi -sivuilta. 

Siikalatva 16.9.2014

Siikalatvan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Markku Tuuli

LEHTI-ILMOITUS
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 9.11.2014 toimitettavien seura-
kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kaikkien seurakuntien kirkko-
herranvirastoissa 27.10.–31.10.2014 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä mah-
dollisissa muissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahan-
sa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimit-
sijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen 
henkilöllisyydestään. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänes-
tää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava 
vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon vii-
meistään 24.10.2014 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi 
äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitet-
tu omaishoitaja. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranviras-
to on avoinna 24.10.2014 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston/seura-
kuntatoimiston puhelinnumero on 08 5640 600.

Tyrnävän seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonai-
suudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastos-
sa/seurakuntatoimistossa 19.10.–31.10.2014, osoite Mankilantie 1.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seura-
kunnan kotisivuilta osoitteesta www.tyrnavanseurakunta.fi ja seurakun-
tavaalit.fi -sivuilta. 

Tyrnävä 15.09.2014

Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Markku Rahko

LEHTI-ILMOITUS
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 9.11.2014 toimitettavien seura-
kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kaikkien seurakuntien kirkko-
herranvirastoissa 27.10.–31.10.2014 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä mah-
dollisissa muissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahan-
sa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimit-
sijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen 
henkilöllisyydestään. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänes-
tää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava 
vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon vii-
meistään 24.10.2014 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi 
äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitet-
tu omaishoitaja. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranviras-
to on avoinna 24.10.2014 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhe-
linnumero on 08 5614 500 ja 044 7790 018.

Kempeleen seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on koko-
naisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranviras-
tossa/seurakuntatoimistossa 16.10.–31.10.2014, osoite Tiilitie 1.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seu-
rakunnan kotisivuilta osoitteesta www.kempeleenseurakunta.fi ja seura-
kuntavaalit.fi -sivuilta. 

Kempele 16.9.2014

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Reino Laitinen

LEHTI-ILMOITUS
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 9.11.2014 toimitettavien seurakun-
tavaalien ennakkoäänestys järjestetään kaikkien seurakuntien kirkkoherran-
virastoissa 27.10.–31.10.2014 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä mahdollisissa 
muissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahan-
sa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimitsijal-
le ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henki-
löllisyydestään. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi äänestää 
kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava vaa-
lilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeis-
tään 24.10.2014 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoi-
taja. Kirkkoherranvirastojen puhelinnumerot on lueteltu jäljempänä alla. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan sekä Haukiputaan, Karjasillan, Kiimin-
gin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tuiran seurakuntien ennakkoäänestystä kos-
keva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä kunkin seurakunnan ilmoi-
tustaululla kirkkoherranvirastossa 19.10.–31.10.2014, osoitteessa: 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 
Isokatu 17, 90100 Oulu, p. (08) 3161 401  
Haukiputaan seurakunta, 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas, p. (08) 5471 185 
Karjasillan seurakunta, 
Nokelantie 39, 90150 Oulu, p. (08) 5313 200 
Kiimingin seurakunta, 
Kirkonniementie 6, 90900 Kiiminki, p. 040 584 4406 
Oulujoen seurakunta, 
Koivumaantie 2, 90650 Oulu, p. (08) 5313 500 
Oulunsalon seurakunta, 
Vattukuja 2, 90460 Oulunsalo, p. (08) 5142 700
Tuiran seurakunta, 
Myllytie 5, 90500 Oulu, p. (08) 5314 600 

Seurakuntavaaleista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös Oulun 
seurakuntien kotisivuilta osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/seurakunta-
vaalit ja seurakuntavaalit.fi-sivuilta. 

Oulussa 1.10.2014

Vaalilautakuntien puheenjohtajat 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta  Sirpa Heinonen  
Haukiputaan seurakunta   Jaakko Kaltakari 
Karjasillan seurakunta   Erja Järvi 
Kiimingin seurakunta   Pekka Siekkinen  
Oulujoen seurakunta   Pentti Kortesluoma 
Oulunsalon seurakunta   Ilkka Saarenpää
Tuiran seurakunta    Jouni Pakanen 

Vaalikone löytää mieluisan ehdokkaan

Seurakuntavaaleissa 
ennakkoon äänestävä 
voi antaa äänensä missä 
tahansa äänestyspisteessä 
ympäri Suomea.
Lentomatkansakin voi 
aloittaa äänestämällä.

Marraskuisten seura-
kuntavaalien ennak-
koäänestys alkaa maa-
nantaina 27. lokakuu-

ta. Ennakkoon voi äänestää maa-
nantaista perjantaihin eli 31. lo-
kakuuta saakka.

Ennakkoon voi äänestää mis-
sä tahansa äänestyspisteessä. Se 

tarkoittaa, että esimerkiksi ou-
lulainen äänioikeutettu voi ha-
lutessaan antaa äänensä ennak-
koon vaikkapa Helsingin tai 
Tampereen seurakuntien en-
nakkoäänestyspaikoissa. Hauki-
putaalainen voi käyttää äänioi-
keuttaan esimerkiksi Tuiran tai 
Karjasillan seurakuntien äänes-
tyspisteissä.

Seurakuntien ennakkoäänes-
tyspaikat ja äänestysajat löyty-
vät seurakuntavaalit.fi-verkkosi-
vuilta.

Oulun seitsemän seurakun-
nan ennakkoäänestyspaikat löy-
tyvät myös Oulun seurakuntien 
nettisivuilta, www.oulunseura-
kunnat.fi.

Kuvallinen henkilökortti
tärkeä pitää mukana
Moni opiskelija voi äänestää en-
nakkoon omassa oppilaitokses-
saan. Äänestys sujuu Oulun alu-
eella myös useissa kaupoissa. 

Kiertävä äänestysauto helpot-
taa ylikiiminkiläisten ja yli-iiläis-
ten ennakkoäänestystä.

Kiireiset lentomatkustajat pää-
sevät vaikuttamaan kirkon tule-
vaisuuteen Oulunsalon ennak-
koäänestyspisteessä Oulun len-
tokentällä. Voipa äänensä antaa 
myös kirjastoreissullaan Oulun 
pääkirjastossa.

Internetin lisäksi Oulun kaik-
ki ennakkoäänestyspisteet voi lu-
kea tämän lehden sivuilta 12–13. 

Nopeimmat pääsevät piakkoin jo äänestämään

Kansanedustaja Jani Toivola on seurakuntavaalien kampanjakasvo. Hän liittyi 
takaisin kirkkoon, koska halusi kastaa lapsensa.

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

Tutustuminen marraskuis-
ten seurakuntavaalien eh-
dokkaisiin helpottui, kun 
maanantaina avattiin vaa-

likone. Se löytyy verkko-osoit-
teesta www.seurakuntavaalit.fi.

Valtakunnallinen vaalikone 
oli käytössä myös edellisissä seu-
rakuntavaaleissa neljä vuotta sit-
ten. Silloin sen hyödyntämisestä 
tuli seurakuntalaisilta hyvää pa-
lautetta. Vaalikone lisäsi äänes-
tysaktiivisuutta erityisesti kau-
pungeissa, joissa ehdokkaat eivät 
useinkaan ole äänestäjille ennes-
tään tuttuja.

Raamattu ja talous esillä
vaalikoneessa
Vaalikoneessa tiedustellaan 
muun muassa ehdokkaan käsi-
tystä Raamatusta, näkemyksiä 
kirkkoon kuulumisen perusteis-
ta, luottamushenkilön vaikutus-
mahdollisuuksista ja seurakun-
nan tärkeimmistä tehtävistä. 

Myös talous tulee esille kysy-
myksissä esimerkiksi siten, että 

ehdokas paljastaa, mitkä hänen 
mukaansa ovat ensisijaiset sääs-
tökeinot seurakunnan talousah-
dingossa.

Yksi kysymys kuuluu: Keiden 
kanssa työntekijöiden tulisi erityi-

sesti pyrkiä vuorovaikutukseen?
Vaalikoneen kysymykset on 

laadittu yhteistyössä MTV:n toi-
mittajien ja vaaliasiantuntijoiden 
kanssa.

Seurakuntavaalien oululais-
ehdokkaiden enemmistön 
mukaan Raamattu on Ju-
malan sanaa, mutta kaik-

kea ei tule ymmärtää kirjaimel-
lisesti. 

Kysyttäessä, minkä ikäis-
ten toimintaan suuntaisit eniten 
määrärahoja, suurin osa Oulun 
ehdokkaista satsaisi pikemmin-
kin lasten ja nuorten toimintaan 
kuin seniori-ikäisten.

Yksi vaalikoneen väite on, et-
tä kirkon tulee vihkiä avioliittoon 
vain eri sukupuolta olevia. Suu-
rin joukko oululaisehdokkaista 

oli lauseen kanssa samaa mieltä. 
Esimerkiksi helsinkiläisehdok-

kaiden keskuudessa samaa ja eri 
mieltä olevien vastaajien joukko 
oli lähes samansuuruinen.

Oulun ehdokkaat ovat talou-
den kiristyessä taipuvaisia kiin-
teistöjen myyntiin.  Täysin eri 
mieltä myymisestä oli häviävän 
pieni ryhmä.

Valtaosa oululaisehdokkaista 
ei lämpene sille, että kehitysyh-
teistyön osuutta lisättäisiin lähe-
tysjärjestöjen työssä. 

Oulussa nähdään, että paras-
ta lasten toimintaa on huomioi-

da seurakunnan tarjonnassa ko-
ko perhe.

Oulun ehdokkaista 84 prosent-
tia on vastannut vaalikoneen ky-
symyksiin.

Kirkkohallitus tarjoaa vaaliko-
neen yhteistyössä MTV:n ja ZEF 
OY:n kanssa.

Rauhan Tervehdyksellä on 
käytössä raportti, joka tarjoaa 
tietoa isojen seurakuntien, ku-
ten Oulun, Helsingin, Tampe-
reen ja Turun ehdokkaiden nä-
kemyksistä. 

RIITTA HIRVONEN

Näin oululaisehdokkaat vastaavat vaalikoneessa

Myös Muhoksen ja Siikalat-
van ennakkoäänestyspaikat ker-
rotaan tässä lehdessä kyseisten 
seurakuntien kirkollisissa ilmoi-
tuksissa.

Ennakkoäänestyspaikkoja ja 
-aikoja voi kysyä oman seurakun-
nan kirkkoherranvirastosta. 

Ennakkoon äänestävä tarvit-
see mukaansa kuvallisen henki-
lötodistuksen.

Liikuntarajoitteiset voivat ky-
syä kotiäänestysmahdollisuutta 
omasta seurakunnastaan 24. lo-
kakuuta mennessä.

Varsinainen äänestyspäivä on 
isänpäivä 9. marraskuuta.

RIITTA HIRVONEN

E l s i  S a l ovaa ra

Tiia Jokiranta (22) ja Emma Tervashonka (20) testasivat vaalikonetta tiistaina Oulussa.
Vaalikone tuntui heistä hieman vaikeakäyttöiseltä, mutta on tervetullut apukeino.
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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

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

Kiinnostaako kummius tai kirkkohäät?
Aikuisrippikoulu on 
syväluotaus pyhän ytimeen

Karjasillan kirkossa 
järjestetään syksyn 
aikana aikuisrippi-
kouluryhmä. Ryh-

mä kokoontuu tiistaina, 
keskiviikkona ja torstaina 
28.–30.10. kello 17–20 sekä 
lauantaina 1.11. kello 10–
14. Konfirmaatio on Karja-
sillan kirkossa 13. marras-
kuuta. 

Aikuisrippikoulussa sy-
vennytään kristinuskon pe-
ruskysymyksiin aikuisen 
näkökulmasta käsin kes-
kustellen ja yhdessä poh-
tien. Ryhmä on hyvä vaih-
toehto esimerkiksi niille, 
joilta rippikoulu on nuore-
na jäänyt käymättä, mutta 
jotka haluavat liittyä kirk-
koon myöhemmällä iällä. 
Rippikoulun käyminen ja 
konfirmointi antavat mah-
dollisuuden esimerkiksi 
kirkkohäihin ja kummina 
toimimiseen. 

