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Metsälle
uudelleen aikuisena

Liminkalainen Katja Bildo kävi jo pikkutyttönä isän matkassa sorsametsällä. Välillä metsästys 
jäi, mutta nyt Bildo pyytää vesi- ja metsäkanalintuja, kyyhkystä, jänistä ja viime vuodesta 

alkaen myös hirveä.  Jänismetsällä kaverina on oma suomenajokoira Rölli.  » 6
Aikuiset olivat lapselle pettymys, kirjoittaa kolumnisti    » 5
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päivänä

Valkeassa  
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"Emme kutsu 
naispappeja 
tilaisuuksiimme"  » 4–5

Kuninkaan lauluja 
kuullaan Pyhän 
Luukkaan kappelilla
  » 5

Suomen 
vanhin 

lähetyspiiri 
toivoo uusia 

osallistujia  » 7

Pappismunkki  
ei kiinnostu enkeli-
hypetyksestä              » 8

Kastejuhla tarjoaa 
lohdullisen opetuksen 
uskosta                 » 12–13

Vapaaehtoistyössä 
puhaltaa uusia 
tuulia 
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RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Vapaaehtoinen 
ansaitsee hyvää 
johtamista

Palkka- ja vapaaehtoistoiminnan 
rajoista on pidettävä tarkasti huolta 

Vapaaehtoisista on täl-
lä hetkellä kova kysyntä. 
Myös päättäjät näkevät 
vapaaehtoistyön kansan-

taloudellisen merkityksen.
– Vapaaehtoistyö on nous-

sut puheissa palkkatyön rinnal-
le, toteaa runsaat kaksikymmentä 
vuotta Näkövammaisten Keskus-
liitossa vapaaehtoistyöstä vastan-
nut Liisa Reinman.  

Kansalaisareena ry:n halli-
tuksessa nykyisin toimiva Rein-
man tietää, että vapaaehtoistyön 
lisääntyminen vauhdittaa myös 
pohdiskelua palkka- ja vapaaeh-
toistyön rajoista.  

Rajapintoja tullaan koettele-
maan aivan uudella tavalla, hän 
sanoo.

Jos vapaaehtoisia tulee lisää 
sairaaloihin, vievätkö he työn 
hoitajilta? 

Kun talous kiristyy, korva-
taanko ammatillista työtä va-
paaehtoisilla tinkimällä samalla 
osaamisen tasosta? 

Rajapinnoista
oltava tarkkana
Reinmanin mukaan rajoista huo-
lehtiminen on ennen muuta nii-
den vastuulla, jotka eri yhteisöis-
sä organisoivat vapaaehtoistoi-
mintaa. Heidän on oltava asiassa 
valppaana ja tarkkuutta tarvitaan 
nykyisin enemmän kuin ennen. 

Vaarana on, että rajapintaa 
siirtyy huomaamatta, Reinman 
arvioi. 

Moni vapaaehtoinen näkee 
ammattihenkilöstön vähyyden ja 
kiireen esimerkiksi hoivatyössä. 

– Silloin vapaaehtoisella voi 
syntyä ajatus: Voisinko tehdä 
enemmän? 

Siksi Reinman korostaa, et-
tä vapaaehtoistyön tulee olla hy-
vin johdettua. Vapaaehtoistehtä-
vät on määriteltävä huolellisesti. 

Hyvinvointi tarvitsee
kaikkien panosta
Saara Jäämies on koordinoinut 
työssään Helsingin alueella va-
paaehtoistoimintaa. 

Hän uskoo, että vapaaehtois-
työn ja palkkatyön rooleja hae-
taan yhteiskunnassa ajoittain sik-
si, että suomalaiset ovat tottuneet 
jossain määrin jättämään hyvin-
voinnista huolehtimisen valtion 
ja kunnan vastuille.

– Minä ajattelen, että hyvin-
voinnin rakentamiseen tarvi-
taan kaikkia ihmisiä ja tulevai-
suudessa yhä enemmän myös 
teknisiä laitteita, kuten robot-
teja. Myös ne tulevat työtove-
reiksemme.

– Koko kylä kasvattaa, todet-
tiin ennen kun puhuttiin lapsiin 
kohdistuvasta huolenpidosta. Tä-

Jos vapaaehtoisia 
tulee lisää 
sairaaloihin, vievätkö 
he työn hoitajilta? 

Kouluttaja Liisa Reinman puhuu tässä lehdes-

sä nepparivapaaehtoisuudesta ja kevytosal-

listumisesta, kun hän kuvaa vapaaehtoistyön 

nykytrendiä. 

Näillä sanoilla hän tarkoittaa sitä, että vapaaeh-

toistoiminnan uusi sukupolvi tulee mielellään kan-

salaistoimintaan mukaan, mikäli harteille ei tarvit-

se ottaa pitkäkestoisia vastuutehtäviä.

Kevyeen osallistumiseen kuuluu myös liikkuvuus, 

siirtyminen harrastuksesta ja harrastusyhteisöstä 

toiseen. 

Reinmanin mukaan uusi vapaaehtoisten suku-

polvi asettaa vapaaehtoistyölle aiempaa enemmän 

odotuksia. Kansalaistoiminnan odotetaan olevan  

hyvin johdettua. Moni tulee työelämästä, jossa hän 

on tottunut selkeään johtamiseen. Sitä samaa täs-

mällisyyttä kaivataan vapaaehtoisharrastukselta.

Monissa seurakunnissa vapaaehtoistyön organi-

sointi kuuluu diakoniatyöntekijälle tai lähetyssih-

teerille.

Reinman ei ota kantaa eri-

tyisesti kirkon käytäntöihin, 

mutta pitää parempana sitä, 

että vapaaehtoisia varten oli-

si palkattu henkilö, jolla ei ole 

muita vastuualueita.

Näkemyksen ymmärtää, kun kunnioittaa vapaa-

ehtoisten toivomuksia kansalaistoiminnasta.

Vapaaehtoisia huudetaan nyt joka paikkaan. Imu 

on sinne, missä on tarjolla mielekästä, merkittävää 

ja mukavaa kansalaisvastuuta. 

Pärjäävätkö seurakunnat tässä melkoiseksi kilpai-

luksi kehkeytyneessä tilanteessa, jos vapaaehtois-

toiminnan kehittäminen ei ole kenenkään päätyö? 

Reinman on huomannut, että ihmiset haluavat 

olla hyviä ja hyödyllisiä kansalaisia myös työuran-

sa jälkeen. Parhaimmillaan virkeä kansalaistoimin-

ta voi jopa lyhentää sitä aikaa vanhuudesta, kun 

tarve on ulkopuoliselle hoivalle.   

Kun vapaaehtoinen on itse 

antanut apua, on hänel-

lä toivottavasti myös 

matalampi kynnys pyy-

tää apua, kun omat voi-

mat hiipuvat. 

Vapaaehtoisia 
huudetaan 
nyt joka 
paikkaan. 

Vastarannan Kiiski 

Kansalaisvastuu 
lisääntyy 
koko ajan
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Missä ovat 
rauhantekijät, jotka 
tarttuvat auroihin 
eivätkä aseisiin? 

Kuka pelastaisi Syyrian? 
Kolumni

Muistako vielä Ayla-
nin, joka löydettiin 
vuosi sitten Turkin 
rannikolta? Hän oli 

kolmivuotias poika punaisessa 
t-paidassa, shortseissa ja pienis-
sä kengissä. Aylan oli hukkunut, 
hänen kasvonsa olivat  hautautu-
neet Välimeren rantahiekkaan. 

Muistatko vielä Omranin? 
Hänet kaivettiin esiin muuta-
ma viikko sitten Aleppon rau-
nioista ilmahyökkäyksen jäl-
keen? Viisivuotias poika t-pai-
dassa ja shortseissa, yltä päätä 
pölyssä, hämmentynyt ilme ve-
ren tahrimilla kasvoilla. 

Lapsuuden ja nuoruuden vä-
limaastossa heräsin epätodelli-
seen todellisuuteen. Aikuiset, 
jotka opettivat kiltteyttä ja käy-
töstapoja sotivat, tappoivat ja 
tuhosivat kaikilla mantereilla. 
Aikuiset sanoivat tietävänsä oi-
kean ja väärän, mutta suunnit-
telivat kilvan atomiaseita kaiken 
elämän tuhoamiseksi. 

Aikuiset olivat suuri pettymys. 
Eivätkö aylanit ja omranit jo rii-

tä? Missä ovat rauhantekijät, jotka 
tarttuvat auroihin eivätkä aseisiin? 

Muistammeko me rukoilla 
periksi antamatta rauhaa Syy-
riaan? 

Mikään ei tunnu pysäyttä-
vän hulluuden ja kiihkon so-
kaisemia aikuisia. He tuhoa-
vat maansa, kansansa ja las-
tensa tulevaisuuden. He eivät 
ymmärrä, ettei Syyrian sotaa 
voi voittaa, sen voi vain hävitä. 
Edessä on rauniokaupunkeja ja 
ruumiskasoja raivattaviksi sekä 
vihaa ja katkeruutta useille su-

kupolville työstettäviksi. 
Lapsen oikeuksia juhlitaan 

marraskuussa. Lapsen oikeuk-
sien sopimus täyttää tänä syk-
synä Suomessa 25 vuotta. Se on 
tärkeä virstanpylväs. 

Koen olevani äärimmäisen 
etuoikeutettu, kun saan työyh-
teisössäni Fidassa tehdä asioita 
maailman lasten auttamisek-
si. Kristittynä tunnen erityistä 
ylpeyttä siitä, että Jeesus Nasa-
retilainen julisti lapsen oikeu-
det jo 2 000 vuotta sitten. Jeesus 
kehotti huomioimaan, hoivaa-
maan ja siunaamaan lapsia – jo-
pa ottamaan heistä oppia.

Liisa Reinman sanoo, että vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita olisi enemmän, jos kutsu tulisi henkilökohtaisesti. Reinman vieraili syyskuussa Oulussa kouluttamassa vapaaehtoistyön koordinaattoreita.  

LASSI MÄKINEN 
Viestintäpäällikkö, lähetys- ja 
kehitysyhteistyöjärjestö Fida

kokonaan.
Säästötarve on Jäämiehen mie-

lestä huono ja lisäksi paikkansa 
pitämätön syy vapaaehtoisten 
käyttämiselle.

– Kansalaistoiminnan ylläpi-
täminen ei ole ilmaista. Pelkäs-
tään jo vapaaehtoisten hankki-
minen ja heidän kouluttamisen-
sa maksavat. 

Jäämies korostaa, että vapaa-
ehtoisia etsivien  organisaatioi-
den on mietittävä tarkasti, mitä 
lisäarvoa vapaaehtoisten mukaan 
tuleminen toimintaan tuo. Mik-
si työhön toivotaan vapaaehtoisia 
ammatti-ihmisten rinnalle?

Ammattitaito kasvaa
vapaaehtoistyössä
  – Vapaaehtoisena en tunne työ-
elämän stressiä, mutta vapaaeh-
toistehtävässä kartutan silti työ-
elämän taitoja. Vapaaehtoistyö-
hön – haastavampaankin – on 
matalampi kynnys tarttua kuin 
palkkatyöhön, kun vielä miettii 
sitä, millaista työtä haluaa opis-
kelujen jälkeen tehdä.

Näin pohtii Pelastakaa lapset 
-järjestön vapaaehtoisena työs-
kentelevä oululainen opiskelija 
Matti Karjalainen.
– Vapaaehtoisen osa on erilai-
nen kuin ammattilaisen. Vapaa-

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

mä sama henki, yhteisen vastuun 
näkeminen, voisi kohdistua mui-
hinkin kuin lapsiin.

Jäämies korostaa, ettei hän 
tarkoita yhteisellä huolenpidol-
la sitä, että vapaaehtoisen ja am-
mattityön sisällöt olivat saman-
laisia.