– Aikuisrippikoulu on 
erinomainen mahdollisuus 

Elämän polku
Meijän Olokkari 

torstaisin klo 16–18 
Keskustan seurakuntatalossa. 

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja saarna Urpo 
Luokkala. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Péter 
Marosvári. Tuomiokirkko-
kuoro. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. Kuurojen kirk-
kopyhä.
Messu su 19.10. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja kanttorina 
Péter Marosvári. 
Hartaus pe 24.10. klo 11 Ou-
lun tuomiokirkko. Rauhan, 
ihmisoikeuksien ja kansain-
välisen vastuun rukouspäivä. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
16.10. ja to 23.10. klo 13 Van-
han pappilan Rovastinsali. 
Anna-Mari Heikkinen. 
Raamattupiiri to 16.10. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 16.10. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 18.10. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Sunnuntain opetusseurat 
su 19.10. klo 15, Vanha pap-
pila. Mikä on suurin elämää 
ohjaava käsky Raamatussa?
Elämän Lähteellä – Sanaa 
ja rukousta su 19.10. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Eero Karjalainen: Jeesus pa-
rantajana. Henkilökohtaista 
rukouspalvelua.
Raamattupiiri ti 21.10. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Sofia Sera-
fiina Jokikokko, Aatu Olavi 
Karvonen.
Haukipudas: Siiri Helmiina 
Tornberg, Hilla Karelia Kert-
tuli Lohi, Niilas Joosua Vänt-
tilä, Juuso Aleksanteri Hyry, 
Enni Heleena Lehto, Evin Hil-
de Ailiina Aspegren, Fedor 
Ilia Mikael Soubbotin, Aada 
Eeva Isabella Räsänen.
Karjasilta: Peetu Kristian 
Ahola, Elian Aurelio Cuffa-
ro, Emil Urho Ilari Heikkinen, 
Aston Thomas Humalajoki, 
Niilo Sulo Edward Kalliokos-
ki, Nella Maria Karppinen, El-
len Maria Bettiina Nissinaho, 
Markus Antero Pouke, Luca 
Daniel Wittwer.
Kiiminki: Frans Ilmari Heis-
kanen, Luka Oliver Salmela, 
Aliisa Kerttu Lindqvist, Aatu 
Kasperi Kuivaniemi, Sini Sel-
ma Kristiina Sipola.
Oulujoki: Anette Minja Ma-
tilda Ahvensalmi, Sylvia Lumi 
Eveliina Hiltula, Marika Aino 
Eliina Koskela, Noel Kaspar 
Kotikumpu, Niilas Edvin Lah-
tinen, Jenni Aliisa Lauronen, 
Johannes Veikko Jalmari Lip-
ponen, Miina Lyydia Moila-
nen, Milja Pauliina Mylly, Väi-
nö Viljami Niemelä, Friida 
Emilia Pellikainen, Noel Toi-
vo Samuel Vuorenpää, Väinö 
Veikko Elias Värttö.
Oulunsalo: Salli Reeta Elisa 
Koukkari, Nella Anni Linnea 

Tarakkamäki, Olli Erkki Au-
kusti Soukkamäki.
Tuira: Samu Martti Kari Har-
ju, Aada Fiia Peppiina Huu-
rinainen, Elli Oona Marjaana 
Hyry, Sofi Annika Karjalai-
nen, Veikka Sulo Aatos Ke-
ränen, Onni Eevert Mäläskä, 
Enni Marja Emilia Oksanen, 
Olli Johannes Ronkainen, 
Oliver Johannes Rudelj, Lu-
ka Aukusti Velinpoika Sipo-
la, Justiina Aino Adele Soro-
nen, Aino-Maria Helinä Sär-
kelä, Markku Mooses Pette-
ri Särkelä, Lasse Eino Matias 
Vehkaperä.

Vihityt
Karjasilta: Markus Mikael Ki-
velä ja Henriikka Tuulia Kal-
liokoski, Henrik Kristian Aho-
la ja Essi Säde Julia Laukka, 
Sami Antero Saari ja Emmi 
Katariina Rantaniemi, Sam-
po Antti Mikael Huusko ja 
Emma Sofia Kuosmanen.
Oulujoki: Jari Matti Johannes 
Väyrynen ja Sari Johanna Ko-
urunen, Jarmo Anselmi Myl-
ly ja Irina Pauliina Mikkonen.
Tuira: Vesa Matti Eemeli 
Martikainen ja Ella Marketta 
Hyttinen, Mikko Kustaa Gro-
noff ja Anniina Partanen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aino Lilja 
Kaskentola 96, Vilho Arvid 
Niemelä 87, Juho Jaakoppi 
Vilppola 86, Jenny Maria Ris-
sanen 83, Kauko Kalevi Lu-

mila 75, Timo Johannes Ris-
sanen 73, Aini Inkeri Hem-
mi 78.
Karjasilta: Aili Kaarina Kan-
niainen 98, Mirja Anneli Pol-
vela 68, Raija Kyllikki Mur-
to 56.
Kiiminki: Ari Oskari Ukko-
la 62.
Oulujoki: Toivo Juhani Vuo-
pala 82, Eila Marjatta Hieta-
la 81, Onni Mauno Petteri Se-
luska 79, Kauko Raineri Vää-
nänen 79, Reino Johannes 

Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 22.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 22.10. 
klo 18, Vanha pappila. Yrjö 
Haapala.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 22.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Hiljaisuut-
ta, rukousta, Taize-lauluja.  
NNKY ja Sinapinsiemen ry.

Musiikki ja kulttuuri
Ks. ilmoitukset.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisessa asioissa vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11 p. 044 3161419, Keskus-
tan seurakuntatalo.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 22.10. klo 11, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Aamukahavit to 23.10. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto to 23.10. klo 11, 
Keskustan seurakuntatalo. 

Lähetys
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 16.10. klo 14 Mat-
ti Laurila ja to 23.10. klo 14 
Jouko Lankinen.

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 19.10. 
klo 12, Heinätorin seurakun-
tatalo. Pyhäkoulu on maksu-
ton. Lisätietoja Outi Metsik-

kö, p. 0505213380 tai outi.
metsikko@evl.fi. 
Keskustan perhekerho to 
16.10. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo.

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 
17.10. klo 18–22, Erityisnuo-
risotyön tilat. Pelikahvila on 
tarkoitettu yläasteikäisil-
le perjataillan viettopaikak-
si. Mahdollisuus pöytäpeli-
en pelailuun, biljardiin, kes-
kinäiseen jutusteluun kah-
vi- ja teekupposen vauhdit-
tamana.
Avoimet ovet ke 22.10. klo 
18–21, Monitoimisali. Avari-
ohjaajina toimivat Tuomas ja 
Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. sivu 20.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
16.10. klo 12.30–14, Intiön 
seurakuntakoti.

Muut menot
Virsilauluilta ti 21.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rakkauden kaksoiskäskyn 
virsiä. Esko Laukkanen.
Silmukka ke 22.10. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Käsityö- ja askarteluihmisten 
hyvän tekemisen aamupäivä. 
Anna-Mari Heikkinen.
Nuorisotyön päivystys ke 
22.10. klo 15, Keskustan 
seurakuntatalon Monitoi-
misali.

Toivevirteni-yhteislaulutilaisuus 
perjantaina 17.10. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 

Toivevirtensä esittelevät mm. Hannu Tarvas, Kaisu Mik-
kola, Kaarina Niskala, Ahti Alatalo ja Tytti Tuppurainen. 
Tilaisuuden juontaa Jyrki Vaaramo, urkurina toimii Pé-
ter Marosvári. Tervetuloa laulamaan!

W.A. Mozartin Requiem 
lauantaina 1.11. klo 20 
Oulun tuomiokirkossa. 

Poikakuoro Pohjantähdet, Kiimingin ja 
Muhoksen seurakunnan kamarikuorot, 

Oulunsalo Ensemble. 
Solisteina Kaisa Ranta sopraano, 

Pirjo Mäntyvaara altto, Tuukka Säily tenori, 
Jarkko Metsänheimo basso. 

Käsiohjelma 15 €, tuntia ennen 
kirkon pääovelta. Tilaisuuteen on ilman 

käsiohjelmaa vapaa pääsy klo 19.50 alkaen, 
mikäli vapaita paikkoja on. 

Tilaisuus on osa kirkkomusiikkiviikon 
tapahtumia.

Kastepäivä 
lauantaina 8.11. Heinätorin seurakuntatalossa. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjestää 
kastepäivän klo 13 ja 15. Kastettavaksi voi tuoda 
pienen tai isommankin lapsen. Kasteen jälkeen 
tarjoamme kakkukahvit. Juhlaan voi kutsua 
lapsen lähipiirin juhlistamaan pienen suurta 
päivää. Tapahtumaan tulee ilmoittautua etukäteen 
31.10. mennessä, jotta tapahtuma saadaan 
aikataulutettua niin, ettei lasten tarvitsisi 
odottaa kovin kauaa. Ilmoittautua voi osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko/
kastehetki. Ilmoittautuneisiin otetaan 
seurakunnasta yhteyttä. 
Lisätietoja pastori Anna-Mari Heikkinen,  
p. 040 5752 718, anna-mari.heikkinen@evl.fi. www.oulunseurakunnat. /kastemalja

KASTE
MALJA
NÄYTTELY

SUOMALAINEN

15.–26.10. Keskustan seurakuntatalo    

Isokatu 17 

arkisin klo 11–18 (ei la) su klo 11.30–14

Ehtookellot ja iltarukous (Vesper) 
lauantai 18.10. klo 18–19 Oulun tuomiokirkossa. 

Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun iltarukoukseen, Vesperiin.

www.suurellasydamella.fi

Uusimpia vapaaehtoistyöpaikkoja:

Keskustelukumppani vanhalle rouvalle
Raamatunlukija
Ladonrakentaja

Myyjä lähetyksen puoti ja paja Siipeen
Vanhusten verryttelijä

Avustaja varhaisnuorten toimintaan
Tapahtumajärjestäjä Diakonian päivään 31.10.

Pyhäkoulunohjaajia Tuiraan
Kahvinkeittäjä perhekerhoihin Tuiraan

Soittaja / soitinten esittelijä 
lasten päiväkerhoihin ja musiikkiryhmiin

Mummo / Pappa 
lasten päiväkerhoihin ja perhekerhoihin

Tarinankertoja lasten päiväkerhoon
Kahvinkeittäjiä Kyläkamariin Oulunsaloon

 Muistisairaille laulavia ystäviä
Hiustenleikkaaja Diakonian päivään 31.10.

Juttuseuraa lievästi kehitysvammaiselle 40-vuotiaalle 
Nuoria ja aikuisia johtajia sisupartioon

Raamattu-
luentosarja

Jäälin kappelissa
tiistaina 28.10. klo 18
Kemijärven kirkkoherra Pentti Tepsa pohtii 
luennossaan ylistyspsalmeja. Kuka kehottaa 
ylistykseen ja ketä? Mitä ovat ylistyspsalmien 
tunnuspiirteet? Miten ylistyspsalmit poikkeavat 
hymneistä? Tule oppimaan, kysymään ja 
pohtimaan. Ota psalmit mukaan.

Luentosarjassa pureudutaan mielenkiintoisiin 
raamatunkohtiin. Jatkoa sarjalle tulee 4.11. ja 
11.11.

Louhela 69.
Oulunsalo: Jaakko Matias 
Korpela 75, Jorma Aadolf 
Suomela 59.
Tuira: Pentti Olavi Kallinkoski 
89, Niilo Petteri Miinala 84, Ai-
li Maria Salonen 81, Kalle Kale-
vi Matala 79, Juhani Allan Hä-
mälä 76, Sirkka Anneli Hätä-
lä 75, Sointu Kaarina Uusimäki 
66, Esko Johannes Karvonen 
63, Timo Johannes Heinonen 
47, Timo Ilmari Loponen 30, 
Ville Mikael Mäntykenttä 17.

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

tutustua ja päästä sisään 
seurakunnan elämään. 
Siksi se sopii eräänlaise-
na "kertauskurssina" myös 
niille, jotka ovat käyneet 
rippikoulunsa jo nuorena, 
Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Kimmo Kiek-
si luonnehtii.