Kansalaistoiminta
maksaa myös
Jäämiehen mukaan vapaaehtois-
työ on satunnaisempaa ja kevy-
empää kuin ammattityö. 

Kansalaistoimintaa pitää voi-
da muokata elämäntilanteen mu-
kaan ja halutessaan luopua siitä 

ehtoisena en edusta mitään am-
mattikuntaa vaan olen läsnä teh-
tävässäni ennen muuta ihmisenä, 
omana persoonana – toki tiedos-
taen sen, että toimin mukana ar-
vostetussa järjestössä.

Palkka ei
ole numeroita
Vaikka Karjalainen on kasvatus-
alan opiskelija, ei hän murehdi 
tällä hetkellä, miksi lasten kanssa 
toimimisesta ei makseta hänelle.

– Pelastakaa lapset on kansa-
laisjärjestö, jonka toiminta perus-
tuu vapaaehtoisuuteen. Järjestöil-
lä ei yksinkertaisesti ole sellaisia 

rahamääriä käytössä, että kai-
kesta voitaisiin maksaa, Lapsiys-
tävällinen tila -toiminnassa va-
paaehtoisena työskentelevä opis-
kelija toteaa.

Vapaaehtoistyön ei-taloudel-
lisista hyödyistä hän toivoisi ny-
kyistä enemmän puhetta. 

Yksi vapaaehtoistyön merkit-
tävä anti on itsetuntemuksen li-
sääminen. 

Kansalaistoiminta on myös kei-
no vaikuttaa itselle tärkeisiin asioi-
hin, Karjalainen kokee.

RIITTA HIRVONEN
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Muut mediat

SUOMESSA VIIME kuukausina tehdyt päätök-
set näyttäisivät varmasti varsin toisenlaisilta, 
jos päättäjät olisivat joutuneet ottamaan huo-
mioon sen mahdollisuuden, että he itse saattai-
sivat joutua turvapaikanhakijan asemaan. 
Jos suomalainen joutuisi pakenemaan vieraa-
seen maahan, hän ei odottaisi sellaista vastaan-
ottoa, jota Suomi nyt turvapaikanhakijoille 
tarjoaa. 
    Näyttää siltä, että suomalaisten ihmisoike-
uksille annetaan suurempi painoarvo kuin 
muiden maiden kansalaisten ihmisoikeuksille.
Isänmaanrakkaus kaventuu itsekkyydeksi, jos 
sen avulla perustellaan, että ihmisten perusoi-
keuksia ei tarvitse kunnioittaa tai kantaa vas-
tuuta hädässä olevista kanssaihmisistä.

Piispa Björn Vikström 
Helsingin Sanomissa 24.9. 

Ehdokkaat esillä Valkeassa
 Tasaus-keräyksen aloitus sai lisäva uhtia kolmen kirkkoherraehdokkaan esittelystä

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan uusi kirkko-
herra nähtiin kauppa-
keskus Valkean lavalla 

viime viikon torstaina. 
Uudeksi kirkkoherraksi ovat 

ehdolla Kiimingin seurakunnan 
kirkkoherra Pauli Niemelä, Ou-
lujoen seurakunnan kirkkoherra 
Satu Saarinen sekä Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan kappa-
lainen Ari-Pekka Metso. 

Ehdokkaat esiintyivät ensim-
mäistä kertaa yhdessä Suomen 
Lähetysseuran Tasaus-keräyksen 
aloitustapahtumassa. He nouse-
vat Valkean lavalle myös reilun 
kuukauden päästä, 4. marraskuu-
ta pidettävässä vaalipaneelissa. 

Tulevassa vaalissa uutta on se, 
että kaikki kolme ehdokasta pitä-
vät raamattutunnin samasta ai-
heesta peräkkäisinä päivinä. 

Uuden kirkkoherran henkilöl-
lisyys selviää varsinaisena vaali-
päivänä, 13. marraskuuta. 

Oma maatilkku 
takaa toimeentulon
Tasaus-kampanja aloitetaan vuo-
sittain syyspäiväntasauksena, jo-
ka oli tänä vuonna 22. syyskuuta. 

Kampanjan teemana on jokai-
sen oikeus maahan. Oma maa-
tilkku mahdollistaa kehitysmai-
den asukkaille omavaraisen elä-
män ja toimeentulon. 

Maattomuutta aiheuttavat 
muun muassa konfliktit, syrjivä 
lainsäädäntö, suuryritysten maa-
kaappaukset sekä ympäristökata-
strofit.

Valkean tapahtumassa Karja-
sillan seurakunnan kappalainen 
Kimmo Kieksi haastatteli kirk-
koherraehdokkaita keräyksen tee-

man pohjalta. 
Kolmikko kertoi näkemyksi-

ään muun muassa oman maan 
ja toimeentulon tärkeydestä sekä 
globalisaatiosta. He jakoivat myös 
mummolamuistojaan.

Tilaisuutta seuranneen Riitta 
Leppäluodon mielestä esiintymi-
nen oli yllättävän lämminhenki-
nen. Hänestä oli erityisen muka-
va kuulla ehdokkaiden lapsuus-
muistoja.

– En ole vielä päättänyt, ketä 
äänestän, mutta aion kyllä äänes-
tää. Osan ehdokkaista tunnenkin 
jo entuudestaan.

Tulevat vaalit kiinnostavat 
myös Sirkka Melamiestä, joka 
jututti ehdokkaita paikan päällä. 

– Aion tulla seuraamaan vaa-
lipaneeliakin, mutta toivottavasti 
tila saataisiin silloin rauhallisem-
maksi. Nyt melua ja läpikulkulii-
kettä oli liikaa. 

Melamies aikoo käydä lä-
pi kaikkien ehdokkaiden vaali-
näytteet, eli osallistua heidän toi-
mittamiinsa messuihin joissa he 
saarnaavat. 

Tempaukset ovat
hyvä tapa tavoittaa
Tasaus-keräyksen esittelypisteellä 
oli myynnissä Oulun seurakun-
tien lähetyksen puoti ja paja Sii-
vessä tehtyjä käsitöitä. 

Niitä pysähtyi ihailemaan ohi-

Suunnitelmissa oma t messut
Suomen Evankelisluterilai-

nen Kansanlähetys viet-
tää 50-vuotisjuhliaan ensi 
vuonna. 

Tekeillä on uusi strategia, jo-
hon herätysliikkeen johtajat ha-
kevat parhaillaan näkemyksiä 
paikallispiirien aktiiveilta. 

– Kaikille on samat kysymyk-
set, mutta vastaukset ovat olleet 
erilaisia, toteaa aluekoordinaat-
tori Anssi Savonen.

Oulun keskusteluissa esiin tuli 
tarve järjestää omia messuja. Täl-
laista toimintaa Kansanlähetyk-
sellä on jo Turun seudulla. 

Kansanlähetyksessä pappe-
us nähdään miesten tehtävänä, 
eli liikkeellä on niin kutsuttu pe-
rinteinen virkakäsitys. Naispap-
pien määrän lisääntyessä kirkos-
sa, virkakäsitys tuo koko ajan yhä 
enemmän haastetta esimerkiksi 

halua katkaista siteitä seurakun-
tiin. Kaikessa emme kuitenkaan 

En ole vielä päättänyt, 
ketä äänestän, mutta 
aion kyllä äänestää. 

Riitta Leppäluoto

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

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherraksi ehdolla olevat Ari-Pekka Metso, Pauli Niemelä ja Satu Saarinen kertoivat 
Tasaus-keräyksen tapahtumassa omista mummolamuistoistaan. Ehdokkaita kauppakeskuksessa haastatteli Kimmo Kieksi.

Vietin lapsena paljon 
aikaa Oulunsalon 
mummolassa. 
Mummo välitti 
elämänarvoja, 
jotka kantavat yhä 
edelleen.

Muistan, kuinka 
mummolassa 
Yli-Iissä 
heinänniiton 
jälkeen juotiin 
kahvit ja me 
lapset saimme 
vohvelikeksit.

Makumuistoni 
Keminmaan 
mummolasta 
on se, kun sain 
syödäkseni juuri 
pellosta nostettua 
porkkanaa.

Kansanlähetyksen edustajat vierailivat Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa. 
Vasemmalla Pohjois-Pohjanmaan piirin pj. Anne-Mari Fadene, Kansanlähetysopiston 
rehtori Niilo Räsänen, lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja aluekoordinaattori Anssi 
Savonen. Oikeassa alareunassa on hiippakunnan lähetyssihteeri Matti Laurila. 

ehtoollisen viettoon.
– Olemme osa kirkkoa ja emme 

E l s i  S a l ovaa ra
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Ihmisiä

Elvis-huuma toi ammatin

R
isto Salm

ijärvi

Elviksen kuuluisaa ”lannetemppua” Pyhällä Luukkaalla ei kenties nähdä, 
vaikka Aron kertoo hallitsevansa sen.  

Kaikki alkoi C-kasetista. Laulaja Aronin Elvis-innostus 
syttyi, kun hän sai 11-vuotiaana käsiinsä mestarin ka-
setin.  Äänitteellä innosti eniten kappale Old Shep, jo-
ka kertoo nuorukaisesta ja hänen vanhasta koirastaan. 

Ylöjärveläinen Aron, porvarilliselta nimeltään Juha Lep-
pänen, muistelee, että kappale oli hänelle käänteentekevä, 
vaikka hän ei sanoja ymmärtänytkään. Elviksen tulkinta 
laulusta kosketti.

Supertähdestä tuli vähitellen Aronin harrastus ja sittem-
min ammatti. Vuodesta 2009 Aron on työskennellyt päätoi-
misena artistina, joka esittää pääasiassa Elviksen musiikkia.  
Aron myös pukeutuu konserteissa Elvis-tyylisesti. 

Lokakuun 1. päivänä Aron nähdään KappeLive-konser-
tissa Pyhän Luukkaan kappelissa, jossa hän laulaa lähinnä 
rokkarin gospelkappaleita. 

– Elvis oli ehkä parhaimmillaan mahtipontisissa gospe-
leissa. Hän veti niitä niin tosissaan, Aron ihastelee.

Luvassa on myös tunnettuja balladeja. Biisilistaan saattaa 
kuulua vaikkapa In the Ghetto.

Maagisen esiintyjän, Elviksen, ura ulottui 1950-luvulta 
1970-luvun loppuun. Suosituin hän oli 1950-luvulla. 

Aron pitää Kuninkaan parhaana hetkenä kuitenkin vuot-
ta 1968, jolloin tähti teki kuuluisan paluunsa. Televisio-
show’ssa mestari hurmasi kansan. Elvis näytti ja kuulosti 
paremmalta kuin koskaan.

Kuninkaan viimeisenä vuosikymmenenä 1970-luvulla 
hänen äänensä taso vaihteli, sillä tähti oli joskus luvatto-
man huonossa vedossa.

– Kun hän oli kunnossa, ääni oli rautaa.

PEKKA HELIN

Pyhän Luukkaan KappeLive -sarjan konsertista on ilmoitus s. 20.

Miten maailmasta saisi reilumman?Gallup
Rauhan Tervehdys kysyi oululaisilta, ovatko he kuulleet 
Suomen Lähetysseuran Tasaus-keräyksestä ja miten 
heidän mielestään maailmasta tulisi reilumpi.

TEKSTI: ELSI SALOVAARA
KUVAT: PEKKA HELIN

Ei ole tuttu ollenkaan. Se liittyy 
varmaan jotenkin rahan keruu-
seen? Jättisuuret palkat ovat en-
simmäinen juttu, joita pitäisi ra-
joittaa. Kehitysmaiden asukkail-
le pitäisi antaa tietoa ja taitoa. Ih-
miset osaavat toimia omaksi hy-
väkseen, jos heille annetaan sii-
hen mahdollisuus.