Erityisesti yhteiset kes-

kustelut aiheiden ympäril-
lä ovat tarjonneet pohdis-
keltavaa pitemmäksi aikaa. 
Samoin monet mielikuvat 
seurakunnasta ovat muut-
tuneet. 

– Palautteen perusteel-
la aikuisrippikoulu on ol-
lut hyvä kokemus ja monet 
ovat tulleetkin positiivises-

ti yllätetyiksi, Kieksi sanoo.
Aikuisrippikoulu on 

maksuton. Ryhmään tu-
lee ilmoittautua viimeis-
tään 20. lokakuuta men-
nessä Kimmo Kieksille 
joko puhelimitse nume-
roon 050 310 5001 tai säh-
köpostilla, kimmo.kiek-
si@evl.fi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (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

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

kuulla” -toiverunojen ilta 
su 2.11. klo 18–19.30, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Aamupuuro to 23.10. klo 
9–10, Kaukovainion kappe-
li. Tervetuloa vapaaehtois-
ten valmistamalle maksut-
tomalle aamupalalle. Tarjol-
la puuroa, leipää, leikkeleitä 
ja kahvia / teetä.
Tuuppa kahaville, teelle ja 
rupattelleen to 23.10. klo 14, 
Karjasillan kirkko, vintti. Ver-
taistukiryhmä nuorille ja nuo-
rille aikuisille (alle 30-v), joil-
la on tai on ollut jokin vaikea 
elämäntilanne, joka koette-

lee omaa hyvinvointia ja jak-
samista. Lisätietoa: diakonia-
työntekijät Seppo Meriläi-
nen, p. 044 788 4035 ja Nina 
Niemelä, p. 040 575 2711.
Diakoniapiiri ma 21.10. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli.

Lähetys
Hanna-rukousryhmä to 
16.10. ja 30.10. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Järjestää Medialä-
hetys Sanansaattajat.
Sukanvarsi  ke 22.10. klo 14–
16, Siipi - lähetyksen puoti ja 
paja. Tule tekemään käsitöi-
tä lähetykselle tai lähimmäi-
selle yhdessä muiden kanssa. 

Lapset ja lapsiperheet
Lisätietoa perhekerhoista, 
-tuvista ja perheiden puu-
hailloista www.oulunseura-
kunnat.fi/perhetapahtumat.
Lisätietoa muskareista 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.
Pyhäkoulu su 19.10. klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Luontopyhis su 19.10. klo 
15–16.30, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus. 
Perheiden pyhäinpäivä -ta-
pahtuma to 30.10. klo 18 ja 
pe 31.10. klo 10 Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskukses-
sa. Ks. ilmoitus.
Päiväkerhoja ei ole to 30.10. 

Varhaisnuoret
Lisätietoa varhaisnuorten 
kerhoista www.oulunseura-

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.10. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, kantto-
rina Juha Soranta. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen rukoukseen ja 
keskusteluun. 
Messu su 19.10. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 19.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa 
Jouko Kaipainen, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 19.10. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Riitta Piippo.
Messu su 19.10. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustaa 
Mirjami Dutton, kanttori 
Laura Kunnari.
Kolehti oppilaitos- ja nuo-
risotyöhön eri järjestöille, 
Kirkkohallituksen kautta. 

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
16.10. ja 23.10. klo 16.15, Kar-
jasillan kirkko.
Raamattupiiri to 16.10. ja 
23.10. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 16.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli sekä 
pe 17.10. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko ja klo 19, 
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 17.10. klo 
18–20, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 17.10. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Esa Nevala ja 
Kalevi Haapalahti.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 21.10. klo 12, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
22.10. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 23.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Kuorojen konsertti ma 3.11. 
klo 19, Karjasillan kirkko. 
Kiitos Isälle -konsertti su 
9.11. klo 18, Kastellin kirkko. 
Isäinpäivän illan iloksi tunnel-
mallinen konsertti, Sisko Lei-
nonen laulu ja soitinryhmä. 
”Tämän runon haluaisin 

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Harri Isopahkala, 
kanttorina Sari Wallin, Rus-
kakööri, radiointi Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 13 Jäälin kappelis-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Sari Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 16.10. klo 
10 Montin-salissa.

Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 20.10, syys-
lomaviikolla ei ole ruokailua.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 20.10. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella. 
Naisten kasvuryhmä ti 
21.10. klo 14 Terveystie 1 B, 
2. kerros. 

Kuorot
Ruskakööri pe 17.10. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoro seuraavan ker-
ran ke 29.10.

Lapset ja perheet
Perhekahvila pe 17.10. klo 
9.30–11 Kirkkopirtillä.
Perhekerhot, -kahvilat ja 
päiväkerhot eivät kokoon-
nu syyslomaviikolla 43. 
Esikkoryhmää ei ole tiistai-
na 21.10.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla. Hox! Maanantai-
na 20.10. ei ole ajanvarausta!

Raamattu-
luentosarja

Tiistai 30.9. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmien kirja Vanhassa testamentissa

TT Pauli Niemelä
 

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

Tiistai 14.10. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmit Salomolle

kenttäpiispa Pekka Särkiö

Tiistai 28.10. klo 18 Jäälin kappelissa 
Ylistyspsalmit

vt. kirkkoherra Pentti Tepsa

Tiistai 4.11. klo 18 Jäälin kappelissa
 Psalmit Uudessa testamentissa

kappalainen Seija Helomaa

Tiistai 11.11. klo 18 Jäälin kappelissa  
Psalmit kirkkomusiikissa

lehtori Tuomo Nikkola

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

Raamattu-
luentosarja

Tiistai 30.9. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmien kirja Vanhassa testamentissa

TT Pauli Niemelä
 

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

Tiistai 14.10. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmit Salomolle

kenttäpiispa Pekka Särkiö

Tiistai 28.10. klo 18 Jäälin kappelissa 
Ylistyspsalmit

vt. kirkkoherra Pentti Tepsa

Tiistai 4.11. klo 18 Jäälin kappelissa
 Psalmit Uudessa testamentissa

kappalainen Seija Helomaa

Tiistai 11.11. klo 18 Jäälin kappelissa  
Psalmit kirkkomusiikissa

lehtori Tuomo Nikkola

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jari Flink, 
saarna Arto Nevala, kantto-
ri Hannu Niemelä. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Jari Flink, kant-
torina Anna Kälkäjä. Kirkko-
kahvit.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 16.10. klo 18 
srk-keskuksessa.
Hartaushetki ke 22.10. klo 
13.30 Kellonhovin kerhohuo-
neessa. Mukana Jaakko Kal-
takari.
Raamattupiiri ke 22.10. klo 
18 Puttaan Tuvalla. 

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki! Äiti ja isä! Tar-
vitsetko aikaa asioiden hoi-
tamiseen tai hetken omaa 
aikaa? Seurakunta järjestää 
lapsiparkin alle kouluikäi-
sille lapsille Kellon ja Mar-
tinniemen seurakuntako-
tien kerhotiloissa. Lapsipark-
ki on avoinna klo 13–16 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 lapsel-
le mukaan pienet eväät. Kel-
lon lapsiparkit ovat 27.10., 

12.11. ja 3.12. Martinniemen 
lapsiparkit ovat 13.10., 5.11. 
ja 19.11. Kirkonkylällä Vakku-
rilan lapsiparkki on 13.12. klo 
10–13. Viimeinen ilmoittau-
tumispäivä on 10.12.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Vakkurilassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Perhe-
kerhot eivät kokoonnu syys-
lomaviikolla.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot eivät 
kokoonnu syyslomaviikolla.

Nuoret
Nuorten ilta pe 17.10. klo 18 
Vakkurilassa. Syyslomaviikol-
la ei ole nuorten iltaa. 

Lähetystyö
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 
Puttaan Tuvalla.
Nuorten missioryhmä tors-
taisin klo 18 Puttaan Tuvalla.

Seniorit
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille to 16.10. klo 13 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa. 

Muut menot
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 20.10. klo 12–16 Kellon 
srk-kodilla. Pidetään kynt-
tiläpajaa adventtimyyjäisiä 
varten. Tarjoilu nyyttäriperi-
aatteella.
Lukupiiri ma 20.10. klo 18 
Puttaan Tuvalla, kirjana Pau-
liina Vanhatalo: Gallup.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 

perjantaisin klo 12–14. Tu-
le istahtamaan aukioloaikoi-
na Puttaan Tuvalle, Kirkko-
tie 10 C, seurakuntakeskuk-
sen takana. Kahviosta voi os-
taa päiväkahvin tai teen. Lä-
hetystyön myyntipisteessä 
monenlaisia käsitöitä, lapa-
sia ja sukkia, kahvipussikore-
ja, kortteja, adresseja. 

Seurakuntavaalien  
ennakkoäänestyspaikat  
Haukiputaan seurakunnassa:
Kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 10
ma–pe 27.–31.10. klo 9–18
S-market Kello, Kissankuja 2 
ma 27.10. klo 15–18
Haukiputaan lukio, Länsituuli 1 
ti 28.10. klo 11–13
Martinniemen srk-koti, Repolantie 
ti 28.10. klo 16–18
Oulun Seudun Ammattiopiston 
Haukiputaan yksikkö Asemakyläntie 5
ke 29.10. klo 11–13
K-Supermarket Revontori, Revontie 8
to 30.10. klo 13–15 ja pe 31.10. klo 15–18

Haukiputaan seurakunnan 
Senioriapu 
auttaa kotona asuvia iäkkäitä ihmisiä 

Vapaaehtoisapu on maksutonta ja se on suunnattu 
henkilöille, jotka eivät saa apua muualta tai eivät 
voi sitä ostaa. Esimerkkejä tehtävistä, joihin vapaa-
ehtoisapua voi pyytää:
• pienet kodin huoltotyöt
• kodin järjestely
• tekninen apu esim. kännykän, television tai tieto- 
    koneen käytössä
• talkooluonteisesti puutöitä, pihan hoitoa

Remontit, muutot ja siivoukset eivät kuulu vapaa-
ehtoisten tehtäviin. Soita yhdyshenkilöillemme ja 
kysy lisää: Mauri Raappana, p. 044 210 4415 ja  
Johanna Kerola, p. 045 1393 993.

Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 19.10. klo 17 
ry:llä, lauluseurat ke 22.10. 
klo 18.30 ry:llä. Kello: ompe-
luseurat pe 16.10. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 19.10. klo 17 
ry:llä. Jokikylä: toiminta-
torstai to 16.10. klo 18 ry:llä, 
päiväkerho, raamattuluokka, 
ompeluseurat.

 
 

Hei.
 
Ehtisikö joku siellä tekemään julisteen 
D’amenin konserttia varten, joka on su 
19.10.2014 klo 18 Kiimingin seurakun-
takeskuksessa? Pari vuotta (vai kolme?) 
sitten meillä oli syksyinen aihe ja vois 
olla nytkin. 

 
 
Ajan ja paikan lisäksi julisteeseen 
minun nimi (johtaja) ja säestys ja soolo 
Pirjo Mäntyvaara. Konserttiin vapaa 
pääsy, ohjelma 5€. D ámen- 

kuoro

Kuoroa johtaa  
Tommi Hekkala.  
Säestys ja soolo 
Pirjo Mäntyvaara. 
Konserttiin vapaa  
pääsy, ohjelma 5 e.

Konsertti su 19.10.2014 klo 18 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa

w
w

w.sxc.hu

Perheiden pyhäinpäivä -tapahtuma 
torstaina 30.10. klo 18 ja perjantaina 31.10. klo 10
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 
Laura-tyttö on päässyt mummun kanssa käymään hau-
tausmaalla. Hautausmaa herättää monia ajatuksia ja ky-
symyksiä. Mitähän mummu ja Laura pohtivat yhdessä? 
Ja mihin lyhtyjen valaisemat polut vievät? Mistä kerto-
vat tarjolla olevien munkkien pyöreä muoto? 
Tervetuloa yhdessä tutkimaan ja ihmettelemään! 
Mukaan on hyvä varata ulkovaatteet. 