Eila Alamikkelä

Eipä ole tuttu, mutta Yhteisvas-
tuukeräys kyllä on. Suomen pi-
täisi kohdentaa apunsa sellaisiin 
maihin, joissa ei käydä sotaa. Ko-
timaassa työttömille pitäisi olla 
tarjolla kristillistä palvelua. Van-
huksiin kannattaa myös satsata, 
moni elää pienellä kansaneläk-
keellä.

Kauko Aspegren

Ei sano mitään, mutta syyspäi-
väntasaus oli viime viikolla. Maa-
ilmasta tulisi reilumpi, kun kiel-
lettäisiin heti ensimmäiseksi yli-
suuret palkat. Kymppitonni ka-
toksi. Jos tienaa kuussa saman 
verran, kuin mitä tarvitsee elä-
mänsä aikana, niin siinä on jo-
tain väärin. 

Keijo Keränen

Ehdokkaat esillä Valkeassa
 Tasaus-keräyksen aloitus sai lisäva uhtia kolmen kirkkoherraehdokkaan esittelystä

kulkumatkallaan myös Emmi 
Kaivanto. 

– Olen nähnyt näitä Siiven näy-
teikkunassa Höyhtyällä.  Pitääpä 
käydä siellä joskus ostoksilla.

Kaivannolle Tasaus-keräys ei 
ole ennestään tuttu. 

– Tällainen kauppakeskukses-
sa esittäytyminen on hyvä juttu, 
niin ihmiset kuulevat asiasta, hän 
tuumi.  

ELSI SALOVAARA

Katso lisää kuvia www.facebook.
com/rauhantervehdys

Suunnitelmissa oma t messut
voi olla mukana, pohtii lähetys-
johtaja Mika Tuovinen.

Kansanlähetyksessä koroste-
taan yhteistyökykyä. 

– Mikäli se meistä riippuu, 
tulemme jatkossakin toimeen 
kaikkien kanssa. Yksi arvois-
tamme on ennakkoluulotto-
muus, Anssi Savonen kertoo.

Herätysliikkeessä painote-
taan oikeutta toimia oman-
tunnon mukaan. Esimerkiksi 
suhde naispappeuteen on lo-
pulta jokaisen henkilökohtai-
nen valinta.

– Kansanlähetys on kuiten-
kin monelle hengellinen koti, 
ja siihen sisältyy tiettyjä odo-
tuksia. Emme esimerkiksi kut-
su ehdoin tahdoin naispappe-
ja puhumaan tilaisuuksiimme, 
sillä se pahoittaisi monen mie-
len, Savonen jatkaa. 

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan kirkkoher-
ranvaalin varsinainen 
vaalipäivä on sunnuntai 

13.11. Äänestys alkaa noin kello 
11.30 Oulun tuomiokirkossa ja 
jatkuu kello 20 saakka.

Ennakkoon voi äänestää 7.–
11.11. kello 9–18 Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa, Isokatu 17. En-
nakkoäänestysviikolla voi äänes-
tää myös äänestysautossa ja koti-
äänestyksessä. 

Äänioikeutettuja ovat Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan jä-
senet, jotka täyttävät 18 vuotta 
viimeistään 13.11.2016. 

Ehdokkaat saarnaavat ja toi-
mittavat messun kolmena peräk-
käisenä sunnuntaina Oulun tuo-
miokirkossa: 16.10. Pauli Nieme-
lä, 23.10. Satu Saarinen ja 30.10. 
Ari-Pekka Metso.

Ehdokkaiden raamattutunnit 
aiheesta Mitä annettavaa Raama-
tulla on minulle ja seurakuntalai-
sille? kuullaan Keskustan seura-
kuntatalolla: Pauli Niemelä 1.11., 
Satu Saarinen 3.11. ja Ari-Pekka 
Metso 2.11.

Vaalipaneeli järjestetään kaup-
pakeskus Valkeassa perjantaina 
4.11. kello 16. Paneelin juontavat 
vaalilautakunnan puheenjohtaja 
Lyly Rajala ja nuorisotyönohjaa-

ja Mono Kuoppala. 
Vaaleissa valittava kirkkoher-

ra on seurakunnan johtaja ja vas-
taa sen toiminnasta, taloudesta ja 
hallinnosta, sekä toimii työnteki-
jöiden esimiehenä. 

Tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherraa kutsutaan tuomio-
rovastiksi, ja hän toimii myös 
hiippakunnan tuomiokapitulin 
varapuheenjohtajana ja tarvitta-
essa piispan sijaisena. 

Kaipaatko vielä lisätietoa vaaleista 
tai mietitkö, oletko äänioikeutet-
tu? Haluaisitko esittää kysymyk-
siä ehdokkaille? Katso lisätietoja: 
www.oulunseurakunnat.fi/vaalit.

Saarnojen lisäksi luvassa 
vaalipaneeli ja raamattutunteja

Juha Taanila opasti Iida Kemppaista, Julia Matalaa ja Sini Rautiaista sijoittamaan 
tyttöjen mummolat Kajaanista, Simosta ja Kouvolasta Suomen kartalle.  

Tähän mennessä näkemyk-
siä Kansanlähetyksen tulevai-
suudesta ovat päässeet kerto-
maan Pohjois-Pohjanmaan li-
säksi Lapin, Kainuun, Pohjois-
Karjalan ja Helsingin piiriväki. 
Loppuvuoden aikana vuoronsa 
saavat loput 12 kotimaan piiriä 
sekä Ruotsissa toimivat kansan-
lähetysaktiivit. 

Tulevaisuuden haasteina 
esiin ovat järjestössä nousseet 
nuorten vähyys toiminnassa se-
kä taloustilanne. Piirien pääteh-
tävä on tukea lähetystyötä ru-
koilemalla ja keräämällä varoja.

Pohjois-Pohjanmaalla oman 
piirin haaveeksi listattiin mis-
sionäärinen, messua viettävä ja 
hyvin johdettu vapaaehtoisten 
joukko, jolla on oma toimitila.