Majakkailta pe 31.10. klo 18–21, Pyhän Andreaan 
kirkko. Evankelista Pirkko Vesavaara, aiheena Jumala 
voi. Musiikissa Karoliina Rahja ja Toni Utriainen. Rukous-
palvelua ja tarjolla myös iltapalaa. Tervetuloa mukaan. 
Järjestäjä Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi

”Tämän runon haluaisin 
kuulla” -toiverunojen ilta 
sunnuntaina 2.11. klo 18–19.30 Kastellin kirkossa. 
Toiverunoja lausumassa Eeva Holma, Pirjo Kauppinen, 
Maija Karppinen, Eeva-Kaarina Sarastamo, Hilkka Patja 
ja Juha Vähäkangas. Musiikissa Jenni Koskenkorva ja Si-
mo Ollikainen. Tule ja koe runottaren hellä ote.

Il ta 
Perheille

torstaina 16.10. klo 18–20 
Jäälin kappelilla. 

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

Kutsumme erityisesti myös
isovanhempia mukaan. 

Tervetuloa!

Pyhäkoulu su 19.10. klo 12 
Kirkkopirtillä.

Nuoret
Varttikirkko ja yökahvila 
pe 17.10. klo 18.30 Kiimingin 
seurakuntakeskuksella.
Avoimet nuortenillat syys-
lomaviikolla ti 21.10. klo 
17–20 Jäälin nuortentila, ke 
22.10. klo 17–20 Kirkkopirt-
ti ja to 23.10. klo 17–20 Jäälin 
nuortentila.

Lähetys
Lähetyksen lauluilta to 
23.10. klo 18 Maija Laurilal-
la, Ylikyläntie 79.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 19.10. 
klo 17 seurat ry:llä, Jukka 
Kolmonen ja Pauli Niemelä.
Rauhan Sanan lauluseurat 
su 19.10. klo 15 Montin-salis-
sa, Vesa Pöyhtäri.

Juttunurkka ma 20.10. ,syys-
lomaviikolla, ei ole avoinna.

A r k i s t o

Armon kosketus 
Hiljaisuuden viikonloppu  
14.-16.11. Lämsänjärven leirikeskus

Tervetuloa viettämään hiljaisuuden viikonloppua. 
Ohjelma koostuu rukoushetkistä, hiljaisuudesta 
ja yhteisistä aterioista. Yöpyminen kotona. Vii-
konlopun hinta 10 euroa sis. kevyen lounaan ja  
iltapalat. Mukaan mahtuu 15 osallistujaa. Ilmoit-
tautumiset 7.11. mennessä marjukka.hamari@
evl.fi tai puh. 040 575 2710. Mukana Maria Hek-
kanen ja Marjukka Hamari. 

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

KASTE
MALJA
NÄYTTELY
28.10.–2.11. 
Karjasillan kirkon seurakuntasali         

ti–pe klo 13–18, la klo 17–21,  
su klo 10–18

SUOMALAINEN

Kotikirkkoviikko
 

Tervetuloa kotikirkkoon! Astu sisään kirkkoon työ-
päivän päätteeksi tai lenkin lomassa ja pidä toisenlainen 
tauko rauhasta, pyhästä ja kauneudesta nauttien. Sytytä 
rukouskynttilä ja talleta reppuusi ripaus suojelusta ja 

jatka matkaasi valoisin mielin. 

Karjasillan kirkko avoinna 27.10.-2.11. 
 ma-pe klo 9-18, la klo 9-21 ja su klo 10-18 lisäksi:

Suomalainen kastemalja -näyttely 28.10.-2.11. 
Miesten raamattupiiri ke 29.10. klo 18

Kristillinen meditaatio to 30.10. klo 16.15 
Maksetut viulut -konsertti pe 31.10. klo 18 

Pyhäinpäivän messu la 1.11. klo 18
Laulukirkko su 2.11. klo 10

Puurosunnuntai
Lokakuun ajan Karjasillan kirkossa on 

tarjolla sunnuntaisin klo 9 puuroaamiainen 
ennen klo 10 alkavaa messua.

Pyhäaamun puuro on kiireetön hetki olla yhdessä. 
Puurosunnuntain tarkoituksena on helpottaa perheiden 
ja kaikenikäisten kirkkoon lähtöä, kun kotona ei tar-
vitse laittaa aamiaista. Tarjolla on puuron lisäksi, lei-
pää ja leikkeleitä, kahvia ja teetä. Puuroaamiainen on 
maksuton. Seuraavat puurosunnuntait 19.10. ja 26.10. 

kunnat.fi/kerhot.
Yöjuttu-leiri la–su 25.–26.10.  
Hietasaaren leirikeskus. Tu-
le mukaan 4.–7. luokan tyt-
töjen ja poikien Yöjuttu-lei-
rille. Ohjelmassa on pelejä, 
leikkejä, iltanuotio ja muuta 
mukavaa yhdessä oloa. Lei-
rin hinta on 15 €. Lisätieto-
ja Juha Kivirasi, p. 040 5752 
713 tai juha.kivirasi@evl.fi. Il-
moittaudu 17.10. mennessä.

Nuoret
Karjasillan nuorten lähetys-
matkaryhmä toimii 16.12. 
saakka. Haravointia? Pihatöi-
tä? Siivousta? Ikkunanpesua? 
Jos tarvitset apua kotona, 
mutta aika ja energia ei rii-
tä, voit tilata töihin Karjasil-
lan lähetysnuoria. 20 € / tun-
ti, 2 nuorta. Ota yhteys: Lydia 
Karhunen, p. 040 0940 568.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 16.10. 

ja 30.10. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 16.10. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 16.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Kuorot ja kerhot
Mieskuoro Tervascanto et-
sii lisää laulajia riveihinsä. 
Seuraavat harjoitukset to 
30.10. klo 18, Kaukovainion 
kappeli.  Tiedustelut kanttori 
Ilkka Järviö, p. 040 574 7160.
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 20.10. klo 
18.30, Kaukovainion kappe-
li. Myös uudet laulajat terve-
tulleita! 
Lisätietoa kuoroista löydät 
www.oulunseurakunnat.fi/
musiikki. 

Muut menot
ICT-väen tapaaminen to 
16.10. klo 18, Karjasillan kir-
kon seurakuntasali. 
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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
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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

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

W
ikip

ed
iaa

Jumalanpalvelukset 
Messu su 19.10. klo 10. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
tavat Sanna Korhonen ja 
Virpi Luotolampi, kanttori-
na Taru Pisto. Mukana lähe-
tystyöntekijä Riikka Gamme-
lin. Kirkkokahvit Toimitalon 
Yläsalissa.

Hartauselämää
Seurakuntakerho to 16.10. 
klo 11, Toimitalo, Vattukuja 
2. Jukka Joensuu.
Kyläkamari ma 20.10. klo 
11, Toimitalon yläsali, Vat-
tukuja 2. 
Hartaus ke 22.10. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joen-
suu.
Seurakuntakerho to 23.10. 
klo 11, Toimitalo, Vattuku-
ja 2. 
Hartaus to 23.10. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu,

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
16.10. klo 9–10.30, Toimita-
lon kerhopiste, Vattukuja 2. 
Kerhoissa on mukavaa toi-
mintaa (kahvittelua, laulua, 
leikkiä, askartelua) lapsille ja 
aikuisille. Kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 16.10. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 16.10. klo 18–
20, Oulunsalon kirkko. Lisä-
tietoja Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke 22.10. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 

Uusi Ääni to 23.10. klo 18–
20, Oulunsalon kirkko. Lisä-
tietoja Taru Pistolta.

Lähetys
Kirkkokahvit ja matka Tan-
saniaan kuvien ja musiikin 
kera su 19.10. Toimitalon ylä-
salissa, jumalanpalveluksen 
jälkeen. Mukana nimikkolä-
hetti Riikka Gammelin.  
Lähetysilta ke 22.10. klo 18 
Toimitalon 2. kerros. Luem-
me Raamattua Room. 1:1-7. 
Tervetuloa jakamaan ajatuk-
sia lähetystyöstä, uskosta ja 

elämästä. Saa osallistua myös 
kuuntelemalla.
Viikko 43 on Reilun kaupan 
viikko. Juhlista viikkoa os-
tamalla esim. Reilunkaupan 
kahvia.

Muut menot
Kirkonkylän ry: Julkaisuilta 
ja seurat su 26.10. klo 16 Jari 
Kupsala. Lauluseurat ti 28.10. 
klo 18.30 Lyytikäisellä, Mais-
sikuja 7.
Salonpään ry: Sunnuntailou-
nas ja seurat su 19.10. klo 13. 

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Messu su 19.10. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
avustaa Eija Röning, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokahvit.
Messu su 19.10. klo 12, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Lauri Nurkkala.

Lapset ja lapsiperheet
Osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/oulujoki, ja 
kohdasta lapset ja perheet 
löytyvät tarkemmat tiedot 
mm. lasten ja perheiden ta-
pahtumista ja kerhoista.

Lähetys
Piispankamari pe 17.10. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 20.10. klo 18, Myllyo-
jan seurakuntatalo, ystävän-
kamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 20.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ti 21.10. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo 
ja ke 22.10. klo 18, Yli-Iin seu-
rakuntatalo. Illoissa vieraana 

Minna Helanen Kansanlähe-
tyksestä.

Seniorit
Seurakuntakerho to 16.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 16.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 16.10. 

Diakonian vapaaehtoisten leiri 
pe–su 14.–16.11. Rokuan leirikeskuksessa. 

Oulujoen seurakunnan vapaaehtoisten leiri sisältää vir-
kistystä ja koulutusta. Ohjelmassa ulkoilua, yhdessä 
työskentelyä ja ihmisiin tutustumista. Mukana kanttori 
Anja Hyyryläinen ja diakonissat Ulla-Maija Ruotsalainen 
ja Anna-Maija Sälkiö. Viikonlopun hinta on 55 euroa si-
sältäen matkat, kylpylälipun,majoituksen täysihoidolla 
ja vakuutuksen ev.-lut.seurakunnan jäsenille. 

Ilmoittautuminen 16.–28.10. klo 9–16 Oulujoen kirkko-
herranvirastoon, p. (08) 5313 500 tai www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. 

Perheretki Santa Parkiin
lauantaina 29.11. 

Päivän aikana vierailemme Napapiirillä Santa 
Parkissa ja joulupukin pajakylässä. Etusijalla 
Oulujoen seurakunnan jäsenet. Yli 10-v. voivat 
lähteä retkelle myös ilman huoltajaa. Matka 
maksaa 0–3-v. 15 euroa, 4–12-v. 30 euroa ja yli 
12-v. sekä aikuisilta 40 euroa. (Hinta sisältää 
yhden lämpimän aterian, matkat, sisäänpääsyn 
Santa Parkiin ja tapaturmavakuutuksen Oulun 
ev.lut seurakuntien jäsenille.) 

Ilmoittautuminen 13.10.–10.11. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.  
Lisätietoja Sanna Karjalainen, p. 040 7186 925 ja 
Sari Meriläinen, p. 040 5583 294.

Jumalanpalvelukset  
Messu su 19.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Kappelin vihkimisen muis-
topäivän messu su 19.10. klo
10, Pyhän Luukkaan kappeli.
Toimittaa Päivi Jussila, avus-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
rina Tommi Hekkala. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Kak-
kukahvit.
Messu su 19.10. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jonne Pirkola, saarna Jorma 
Kiviranta, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Sekakuoro Tuike. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.10. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Englanninkielinen messu su 
19.10. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savuo-
ja. Saarna myös suomeksi. 
Lapsille kaksikielinen pyhä-
koulu messun aikana. Kirkko-
kahvit takkahuoneessa. 
Iltamessu su 19.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Jonne Pirko-
la, kanttorina Raakel Pöyhtä-
ri. Messussa Taizé-lauluja ja 
hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 22.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jonna Piirainen, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 16.10. ja 23.10. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
torit Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 17.10. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 17.10. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miesten piiri ti 21.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Eero Pokela 
alusta aiheesta Pietari ja hä-
nen sellitoverinsa.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
22.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ateria to 16.10. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama koti-
ruokalounas 2 €. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen,  
p. 040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 16.10. klo 12, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Ateria 2 €. 
Käsityökerho pe 17.10. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa käsityöker-
hoon Ystävänkammariin. 
Kerho ottaa vastaan lan-
kalahjoituksia. Langat voi 
toimittaa Päivi Moilaselle,  
p. 040 5747 064. 
Soppatykki Toppilassa pe 

17.10. klo 11, Paakakatu. Ks. 
ilmoitus. 
Diakonian päivä pe 31.10. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 

Lähetys
Puutyökerho ma 20.10. klo 
9, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Koskelan käsityökahvila ti 
21.10. klo 12, Koskelan seu-
rakuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia ja 
juttelemaan Koskelan käsi-
työkahvilaan joka tiistai! Ter-
vetuloa! Lisätiedot Tarja Oja-
Viirret, p. 040 5747 172.

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvila to 16.10. ja 
23.10. klo 10, Tuiran kirkko, 
käynti Telakan ovesta kirkon 
takaa. Tule juttelemaan ja 
leikkimään! Lisätietoja lap-
si- ja perhetyönsihteeri Anu 
Hannula, p. 044 3161 718 ja 
lastenohjaaja Tiina Huurre, 
p. 044 3161 733.
Perheiden hämäränhyssyil-
ta ti 21.10. klo 18 Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskukses-
sa. Ks. ilmoitus.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalen-
teri/lapset ja lapsiperheet, 
löytyvät päiväkerhot, puu-
hakerhot, perhekerhot, py-
häkoulut, varhaiskasvatuk-

sen musiikkiryhmät ja nuor-
ten kerhot.

Nuoret
OMG-ilta pe 17.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Ks. ilmoitus.
Kaijonharjun nuokkarin Yö-
kahvila pe 17.10. klo 20–23, 
Kaijonharjun nuorisotila. Tu-
le tapaamaan kavereita, jut-
telemaan ja pelailemaan. Yö-
kahvila yhteistyössä kaupun-
gin nuorisotoimen kanssa. 
Illat päihteettömiä ja ener-
giajuomattomia. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putila, p. 050 3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 16.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa kerhoon. Ker-
hossa mukana diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064.
Seniorien laulupiiri to 16.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa yhteislauluja, kah-
vittelua ja hartaus. Mukana 
Paula ja Katri. 
Rajakylän eläkeläisten ker-
ho to 16.10. klo 14.30, Raja-
kylän seurakuntakoti. Terve-
tuloa kerhoon uudet ja van-
hat. Lisätietoja diakoni Sami 
Riipinen, p. 040 5747 149.
Eläkeläisten kerho ma 20.10. 
klo 14, Caritas Matriiti. Oh-
jelmallinen päivätuokio, kes-
kustelua ja yhteislaulua. Mu-
kana vanhustyön diakoni 

Paula Mikkonen.
Eläkeläisten kerho to 23.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa kerhoon. Mukana dia-
konissa Aino-Liisa Ilkko.
Eläkeläisten kerho to 23.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa kerhoon. Ker-
hossa mukana diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064. Osallistumme seni-
orien laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 23.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteislauluja, kahvitte-
lua ja hartaus. Mukana dia-
koni Päivi Moilanen ja kant-
tori Katri Sippola. 

Muut menot
Käsityökerho ma 20.10. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 21.10. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Tu-
le opettelemaan korukivien 
hiontaa ja tekemään kivistä 

koruja. Kerhossa opastetaan 
alkuun. Kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. Pää-
ovelta oikealle kiertäen löy-
tyy portaat alas. 
Käsityökerho ke 22.10. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Käynti parkkipaikan puo-
lelta. Tiedustelut Outi Kum-
puvaara, p. 045 2641 209.
Kohtaamisilta ke 22.10. klo 
17.30, Tuiran kirkon Suvanto-
sali. Ks. ilmoitus. 
Rauhoitu Sanan ja teekupin 
äärellä to 23.10. klo 17, Kos-
kelan seurakuntatalo. Ahdis-
tavatko maailmassa tapahtu-
vat asiat? Haluatko rauhoit-
tua ja jakaa ajatuksiasi mui-
den kanssa? Tule keskustele-
maan maailman menosta, Ju-
malasta ja muista hengellisis-
tä asioista. Illan aikana tar-
jotaan myös teetä. Lisätieto-
ja antaa diakoni Heli Mattila, 
p. 040 5747 145.
Ihan Paras Leiri 31.10-2.11. 
Isoniemen leirikeskuksessa.  
Ks. ilmoitus. 

Ihan Paras Leiri 
pe–su 31.10.–2.11. 

Isoniemen leirikeskuksessa Haukiputaalla

Leiri on tarkoitettu 3.–6.-luokkalaisille. Ilmoittaudu 
mukaan Ihan Parhaaseen Leiriporukkaan 19.10. men-
nessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmoit-
tautumiset. Leirin järjestää Tuiran seurakunnan var-

haisnuorisotyö. Lisätietoja Pekka Jarkko, 
p. 040 5747 068, pekka.jarkko@evl.fi.

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 22.10. klo 17.30 
Tuiran kirkon Suvantosalissa. 
Tule iltakahville ja laulamaan toive-
lauluja kanttori Heikki Jämsän johdol-
la. Illassa mukana pastorit Riitta 
Louhelainen ja Jukka Kolmonen.

Perheiden hämäränhyssyilta 
tiistaina 21.10. klo 18–19.30 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa, 
Hietasaarentie 19. 

Hämäränhyssyilta on perheiden yhteinen illanvietto, 
jossa hiljennytään, askarrellaan ja syödään yhdessä 

iltapalaa. Hietasaaren ilta vietetään ulkona. 
Tervetuloa mukaan koko perhe!

w w w. sxc . hu /  Ch r i s t i e  T h o mas

S a nna Te r vo

Soppatykki Toppilassa 
perjantaina 17.10. Toppilan keskustassa, Paakakadulla. 
Ilmainen ruuanjako soppatykistä klo 11–13 tai niin kau-
an kuin ruokaa riittää. Omaan astiaan voi saada keit-
toa klo 12.30 lähtien. 
Lisätietoja diakoni Sami Riipinen, p. 040 5747 149.

A r k i s t o  /  K a t i  L u o ma

klo 14, Metsolan Hovi. 

Muut menot
Neulansilmä to 16.10. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Kansainvälinen käsityö-
kerho sekä suomalaisille et-
tä maahanmuuttajanaisil-
le ja -tytöille. Lisätietoja Sari 
Meriläinen, p. 040 5583 294. 

Diakonian päivä 
perjantaina 31.10. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Messu, ilmainen ateria ja vaate- sekä taloustavaran 
jakoa. Päivän aikana myös ilmainen hiustenleikkuu, 
ajanvaraukset Saila Luukkonen, p. 040 5747 092. 
Tervetuloa!

Taize lauluja ja hiljaisuutta 
sunnuntaina 19.10. klo 18 Tuiran kirkossa. 
Hiljaisuuden rukoushetki joka keskiviikko 
klo 19 Tuomiokirkon Kryptassa.

OMG-ilta 
perjantaina 17.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. 

OMG? Tätä ihmetellään 
taas kerran kuussa Tui-
ran kirkolla. Illassa luvassa musiikkia, draamaa, sa-
naa ja rukousta. Ilta jatkuu ohjelman jälkeen nuor-
ten yökahvilana. OMG-illat ovat osa Tuiran seura-
kunnan isoskoulutusta ISO15. 
Lisätietoja Marja Maneliukselta, p. 040 5245 944.

Oulunsalon seurakunnan nuorisotyö tekee retken 
Maata Näkyvissä -festareille Turkuun. MN festarit ovat 
Pohjoismaiden suurimmat kristilliset nuorisofestarit ja 
tänä vuonna vietetään 30-vuotissynttäreitä! Retken 
hinta on isos-, kerhonohjaaja, avari- tms toiminnassa 
mukana oleville 60 € / hlö ja muille 80 € / hlö. Etusija 
Oulunsalon seurakunnan nuorilla. Hinta sisältää mat-
kat, liput (ei alternatiivipommisuojaan), ohjelman mu-
kaiset ruokailut festareilla, koulumajoituksen, ruokai-
lun meno- ja paluumatkalla sekä vakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. 

Sitovat ilmoittautumiset 17.10. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja festareis-
ta www.maatanakyvissa.fi ja retkestä Sanna Korhosel-
ta p. 044 745 3851

tiistaina 4.11.2014 klo 19
Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla  
(Vattukuja 2) 

Avoin ja maksuton luento -ja keskustelutilaisuus  
kaiken ikäisille aviopareille. Illan toteutuksesta  
vastaa pastori Jukka Joensuu.
 
Tilaisuuteen mahtuu 50 osallistujaa.  
Lastenhoito on järjestetty tilaisuuden ajaksi.
  

Ilmoittautumiset 31.10.2014 mennessä  
iltapalatarjoilua ja mahdollista lastenhoitotarvetta varten  
Jukka Joensuulle p.0447453847, jukka.joensuu@evl.fi.

ROMU-
ROMANTIIKKAA!
- aviosuhteen katsastusasema

 Lähetysillat
ti 21.10. klo 18 Ylikiimingin seurakuntatalossa. 

ke 22.10. klo 18, Yli-Iin seurakuntatalossa. 

Illassa vieraana Minna Helanen 
Kansanlähetyksestä.

w
w

w
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Nuorten 
retki 
Maata 
Näkyvissä 
-festareille 
pe–su 14.–16.11. 
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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

Seurakunnissa tapahtuu 16.–23.10.2014

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalaiset 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

A a r o Ku k ko h ov i

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

Naistenpiiri pe 17.10. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa. 
Ehtoollishartaus su 19.10. 
klo 14 Siikalatvan vuodeosas-
tolla ja ke 22.10. klo 14 Poh-
jantähdessä.
Lankapiiri ma 20.10. klo 17 
Pulkkilan kerhohuoneessa.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 21.10. klo 11 Aino 
ja Jorma Marttilalla, Yli-Ka-
riojan tie 50, Kestilä. 
Kuorot: Kestilä: Kirkko-
kuoro ke klo 18 srk-kodissa. 
Piippola: Veteraanien lau-
luryhmä to klo 11 srk-kodis-
sa. Pulkkila: Käsikellokuo-
ro ke 22.10. klo 9.30, Stellat 
to 16.10. klo 15.15 ja kirkko-
kuoro to klo 16.30 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuoro 
to 16.10. klo 12 ja lapsikuo-
ro to 16.10. pienet klo 16.30 
ja isot 17.30 srk-talossa. Rant-
sila: Kappelikuoro 16.10. klo 
19 srk-talossa. 
Seurakuntakerho to 23.10. 
klo 13 Rantsilan ja pe 24.10. 
klo 10 Kestilän srk-talossa.
Päiväkerho to 16.10. klo 12 
Nuppulassa ja pe 17.10. klo 
10 Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa. 
Poikakerho to 16.10. klo 
15.30 Nuppulassa. 
Syyslomaviikolla ei ole ker-
hoja eikä kuoroja (poikkeus 
Unton kuorot). Osa kerhoista 
ei kokoonnu myöskään en-
nakkoäänestysviikolla. Tar-
kemmat tiedot kerhon ve-
täjiltä.   
Rauhanyhdistys: Kestilä: Ai-

kuisten virkistysilta pe 17.10. 
klo 18.30 Utajärven ry:llä. 
Seurat su 19.10. klo 12 ry:llä. 
Piippola: Ompeluseurat pe 
17.10. klo 19 Marja-Leena 
ja Unto Määtällä.  Pulkki-
la: Pyhäkoulu su 19.10. klo 
12 ry:llä. Pyhäntä: Hartaus 
su 19.10. klo 13 Nestorissa. 
Seurat su 19.10. klo 16 ry:llä. 
Rantsila: Opistoilta pe 17.10. 
klo 19 ja ompeluseurat pe 
24.10. klo 19 ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.10. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, lähtösaarna Perttu Kyllönen. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa lapsikuorot. 
Kirkkokahvit seurakuntatalossa.

Iltakirkko su 19.10. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Elma Kesti, kanttorina Veijo Kinnunen.

Iltakirkko su 19.10. klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Kauko Kämäräinen, kanttorina Unto Määttä.