ELSI SALOVAARA
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Röllin kanssa jahdissa 
 Metsälle mennään nöyrällä mielellä. Saalista voi saada  –  ei hakea 

Rölli hei, malta mielesi! 
Katja Bildo ja Jukka 
Kemppainen puhuttele-
vat suomenajokoiraa, joka 

inuu ja teputtaa innoissaan auton 
takakontissa – se tietää pääsevän-
sä jänismetsälle. 

Auto pysäytetään tien laitaan 
Temmesjokivarressa Limingas-
sa. 

Rölli malttaa juuri ja juuri 
olla aloillaan kuvien oton ajan, 
kunnes saa luvan singahtaa met-
sään.

– Tällaisena syksynä nuoren 
ajokoiran taidot punnitaan. Jä-
nisruton takia jäniksiä on tosi vä-
hän, Bildo sanoo. 

– Hyvä jäniskoira lähtee töihin 
heti autosta päästessään. Se tekee 
hyvän haun, jaksaa ajaa, ei luovu-
ta. Kun Röllin löysää irti, kestää 
korkeintaan vartin, kun ajo on jo 
käynnissä, Kemppainen jatkaa. 

– Rölli myös hakee sinnikkääs-
ti vaikka koko päivän, jos sen an-
taa jatkaa hakemista. Kahdesti 
olen kantanut sen pois metsästä 
kun se ei ole enää itse jaksanut. 

Sillä välin kun Rölli painaltaa 
hajujäljen perässä, Bildo, Kemp-
painen ja Bildon lapsuudenystä-
vä Jussi Väisänen tekevät kai-
kessa rauhassa nuotion, keittä-
vät nokipannukahvit, paistavat 
makkaraa. 

Vielä ei ole aika hajaantua pas-
siin. 

Riistan saaminen on
vain piste i:n päälle
Jo-jo! Jo-jo! Jo-jo! Metsähanhet 
lentävät aurassa pään yli. 

On juuri sellainen raikas syys-
aamu, jollaisista Bildo metsälle 
lähtiessään nauttii. 

– Mahtavia ovat myös pakkas-
aamut suon laidalla: istut ja ihai-
let kuuraista aavaa maisemaa, 
mietit omaa elämää ja maailman 
menoa, saat olla rauhassa omien 
ajatustesi kanssa, Kemppainen 
tunnelmoi. 

Metsästys on pariskunnalle 
toisinaan hiljentymistä, toisinaan 
sosiaalinen tapahtuma. Nuotiolla 
on aikaa istua ja porista. 

– Tuon Jussin kanssa esimer-
kiksi nähdään metsällä, eipä juu-
ri muutoin, Bildo sanoo. 

Aseet nojaavat vielä koivuun, 
mutta puhutaan nyt tappamises-
takin. 

– Me emme koskaan lähde ha-
kemaan mitään metsästä – luon-
to antaa jos antaa.

– Jos riistaeläimen saa, se on 
kuin piste iin päälle. Mitään ei ta-
peta ampumisen kiilto silmissä ja 
kaikki saalis käytetään ravinnok-
si, kolmikko korostaa.

Kemppaisen mukaan valtaosa 
metsästäjistä on vastuullista vä-
keä. 

– Toki joukkoon mahtuu myös 
niitä "paukunahneita". 

Bildo ajattelee, että metsästys-

Kaupassa myytävä 
lihakin on joskus 
ollut elävä olento. 
Riistaeläimet sentään 
saavat viettää vapaan 
elämän, niitä ei 
kasvateta teuraaksi.

Katja Bildo

Koiratutkan mukaan se on 
kolmessa vartissa tehnyt haku-
lenkkiä reilut viisi kilometriä. 

Röllille jo ajo
on palkitsevaa
Jännityksen tunne, sitäkin met-
sästä haetaan. 

– Joka kerralla jännittää, mistä 
suunnasta se jänis juoksee, onko 
se ampumamatkan päässä. Pulssi 

tä kauhistelevat ihmiset ovat vä-
hän vieraantuneet luonnosta. 

– Kaupassa myytävä liha on 
joskus ollut elävä olento – se jau-
helihakin on kävellyt joskus. Riis-
taeläimet sentään saavat viettää 
vapaan elämän, niitä ei kasvate-
ta teuraaksi.

Rölli vilahtaa hetkellisesti koi-
vikossa, lipittää hätäisesti vettä 
ojasta ennen kuin jatkaa töihinsä. 

hakkaa, kun hiivit haukulle, Bil-
do kuvailee. 

– No nyt otti ylös, kolmikko 
havahtuu Röllin haukkuun. 

Metsästäjä erottaa haukkumi-
sen tavasta, kuinka lähellä jänistä 
koira on. Taukoamaton haukku 
merkitsee, että aivan kannassa jo.

Jänis jättää luontoon hajujäl-
kiä. Jos jänis palaa omia jälkiään 
takaisinpäin ja hypähtää sivuun 
reitiltään, hajutunneli loppuu ja 
koiralle tulee hukka. Toisinaan    
Röllikin eksytetään ja sen täytyy 
aloittaa ajo alusta.

Jos saalista tulee, koirakin saa 
siitä osansa. Rölli saa kaadolla en-
simmäiseksi isot kehut. Suoliste-
tusta jäniksestä sille annetaan sy-
dän, maksa, keuhkot ja munuaiset. 

– Myös ajo itsessään on koiralle 
palkinto. Koiran pitää saada ajaa, 
Bildo ja Kemppainen tietävät.

MINNA KOLISTAJA

Metsästys on meidän tapamme viettää syksyä ja talvea, sanovat jänisjahtiin tulleet 
liminkalaiset Jussi Väisänen, Katja Bildo ja Jukka Kemppainen.

Emonsa hylkimästä suomenajokoiran pennusta kasvoi Katja Bildolle sinnikäs metsästyskoira. Jänisjahdit suuntautuvat Limingassa yleensä Temmesjokivarteen, Keltakankaalle tai Ketunmaahan.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu
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5x181 mm

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi 

ilmestyy 27.10.
Varaukset ja aineistot

19.10. mennessä.

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

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Terveys ja Hyvinvointi

PALVELUA KOTIINNE

Tarjoa läheisellesi tai 
itsellesi hyviä hetkiä.