Kastettu 
Maisa Martta Annikki Kopola (Pyhäntä)
Hilma Kaisa Elisabet Leiviskä (Pyhäntä)
Luka Emil Albert Långström (Pulkkila)
Lucas Daniel Sebastian Panni (Pulkkila)
Inna Eva Christina Hämäläinen (Piippola)

Vihitty 
Aleksi Eino Iivari Tikkanen ja 
Jenni Maria Koivukangas (Kestilä)

Kuollut
Johanna Kaarina Hätälä e. Kylmänen 31 (Rantsila)

"Anna sade, Jumala"
Sanan ja  

rukouksen ilta

perjantaina 17.10. klo 19 
Rantsilan kirkossa.

Vilho Harvala 
Ylivieskasta,

Versot-lauluryhmä 
Kempeleestä,
rukouspalvelu.

Järjestää
Rantsilan 

kappelineuvosto

Messu su 19.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa.

Päiväkerhoja ei ole syyslo-
maviikolla 43. Lisätietoja Sil-
jalta p. 044 7750 601.
Lapsiparkki seuraavan ker-
ran ke 29.10. klo 12.30–14.30. 
Paikka hoitoon varataan etu-
käteen Siljalta p. 044 7750 
601.
Perhekerho to 16.10. klo 10 
srk-talossa. Paikalla lelu- ja 
askartelutarvikkeiden esit-
telijä.
Rippikoulun aloitus to 16.10. 
klo 16 srk-talossa. Mukaan 
kaikki ensi vuoden rippikou-
lulaiset!
Ystävyyden talo pe 17.10. 
klo 10 srk-talossa. Joulun lap-
si -pakettien kokoamista.
Friday club pe 17.10. klo 18–
19.30 srk-talossa 0.–4.-luok-
kalaisille. Luvassa monenlais-
ta toimintaa, pelejä, kisailua, 
raamista ja nyyttärit!
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 22.10. klo 14.

Kuoroharjoitukset seu-
raavan kerran ke 29.10. klo 
18.30–20 srk-talossa.
Diakonia: Operaatio Joulun 
lapsi -keräyksen lahjojen ja 
tavaroiden palautus Marjol-

le viimeistään viikolla 44 vi-
rastoaikoina,  p. 045 6381 
973. Lahjojen kokoamista ys-
tävyyden talossa pe 17.10. 
klo 10.
Rauhanyhdistys: Pe 17.10. 
klo 19 iltakyläilta Takkulal-
la. Su 19.10. klo 12 pyhäkou-
lu I Saukolla II T&H Vanha-
lalla III S&J Jokitalolla ja klo 
15.30 seurat Lumilyhdyssä. 
Ma 20.10. klo 19 miestenil-
ta ry:llä.

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. Kastettu:  

Aatu Olavi Puoskari

Diakoniamyyjäisiä
Syysmyyjäiset ja seurakuntakerho
tiistaina 28.10. klo 12 Piippolan 
seurakuntakodissa. 
Myytävänä mm. ruismarjapuuroa, 
pullaa, sämpylöitä ja rieskaa. Arpoja. 

Diakoniamyyjäiset
torstaina 30.10. klo 10.30 Pulkkilan
seurakuntatalossa. Keittolounas 7 €, 
pullia, sämpylöitä, himmeleitä, käsitöitä. 
Arpoja.

Lahjoituksia otetaan 
vastaan molempiin.

SEURAKUNTAVAALIEN 
ENNAKKOÄÄNESTYS 
ENNAKKOÄÄNESTYSAJAT 
JA -PAIKAT
 
Kestilä
Ma–pe 27.–31.10. klo 9–18 
seurakuntakoti, Kestilänraitti 4D
Ti 28.10. klo 13–15 
Palvelukeskus Pihlajisto, Pehkolantie 4
 
Piippola
Ma–pe 27.–31.10. klo 9–18 
kirkkoherranvirasto, Pappilankuja 6
Ti 28.10. klo 13–15 
Palvelukeskus Vaarintalo, Tenavatie 1
Ke 29.10. klo 10–13 
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto, Keskustie 29
 
Pulkkila
Ma–ti 27.–28.10. ja to 30.10. klo 9–18 
seurakuntatoimisto, Pulkkilantie 11
Ke 29.10. klo 13–15 
Palvelukeskus Koivulehto, Pakkalantie 9
Pe 31.10. klo 10–13 
Siikalatvan lukio, Turulantie 3
 
Pyhäntä
Ma–ti 27.–28.10. ja to 30.10. klo 9–18 
seurakuntatoimisto, Kirkkotie 4
Ke 29.10. klo 13–15 
Palvelukeskus Nestori, Vakkatie 3 A
 
Rantsila
Ma–ti 27.–28.10. ja to 30.10. klo 9–18 
seurakuntatoimisto, Rantsilanraitti 10
Ke 29.10. klo 13–15 
Palvelukeskus Kotipiha, Keinontie 12
 
Seurakuntavaaleista lisää 
www.siikalatvanseurakunta.fi ja 
seurakuntavaali.fi -sivuilta.

Hyviä sanoja -ilta
perjantaina 24.10. klo 19 Pulkkilan seurakuntatalossa.
Tule ja tuo ystäväsi!
Illassa mukana Olli Seppänen ja Martti Arkkila.
Musiikkia Antti Kärsämä.
Kolehti Kansan Raamattuseuran työlle. 
Tarjoilu alkaa 18.30.

Messu su 19.10. klo 10. 
Toimittaa Nuusa Parkki-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 19.10. klo 14.30 Tuula ja 
Veli-Pekka Lepistöllä, Ala-
maankuja.  
Eläkeliitto ti 21.10. klo 11 srk-
salissa. Syyskokous.

Viikoittaiset kerhot
Viisastenkerho Saarenkartanossa keskiviikkoisin klo 10. 
Laulamme, jutustelemme ja visailemme yhdessä. Tulkaa 
mukaan kylältäkin!
Mafinga-kummikerho keskiviikkoisin klo 12.30–14.30 
srk-salissa ja kerhohuoneessa. 
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18 srk-salissa (to 16.10. poik-
keuksellisesti klo 16).

Huom! 
Syyslomaviikolla 20.10-24.10. viikoittaiset kerhot lomalla!

Kirkkokahvitus- 
apua otetaan 

vastaan 

Haluatko vaikka 
leipoa kirkkokahveille 

tai tulla avuksi 
kahvin keittämiseen, 

tarjoilemiseen tai 
tiskaamiseen? 
Ota yhteyttä 

työntekijöihin!

Yhteinen aamiainen eurolla
perjantaina 17.10. klo 7.30–9.30 

seurakuntasalissa.
Jatkamme yhteisten aamiaisten nauttimisia 

joka toinen perjantai.
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Kyläjoulukalenteri 
2014

Haluatko järjestää "luukun" tämän vuoden 
kyläjoulukalenteriin? 

Lisätietoja ja päivävaraukset Kaisamarjalta, 
p. 040 7430381, kaisamarja.stockell@evl.fi

KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 16.10. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sensali. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.

KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
16.10. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. Vanhus-
työn pastori Markku Palosaari vieraana.
Runolan ystäväilta to 16.10. klo 15.30, Palvelukeskus 
Runola. 
Viittomakielelle tulkattu messu su 19.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Messun jälkeen kirkkokahvit kryp-
tassa.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattupiiri to 23.10. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla. Luemme Matteuksen evankeliumia ja 
keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen pihalla pääoven läheisyydessä.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 17.10. klo 13–15, Keskustan seura-
kuntatalon Monitoimisali. 
Tavoiteryhmä ma 20.10. klo 10–12, Keskustan seura-
kuntatalon monitoimisali. Tavoiteryhmä on keskuste-
luryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville miehille 
ja naisille. Tervetuloa!

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 16.10. klo 18–20. Kokoonnumme Kes-
kustan seurakuntatalon Monitoimisalissa, josta lähdem-
me tunnin lenkille tai muuten reippailemaan. Palattuam-
me nautimme iltapalaa ja hengenravintona iltahartaut-
ta. Sopii hyvin sekä aloittelevalle- että aktiiviliikkujalle. 
Jos ei muuten, niin liikutaan ainakin apostolin kyydillä.
Tuuppa kahaville, teelle ja rupattelleen to 23.10. klo 
14, Karjasillan kirkko, ylähuone urkuparven takana. 
Vertaistukiryhmä nuorille aikuisille (alle 30-v.), joilla 
on ollut tai on jokin vaikea elämäntilanne. Ryhmä tar-
joaa vertaistukea ja apua. Lisätietoa diakoniatyönteki-
jöiltä: Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035 tai Nina Nie-
melä, p. 040 5752 711. 
Matalankynnyksen raamis to 23.10. klo 18–20, Jössen-
sali. Ryhmä päättää yhdessä mihin kohtaan Raamatus-
sa tutustutaan tarkemmin. Keskustelun ja yhteisen poh-
dinnan kautta vanhat tekstit tulevat eri tavalla tutuksi 
ja lähelle. Lisätietoja Jouko Lankinen, p. 044 3161 577.

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 17.10. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Galatalaiskirje, Olli Sep-
pänen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 20.10. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Harri Joensuu, Ylis-
tä Herraa minun sieluni.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 22.10. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Esirippu aukeaa…,  
Paulus Pikkarainen.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo 10–
14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta, 
p. 044 3161 720. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaa-
ehtoistoimintaan ja ostoksille! Syyskaudella Siipi auki 
lauantaina 8.11. ja 20.12. klo 10–14.
Jumala on... tovi Raamatun äärellä pe 17.10. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Jumala on vanhurs-
kas tuomari. Ps. 7:11, Pentti Kortesluoma.
Lähetyksen rovastikunnallisen myyjäistapahtuman, 
Marrasmarkkinoiden, suunnittelu pe 17.10. klo 17 Kes-
kustan seurakuntatalon Monitoimisali. Tervetuloa!

Englanninkielinen messu su 19.10. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Saarna myös suomeksi. Kaksikielinen py-
häkoulu lapsille.
English Service on Sunday 19th of October at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 

Kansainvälisyys

Lapsettomien pariskuntien 
parisuhdekasvuryhmä  
torstaina 16.10. klo 18 
Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.
 
Kasvuryhmä on tarkoitettu pariskunnille, joiden parisuh-
detta sävyttää kokemus tahattomasta lapsettomuudes-
ta. Ryhmä on vertaistukiryhmä ja siinä käsitellään pari-
suhteen yleisiä kipupisteitä ja kasvuhaasteita erityisnä-
kökulmana lapsettomuuden vaikutus. Ryhmä on suljet-
tu ryhmä ja siihen voi ilmoittautua pastori Olavi Mäke-
lälle sähköpostitse olavi.makela@evl.fi. Ryhmä kokoon-
tuu syksyllä ja keväällä enintään kymmenen kertaa. Ai-
kataulu ja keskusteluaiheet suunnitellaan yhdessä ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla.

Parisuhde

Retriitti nuorille aikuisille 
pe–su 14.–16.11. Isoniemen leirikeskus Haukiputaalla. 

Lähde hiljentymään meren rannalle nuorten aikuisten 
hiljaisuuden retriittiin. Aloitamme pe klo 17, paluu-
matkalle lähdemme su klo 13. Retriitin ohjaajina toi-
mivat Jouko Lankinen ja Mono Kuoppala. 

Viikonloppuretriitin hinta on 20 €. Sitovat ilmoittau-
tumiset 29.10. mennessä. Retriittiin voidaan ottaa 
maksimissaan 15 osanottajaa. Ilmoittautuneille lähe-
tetään erillinen info retriitistä. Lisätietoja Monolta,  
p. 040 5747 124 ja Joukolta, p. 044 3161 577.

Leirit ja retket
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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

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

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

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

avassa 
lehdessä.

Elsi Salo
vaara

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

”Lähetys yhteinen asiam-
me” -lauluilta to 16.10. klo 
19 seurakuntatalossa. Yh-
teiskristillinen lähetyslauluil-
ta, mukana Kari Miettunen, 
Anja Hämäläinen, Jouni 
Heikkinen. Kahvitarjoilu!
Perhepyhäkoulu su 19.10. 
klo 11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa.
Ompeluseurat ma 20.10. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Kaikille avoimet om-
peluseurat lähetys- ja dia-
koniatyön hyväksi. Ompelu-
seuroissa valmistettuja tuot-
teita voi ostaa edullisesti dia-
koniatoimistosta, tiedustelut 
Hannalta p. 040 5470784. 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 21.10. klo 12 rukoushuo-
neella, Leena Leskelä. Kat-
selemme vanhoja valokuvia, 
ota mukaan valokuva lap-
suutesi tai nuoruutesi ajoilta.
Hartaus ti 21.10. klo 15 ryh-
mäkodissa, Tarja Pyy.