Ei-hoidolliset palvelumme
Yhdessä tekemistä, keskustelua, 
muistelua, ulkoilua, virkistys
käyntejä(teatterit, konsertit yms.), 
yksinäisyyteen tukea kaiken
ikäisille; nuoret, aikuiset, 
vanhukset

Veteraani!
Hyödynnä nyt veteraaniraha 
omaksi iloksesi eihoidollisiin 
palveluihimme

Kauttamme myös
kotisairaanhoito, hoiva ja huolen
pito, kotisiivous, jalkojen hoito, 
nepsyvalmennus sekä psykiatrisen 
sairaanhoitajan palvelut

puh. 040-823 7390
wwww.oulunkotihoiva.fi

Helppo 
ja mukava 

asioida.

lin
na

nm
aa

na
pt

ee
kk

i.fi

Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu  |  puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597
Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17

Ilmoitusmyynti: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.� 

Suomen vanhin lähetyspiiri 
on toiminut  Oulussa vuodesta 1904
Vanhassa pappilassa Ou-

lun keskustassa tehdään 
joka viikko historiaa. 
Näin voinee sanoa, sil-

lä siellä kokoontuu maan van-
hin yhtäjaksoisesti perustami-
sestaan saakka toiminut lähe-
tyspiiri.

Piiriin kuuluvat Sirkka-Mai-
ja Simojoki  ja Irmeli Aho-Still 
kertovat, että jo heidän äitinsä ja 
isoäitinsä olivat aikoinaan muka-
na lähetyspiirin toiminnassa.

Lähetysasiaa ja
Raamatun tutkiskelua
Joulukuussa 1903 perustetun ja 
1904 toimintansa aloittaneen 
Oulun Lähetysharrastajain piirin 
nimi on nykyisin Vanhan pappi-
lan lähetyspiiri.

Lähetyspiiri on Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan toimin-
taa, johon voi tulla mukaan min-
kä tahansa Oulun seurakunnan 
jäsen.

– Tämä on lähetyspiiri, joka 
pohjautuu Raamatun tutkiske-
luun, määrittelee piirin vastuu-
henkilö Irma Pölönen.

– Toivotamme tervetulleik-
si uudetkin ihmiset. Mukaan 

mahtuu. Lähetyspiiri on kaikil-
le avoin. 

– Kannetaan vaikka tarvit-
taessa lisää tuoleja ja jatketaan 
pöytää ja ostetaan metripullaa, 
jos oikein paljon uutta väkeä tu-
lee, naurahtavat Pölönen sekä Si-
mojoki ja Aho-Still. Kaikki jotka 
Pölösen tavoin ovat olleet muka-
na jo pidempään. 

Omia näkemyksiään
uskaltaa kertoa
Joka kerralla on mukana vierai-
leva teologi, joka alustaa käsitel-
tävänä olevasta raamatunkohdas-
ta alustuksen yhteiselle keskuste-
lulle.  

Maija Aittola kehuu tapaamis-
ten ilmapiiriä:

– Omia näkemyksiään ei ole 

pakko jakaa muiden kanssa, tääl-
lä saa olla halutessaan pelkästään 
kuuntelijana. Mutta jos raama-
tunkohdasta herää ajatuksia, ne 
uskaltaa tuoda julki.

Aho-Still lukee omalla vuorol-
laan pätkän afrikaansin kielelle 
kääntäen. 

– Siitä on jo vähän aikaa kun 
viimeksi käytin afrikaansia. Vä-

hän kankeasti sujuu, pahoittelee 
Aho-Still, joka toimi Oulun seu-
rakuntien lähettinä Namibiassa ja 
Senegalissa kaikkiaan 15 vuotta.

Alun perin lähetyspiirin toi-
minta oli yhdistysmuotoista. 
Vuonna 1908 nimeksi otettiin 
Oulun Lähetysyhdistys ja siitä tu-
li Suomen Lähetysseuran paikal-
lisyhdistys. 

MINNA KOLISTAJA

Lähetystyöstä kiinnostuneet Oulun 
seurakuntien jäsenet ovat tervetulleita 
Vanhan pappilan lähetyspiiriin, joka 
kokoontuu torstaisin kello 13–14.30 
(Asemakatu 6, Oulu). 

Kannetaan vaikka 
tarvittaessa lisää 
tuoleja ja jatketaan 
pöytää ja ostetaan 
metripullaa, jos 
oikein paljon uutta 
väkeä tulee.

Lähetyspiirissä juodaan pullakahvit ja keskustellaan yhdessä luetun raamatunkohdan pohjalta. Kerättävällä kahvirahalla tuetaan 
Suomen Lähetysseuran työntekijän Emma Holmströmin työtä  Kambodzhassa.

M inna Ko l i s t a ja
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Rebekka Naatus
Rauhan 
Tervehdyksen
päätoimittajaksi
Rauhan Tervehdys ry:n hal-
litus on kutsunut Rebekka 
Naatuksen Rauhan Tervehdys 
-lehden vt. päätoimittajaksi 
ajalle 1.10.–31.12.2016. 

Naatus jatkaa samalla ny-
kyisessä työssään Oulun seu-
rakuntayhtymän tiedottaja-
na. Rauhan Tervehdys ry ja 
seurakuntayhtymä ovat teh-
neet erillisen sopimuksen 
koskien päätoimittajan tehtä-
vien hoitoa.

Ylivieskan 
uusi kirkko tulee
kirkkopuistoon
Ylivieskan seurakunnan kirk-
kovaltuusto päätti yksimieli-
sesti käynnistää toimenpiteet 
uuden kirkon rakentamiseksi 
kirkkopuistoon. 

Kirkkopuiston vahvuute-
na on keskeinen sijainti, sil-
lä jatkossa kirkko on keskellä 
kylää. Vanhan kirkon paikka 
on mahdollisuus jättää näin 
muistomerkiksi ja ulkokir-
koksi. Tapuli on mahdollista 
rakentaa vanhalle paikalle. 