Messu su 19.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Tarja 
Pyy, saarnaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Timo 
Ustjugov.

Sanginjoen seurakuntapiiri 
ke 22.10. klo 12 Tuula ja Erk-
ki Huovisella, Leena Leskelä, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 22.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Tarja Pyy.
Hartaus ke 22.10. klo 15 Ran-
takodissa, Tarja Pyy. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17. Ks. ilmoi-
tus.
Kuorot: Ke 22.10. ei kuoroja. 
Lapset ja perheet: Perhepy-
häkoulu su 19.10. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerras-
sa. Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 srk-talossa ja klo 
10–12 Päivärinteen srk-salis-
sa, keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30 Päivärinteen srk-salissa 
ja torstaisin klo 10–12 Laita-

saaren rukoushuoneella. Vii-
kolla 43 ei ole päivä-, perhe- 
tai varhaisnuorten kerhoja. 
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys yläkou-
lulla ja lukiolla to 16.10. klo 
11–12.15. Syyslomaviikolla ei 
nuorten toimintoja.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
21.10. klo 12. Ota mukaan va-
lokuva lapsuutesi tai nuoruu-
tesi ajoilta.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 16.10 klo 18.30 raamat-
tupiiri ry:llä. La 18.10 klo 19 
nuortenilta Hintsala,  raa-
mattuluokka-iltakylät: 4-6lk 
A. Jokitalo, 7-8lk Hyväri. Su 
19.10. klo 12 pyhäkoulut: Kk-
Anttila Härkönen, Korivaa-
ra Säily, Pälli Tihinen, Suoky-
lä Parviainen. Klo 17 seurat 
ry:llä. Laitasaaren rauhanyh-
distys: To 16.10. klo 10 per-
hekerho ry:llä. Pe 17.10. klo 
19 pienten raamattuluokka 
Kälkäjä. La 18.10. klo 19 iso-
jen raamattuluokka Hyväri ja 
nuortenilta Hintsala. 

Kastettu  
Elina Juulia Mettovaara

Kuollut 
Tauno Einari Pelkonen 88 
Kalervo Ilmari Junttila 87
Paavo Olavi Tapio 7l

Sanajumalanpalvelus 
su 19.10. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
Messu su 19.10. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkia-
koski.

Rippikouluryhmä I:n aloi-
tustapaaminen to 16.10. klo 
17 Tyrnävän srk-talolla.
Siioninvirsiseurat to 16.10. 
klo 18 Aino Junttilalla, Puo-
lukkatie 5. Mukana Matti 
Nuorala.
Raamatun äärellä -seura-
kuntailta to 16.10. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. Aihee-
na: Kiveä vierittämässä vai 
heittämässä, tuomittuna vai 
tuomitsijana? Outi Pohjanen 
ja Milla Sämpi.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
21.10.
RaaTuu to 23.10. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla, tutkitaan 
taas Raamattua Leilan joh-
dolla.
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.
Yökahvila pe 17.10. klo 18 
Tyrnävän nuokkarilla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 16.10. klo 19 
Mankisella Isosuontie 8 ja 

Laurilalla Horsmapolku 2. 
Seurat su 19.10. klo 16 ry:llä. 
Myyjäiset pe 24.10. klo 19 
ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 17.10. klo 19 
Pikkaralantie 10. Seurat su 
19.10. klo 16 ry:llä.

Vaivaisukko toivottaa 
tervetulleeksi kirkkoon 
Temmeksellä. 

Kirkkoväärtejä haussa 
Tyrnävällä ja Temmeksellä 

Sinustako Tyrnävän seurakunnan kirkkoväärti? Etsim-
me kirkkoväärtejä, joiden tehtävänä on koota vapaa-
ehtoisryhmä palvelemaan eri tehtäviin jumalanpalve-
luksiin.  

Ryhmän jäsenten tehtävinä voi olla esimerkiksi koleh-
dinkeruu, tekstinluku, esirukousavustus, tervetulotoi-
votus ja virsikirjojen jako, suntion avustaminen, seura-
kuntalaisen avustaminen, musiikkiavustus. Tehtäviä ja 
tapoja palvella jumalanpalveluksessa on erilaisia, kuten 
on meitä ihmisiäkin. 

Tarkoituksena on saada eri-ikäisiä seurakuntalaisia mu-
kaan toteuttamaan yhdessä jumalanpalveluksia.
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!

Alakouluikäisten retki  
Muhoksen uimahalliin 

lauantaina 18.10. 
Lähtö klo 12.40 Murron koululta ja klo 13 Tyrnävän srk-
talolta. Paluu noin klo 16. Retken hinta 5 euroa. Omat 

eväät mukaan. Lisätietoja Merja Lukkari,  
p. 044 7372 617. 

Alakouluikäisten toimintapäivät 
ma 20.10. ja ti 21.10. klo 10–14 Tyrnävän srk-talolla. 

Omat eväät mukaan.
 

Seurakuntakerhon retki Muhokselle
keskiviikkona 29.10. 
Lähtö Tyrnävän srk-talolta klo 9 ja paluu n. klo 15. Vie-
railemme seurakunnan kerhossa ja tutustumme robot-
tinavettaan ja Muhoksen kirkkoon. Osallistumismaksu 
5 € / kerholainen ja 15 € / muut sisältää kyydin, ruoan, 
kahvin ja ohjelman. Ilmoittautumiset 22.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p.  08 5640 600.

Nuorten retki 
Maata Näkyvissä -festareille

Osallistu huikeille gospel-festareille 14.–16.11. Retki teh-
dään yhdessä Iin seurakunnan nuorten kanssa. Osallis-
tumismaksu 60 € (sis. matkat, koulumajoituksen, pää-
sylipun ja ruokailut festarialueella, sekä ruokailun me-
no- ja paluumatkalla). Ilmoittautumiset 26.10. mennes-
sä johanna.rantala@evl.fi tai 044 7372 632. Ilmoita sa-
malla ruoka-aineallergiat, erityisruokavaliot, kotiosoite 
ja puhelinnumerosi. Huom! Ilmoittautuminen on sito-
va!  Retkikirjeessä tarkemmat tiedot matkasta.

SEURAKUNTAVAALIT 2014
Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat

• Kirkkoherranvirasto, Muhostie 7 B
 ma–pe 27.–31.10. klo 9–18

•  Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen aula, 
 Muhostie 2, ma–ke 27.–29.10. klo 11–18

• Kylmälänkylän kappeli, Kylmälänkyläntie 3295, 
 to 30.10. klo 9–10

• Laitasaaren rukoushuone, Rantatie 190, 
 to 30.10. klo 11–13

• Mäntyrannan liikuntasali, Mäntyrannankuja 5,
 to 30.10. klo 14–16

Nuortenilta to 16.10. klo 18–
20 Nuorisonurkassa. Syyslo-
malla ei ole nuorteniltaa.
Lähetysvintin kokoontumi-
nen ma 20.10. klo 12.
Niittypirtin seurat ma 20.10. 
klo 13, Ilkka Tornberg.
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ma 20.10. klo 13.30 seu-
rakuntatalolla. Mitä tänään 
kuuluu? Ryhmä tarkoitet-
tu kaikille, jotka hoitavat 
omaistaan kotona tai huo-
lehtivat laitoksessa olevaa.
HUOM aika! Ryhmän ohjaa-
ja Sinikka Ilmonen.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
21.10. klo 12–14 Lähetysvin-
tillä. Mielenterveyskuntoutu-
jien avoin vertaisryhmä. As-
kartelua Niittypirtin kerhon 
hyväksi. Mukana diakonissa 
Marika Kamps ja esh Maire 
Taiki-Aho, p. 050 4302 023. 
Jussilan porinahetki ti 21.10. 
klo 13, lauletaan ja jaetaan 
kuulumisia. Mukana dia-
konissa Sinikka Ilmonen.
Siioninvirsiseurat ti 21.10. 
klo 18 Leena ja Tapani Lep-
päluodolla, Myllykuja 11 
(poikkeuksellisesti kuukau-
den 3. tiistai). 
Seurakuntakerhoa ei 22.10.
Neulekahvila ke 22.10. klo 
17.30 Lähetysvintillä, Marja-
Liisa Hautamäki.
Lukupiiri to 23.10. klo 14 Lä-

Messu su 19.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä ja Marja-Liisa Hau-
tamäki.

hetysvintillä, aiheena Hannu 
Raittilan kirja Terminaali.
Aamupuuro pe 24.10. klo 9– 
10.30 seurakuntatalolla. Aa-
miainen tarjolla eurolla. Sa-
malla jaossa myös kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa. Vapaa-
ehtoiset paikalle klo 8. Yhte-

yshenkilö: Marika Kamps.
Ystävärenkaan lauluhar-
joitukset lähetysvintillä pe 
24.10. klo 12. Mukana dia-
konissa Marika Kamps. 
Teatteriin 25.10. ilmoittau-
tuneet: Hinta 35 e eläkeläi-
nen, muut 38 e (matka, lip-

Holy Club
1.–5.-luokkalaisille maanantaisin klo 14.15–15 

Linnukan rakennus, alakerran luokka B 117

Holy Club Huiske
1.–6.-luokkalaisille  keskiviikkoisin klo 15–16 

Tupoksen Huiskeessa

• musaa
• raamatunkertomus

• pillimehu (ota omat keksit tai leivät mukaan)

Terveisin
Ari Natunen, p. 044 7521238 

Pekka Siitonen, p. 040 5357567

Limingan seurakunta ja 
Lastenmissio

pu, ruokailu) Jos tulee este, 
ilmoita heti p. 044 752 1226. 
Lähtö klo 10.15 S-Marketin 
edestä, paluu n. klo 16.
Partio: Pe 17.10. Lippukun-
nan hallitus Kotikololla klo 
18–20. 20.–26.10. Koulu-
jen syysloma.  Syyslomalla 
ei ole partiokokouksia. Uu-
sia partiolaisia otetaan vie-
lä mukaan toimintaan. Ota 
yhteyttä Markku ”Make” 
Korhoseen p. 044 752 1223 

Tule vapaaehtoiseksi
Juuri nyt vapaaehtoistyössä kaivataan:
• Uusia jäseniä jumalanpalvelusryhmiin
• Pyhäkoulunopettajaa kerran kuussa kirkkoon
• Ystäviä ikäihmisille
• Suunnittelijoita ja toteuttajia uuteen kierrätyspiste-   
   toimintaan
• Vapaaehtoisia aamupuurolle
Ota yhteyttä: marika.kamps@evl.fi, p. 044 7521 243

 

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 16.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 17.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Hanna-rukousryhmä ti 
21.10. klo 18 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ti 
21.10. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 22.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
22.10. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

Messu  su 19.10 klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Olli Seik-
kula, avustaa Jaakko Tuis-
ku, diakoni Minna Sorvala, 
kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra. Musiikkiavustus kirk-
kokuoro. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.  Vapaaehtois-
ten siunaaminen alkaneel-
le toimintavuodelle.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 22.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 23.10. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja seu-
rakuntapiiri to 23.10. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti, to pe klo 14–17.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: kerhot: 
www.kempeleenseurakunta.
fi/koululaiset. Varhaisnuor-
ten avoimet ovet 1.–3.-lk  to 
klo 13–15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 17.10. klo 20 Van-
hassa pappilassa.

Kastetut: Peetu Atte Sakari 
Rankinen, Saimi Maria Piip-
ponen, Ellen Lotta Caroline 
Hildén, Olga Adeliina Aula-
koski, Reino Ilmari Vaittinen, 
Jere Christian Ekholm, Harri 
Olavi Hiltunen, Ella Karolii-
na Mämmelä, Ella Katariina 
Simuna, Anton Eelis Appel-
grén, Juha-Joonatan Ranta.
Kuollut: Väinö Johannes 
Sarkkinen 93, Lasse Alarik 
Kaarlela 73.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 17.10. klo 
18 4.–5.-lk: Pyhtilä, Mesikäm-
menentie 16. 6.–8.-lk englan-
ninkielinen ry:llä. Seurat su 
19.10. klo 16 ry:llä 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 17.10. klo 19, 
Pikkaralantie 10. Seurat su 
19.10. klo 16 ry:llä.

Kastettu: 
Eljas Aukusti Moilanen
Ella Adrianna Pääkkö

Ekumeeninen 
rukousilta 

maailmanrauhan 
puolesta 

perjantaina 24.10. 
klo 18 

Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.

Limingan seurakunnan toimitilojen enemmistö sijait-
see Pappilan pihapiirissä (Pappilantie 6). 
Pihalla on kartta, jossa näkyy tilojen sijainti. 
Muita toimitiloja ovat:
Kirkko (Kirkkotie), Rantakylän hautausmaa ja kappeli 
(Ylipääntie 18),  Tupoksen Vanamo (Kauppakaari 1)  

Tiloista tarkemmin www.liminganseurakunta.fi

tai markku.korhonen@evl.
fi.Tarkemmat tiedot toimin-
nasta löydät  www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 17.10. klo 18.30 ry:llä 
ja raamattuluokka (5–6) klo 
18.30 ry:llä. Äidit ja isät ilta 
la 18.10. klo 18.30 ry:llä. Seu-
rat su 19.10. klo 14 Niittypir-
tin palvelutalolla sekä seurat 
klo 16 ja 17.30 ry:llä. Varttu-
neiden kerho to 23.10. klo 12 
ry:llä.

Iltaperhekerho:  
Koko perheen musiikki-ilta 

torstaina 30.10. klo 17.30–19 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. 

Mukana Marjo Irjala, Saija Kivelä ja lastenohjaajia. 
Mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta perhettä. 
Kerhot ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua koko 

perheellä kaiken ikäisten lasten kanssa. 
Lisätietoa kerhoista lastenohjaajilta tai Saijalta 

p. 040 7790 375. 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Isovanhempi-lapsenlapsi
-leiripäivä 

lauantaina 15.11. klo 9–16 
Luurinmutkan leirikeskuksessa.

Leiripäivän hinta: 10 euroa / isovanhempi ja 
5 euroa / lapsenlapsi. Hinta sisältää kuljetukset, 

ruokailut ja päivän ohjelman. 
Ilmoittautumiset 7.11. mennessä

www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. 

Päivä- ja  
perhekerhoja 

ei ole 
syyslomaviikolla 43!

Syyslomaviikolla (20.–24.10.) ei ole päivä- ja perhe-
kerhoja eikä varhaisnuorten kerhoja ja kuoroa.

Isänpäivälounas 
sunnuntaina 9.11. klo 11.30–13.30 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Tulot lähetystyön hyväksi. Ruokalippuja (12 € aikuiset / 
6 euroa 7–12-v.) on rajoitetusti, osta omasi ennakkoon:

Messun jälkeen kirkossa: 19.10. ja 2.11. tai kirkkoher-
ranvirastolta. Myynnissä myös sponsorilippuja, jotka 
jaetaan diakoniatyön kautta vähävaraisiin perheisiin.
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Sinappia

Oodi 
kosketukselle

Nostan jalat ylös ja nojaudun vasten nah-
kaista selkänojaa. Tunnen sormien hive-
levän päätäni vesisuihkun alla. Vesi juok-
see hiusten seassa kutittaen. Kädet hiero-

vat päätäni jäntevin mutta hellin ottein. 
Kuulen, kuinka sampoo rapisee. Lämmin humi-

na käy ilmastointilaitteesta, jossain takahuoneessa 
soi radio. Hengitän syvään ja rentoudun.

Olo on lämmin ja turvallinen. Aivan kuin oli-
sin lapsi ja hiuksiani pesisi äiti. Niin kuin hän pe-
si silloinkin, kun olisin jo itse sen osannut tehdä. 

Vesihana sammuu ja lämmin pyyhe pyyhkii 
hiuksiani, taputtaa niskaa kuivaksi. Luvan saatua-
ni nousen ja kävelen toiseen tuoliin. 

Radio kuuluu nyt lähempää. Toivon, että sieltä 
kuuluisi Kansanradio tai Merisää. Se tekisi tunnel-
masta täydellisen. 

Silloin olisin turvallisim-
massa paikassa koskaan: 
mummulassa keittiönpöydän 
ääressä auttamassa pappaa 
sanaristikon teossa. Mummu 
keittää hellan ääressä marja-
puuroa ja nauraa Kansanra-
dioon soittavien suorasanai-
suudelle. 

Kampaaja kysyy, minkä 
mittaiseksi latvat leikataan. 
Katson itseäni peilistä. Hy-
myilen. Olen sitä mieltä, että kampaamokäynti 
parantaa sielua. Se tekee elämästä parempaa, niin 
kuin kaikki kosketus. 

Olen sitä mieltä, että kaikkien kosketustyönte-
kijöiden pitäisi saada ansiomerkit elämänlaadun 
parantamisesta. Hengenpelastusmitalikin voi olla 
joskus paikallaan. 

Ihmiset, käyttäkää palveluja. Varatkaa tänään 
manikyyri, kasvohoito, hieronta tai hiustenleik-
kaus. Tehkää se ennen kaikkea itsenne takia. 

Halatkaa toisianne, taputtakaa 
kädelle. Ottakaa käsikynkäs-
tä kiinni ja matkatkaa het-
ken aikaa yhdessä. Koske-
tus parantaa.

ELSI SALOVAARA

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

Radio kuuluu 
nyt lähempää. 
Toivon, että 
sieltä kuuluisi 
Kansanradio 
tai Merisää.

Elsi Salovaara kirjoitti pää-
kirjoituksessa (RT 2.10.) 
yksinäisyydestä. Tärkeä 
aihe. Parisuhteen katket-

tua ja lasten lennettyä maail-
malle toinen yleensä jää yksin 
(ellei sitten ole lörppäsuu, joka 
toistaa samoja omia asioitaan, 
kyselemättä mitä toiselle kuu-
luu).

Valitettavasti ihmiset ovat 
erilaisia. Toiselta juttu käy 
ikään kuin olisi aikaisemmin-
kin tavattu. Tulee hyvä olo, kun 
voi puhua mistä tahansa ajan-
kohtaisesta asiasta (vaikka sääs-
tä!). Merkittävää, että näitä pu-
heihmisiä on maaseudulla run-
saasti enemmän kuin isoissa 
asutuskeskuksissa.

Olin 19-vuotiaana sairaalas-
sa. Vastapäähän tuotiin iäkäs, ei 
vielä vanha mies, joka itki ko-
ko ajan. Ei kipujaan, vaan yksi-
näisyyttään. ”Kaikki on men-
nyt”, hän hoki. Vaimo ja lapset 
maailmalla, asui yksin, eikä ku-

Yksinäisyys uhkaa kun inhimillisyys katoaa

kaan ollut kiinnostunut hänen 
asioistaan. Myös kaikki hoitajat 
marssivat ohi, ikään kuin mies 
olisi siinä aina vollottanut.

Kyllä tuntui pahalta!
Olen joskus todennut, että 

yksinäisin paikka, jossa en ha-
luaisi sairastua, on Helsingin 

rautatieasema. Ihmisvirta vain 
kiiruhtaa ohitsesi, jopa väistää, 
ettei kompastuisi ”spurguun”.

Aikamme kaupunki- ja ih-
miskuva on kylmennyt. Ryös-
töjä, jengihakkaamista, raiska-
uksia, huumekaupan antimia 
on kokeiltava, prostituutio re-
hottaa, porno antaa esikuvat 
nuorille jne. Mikä voisi muut-
taa tai parantaa tuota kielteis-
tä kehitystä?

Paluuta agraariyhteiskun-
taan ei enää ole. Ihmisen ihmi-
syys ja inhimillisyys ovat kato-
amassa. Ainakin yhden syyn 
tiedän. Se on kone. Mutta ku-
ka hylkäisi ensimmäisenä ko-
neensa? 

Minä en sitä tiedä, mut-
ta toivon, että jossain syntyisi 
keksijä tai nero, joka osaisi pa-
lauttaa jo osin menetetyn ihmi-
syyden takaisin. 

 
RAUNO ARO

Muhos

Tulee hyvä olo, 
kun voi puhua 
mistä tahansa 
ajankohtaisesta 
asiasta (vaikka 
säästä!). 
Merkittävää, että 
näitä puheihmisiä 
on maaseudulla 
runsaasti enemmän 
kuin isoissa 
asutuskeskuksissa.

Hän oli eräs tavallinen, 
minun hyvin tuntema-
ni, 80-vuotias mummu. 
Vuosia aiemmin hän oli 

saanut muutaman sydäninfark-
tin ja oli nyt teholla keuhkoö-
deeman vuoksi. Teholta mum-
mu oli ”lähetetty osastolle kuo-
lemaan” pienen hengityskoneen 
kanssa. Pyhä Henki johti mei-
dät juuri oikeaan aikaan pai-
kalle.

Tilanne eteni hyvin nopeas-
ti. Lähiomainen oli mummun 
seurana ja säikähti, kun mum-
mu tuli hyvin pelokkaan näköi-
seksi ja hän luki huulilta mum-
mun hokevan: ”Minä kuolen, 
minä kuolen!” 

Lähiomainen pyysi minut 
paikalle. Otin mummua kädes-
tä ja vakuutin hänelle, että hä-
nen ei tarvitse pelätä, sillä hän 
oli antanut jo aiemmin elämän-
sä Jeesukselle ja että Jeesuksen 
veri oli pessyt hänen kokonaan 
puhtaaksi. Kaiken vakuudeksi 
sairaalapastori oli antanut hä-
nelle ”viimeisen ehtoollisen” 
ennen keuhkopöhöä. 

Kerroin mummulle myös, 
että Jeesus on sanonut, että jo-
ka Häneen uskoo, ei ikinä kuo-

Tarina kauniista kuolemasta

le, vaan siirtyy Isän tykö Tai-
vaaseen, jonne Jeesus on edel-
tä mennyt valmistamaa hänel-
le asunnon. 

Samalla kun sanoin, että 
Jeesus ja enkelit tulevat nouta-
maan sinut Taivaskotiin, niin 
mummu katsoi minun ohitse-
ni, ojensi kätensä kattoa koh-
ti ja kohosi istumaan. Pelko 
mummun silmistä ja kasvoilta 
oli pois pyyhitty. 

Kohta hän vaipui takaisin 
petiin, mutta kasvoille jäi levol-
linen hymy ja rauha, jollaista ei 
ollut hänen kasvoillaan ennen 
nähty. Vaistosimme, että mum-
mu oli poistunut taivaaseen ja 
vain savimaja oli jäänyt. Hoi-
tajakin liikuttui kyyneliin asti. 
Hän hälytti paikalle lääkärin, 
joka vahvisti mummun kuole-
man.

Hoitohenkilökunta siirsi 

ruumiin toiseen huoneeseen. 
Kutsuimme omaisia paikalle. 
Mummu lepäsi vuoteella puet-
tuna kauniisti valkoisiin, kynt-
tilät lepattivat ja vainaja näytti 
nukkuvan levollista unta, kau-
nis Jeesuksen antama rauha 
kasvoillaan. 

Omaiset viettivät hiljaisen 
hetken rakkaansa jo kylmene-
vän ruumiin äärellä sanatto-
masti ikävöiden, mutta Pyhän 
läsnäolo oli käsin kosketeltava. 

Kaunis kuolema.
 

PEKKA J. PIETOLA
Oulu

Pelko mummun 
silmistä ja 
kasvoilta oli pois 
pyyhitty. 

Muista yhteystietosi!
Mikäli haluat tekstisi leh-
teen, muista laittaa mu-
kaan myös oma nimesi ja 
yhteystietosi. Tekstejä jul-
kaistaan poikkeustapauk-
sissa nimimerkillä, mutta 
tuolloinkin toimituksen tie-
dossa on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. Toimituksel-
le voi antaa palautetta ni-
mettömästi nettisivujem-
me kautta www.rauhan-
tervehdys.fi/palaute.