Alustavien tilaohjelmien 
mukaan uuden kirkon kustan-
nusarvio on noin 10 miljoo-
naa euroa. Noin 1300 neliön 
tilaohjelma sisältää 500 hen-
gen kirkkosalin ja 200 hengen 
seurakuntasalin, joka voidaan 
yhdistää tarvittaessa kirkkoti-
laksi.

Tyrnävällä 
edessä 
henkilömuutosten
ja juhlien vuosi  
Seurakunnalla on edessään ta-
louspäällikön rekrytointipro-
sessi, sillä nykyinen talous-
päällikkö Hannu Kesti jää 
eläkkeelle. Kirkkoneuvosto ju-
listaa viran haettavaksi koko-
uksessaan 12.10. 

Pudasjärvelle kirkkoher-
raksi siirtyvän kirkkoherra Ti-
mo Liikasen seuraajan valin-
ta on myös edessä alkuvuodes-
ta. Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli päättää papiston 
sijaisjärjestelyistä 19.10. 

Tyrnävän seurakunnan 
kirkkovaltuusto on päättänyt 
pitää tuloveroprosentin vuo-
delle 2017 nykyisessä 1,9 pro-
sentissa.  

Valtuusto käsitteli erillises-
sä seminaarissa vuoden 2017 
toimintasuunnittelua. Erityis-
huomiota kiinnitetään refor-
maation juhlavuoteen, Suo-
men itsenäisyyden 100-vuo-
tisjuhliin sekä Temmeksen 
kirkon 250-vuotisjuhliin.  

Enkelit innoittavat 
hyvään ja kauniiseen
 Munkki Serafim Seppälä paneutuu  enkeli-ilmiön juuriin

Enkelit ovat niin lähellä Ju-
malaa kuin luodulle olen-
nolle on mahdollista. Sik-
si he omassa olemukses-

saan ovat Jumalan valon läpäi-
semiä ja heitä sanotaan valoik-
si Jumalan valosta, Serafim Sep-
pälä kuvailee.

– He ovat jumalallisinta, Ju-
malan kaltaisinta, mitä olemas-
saolon piirissä on.

Teologian professori ja orto-
doksinen pappismunkki Serafim 
Seppälä paneutuu uudessa Tai-
vaalliset voimat -kirjassaan en-
keli-ilmiön ikivanhoihin juuriin 
juutalaisuudessa ja varhaiskristil-
lisyydessä. 

Serafim toteaa, että koko kris-
tinuskon ja kristillisen hengen-
elämän voi kuvata perusteelli-
sesti enkeleitä lainkaan huomi-
oimatta. 

– Enkelien toiminnan perus-
idea on olla näkymätön ja huo-
maamaton ulottuvuus. Voimme 
ymmärtää meidän maailmamme 
toimintaa ilman enkeleitäkin. 
Mutta jos alkaa perehtyä siihen, 
miten varhainen juutalaisuus ja 
varhaiskirkko ymmärsivät enke-
lien olemuksen ja toimenkuvan, 
niin he itse asiassa liittyvät aivan 
kaikkeen taivaassa ja maan pääl-
lä tapahtuvaan. 

Enkelien olemus 
on mysteeri
Serafim toteaa, että enkelit eivät 
ole ihmismäisiä olentoja. Hei-
tä ei pitäisikään ajatella jonkin-
laisina astraalikehoina, jotka toi-
misivat näkymättömästi ihmislo-
giikan mukaisesti. Astraalikehol-
la tarkoitetaan aineetonta ja fyy-
sisille silmille näkymätöntä hen-
kiruumista.

– Enkelin ajatteleminen on ai-
ne-tila-logiikan taakse katsele-
mista. Kukaan ei näe kovin pal-
jon, mutta jo pelkkä yrityskin on 
älyllisesti mielenkiintoinen. 

Pappismunkin mukaan esi-
merkiksi enkelien taivaallisesta 
olemisesta Jumalan läheisyydes-
sä on kirjoitettu upeinta tekstiä, 
mitä ihmiskynä on koskaan tuot-
tanut. Niitä edustavat esimerkik-
si juutalaisten mystikkojen hep-
reankieliset runot ja bysanttilai-
set hymnit. 

– Kaikki ovat yksimielisiä sii-
tä, että nähdyt enkeli-ilmestykset 
eivät kerro mitään siitä, millaisia 
enkelit oikeasti ovat. 

Enkelit eivät
viihdy keskipisteenä
Kirjan saatesanoissa todetaan en-
keleiden ja enkelimystiikan ole-
van tällä hetkellä länsimaissa – 
erityisesti Yhdysvalloissa – hy-

Ihminen haluaisi 
enkelien olevan 
vastauksia meidän 
kysymyksiimme.

Serafim Seppälä

kuin Jumalan selän takana oman 
tahdon toteuttamiseksi.

 
Rukoilijat tekevät
enkelten työtä
Serafimin mukaan enkeleiden 
tärkein tehtävä ei ole konkreetti-
nen suojelu. Enkelit ennemmin-
kin valaisevat ihmistä sisäises-
ti sekä innoittavat kohti hyvää ja 
jumalallista. 

– Nämä asiat liittyvät tietysti 
yhteen. Enkeli voi vaikkapa in-
noittaa ajatukseen ryhtyä har-
rastamaan ikonimaalausta. Myö-
hemmin ihminen huomaa tämän 
harrastuksen suojelleen häntä jol-
tain vaaralta. 

– Toisaalta 600-luvulla elänyt 
Iisak Niniveläinen sanoo, että 
pienet lapset eivät pysyisi lain-
kaan hengissä ilman suojelusen-
kelin alituista huolenpitoa.

Serafim toteaa, että enkelien 
tehtävä on ohjata ihmisiä Kris-
tuksen luokse. Juutalaisuudessa 
ja varhaiskirkossa enkelien kes-
keiseksi tehtäväksi ymmärrettiin 
esirukousten välittäminen. 

– Rukoileva ihminen ja varsin-
kin rukoileva yhteisö tekee enkel-
ten työtä. Rukoilijat ikään kuin 
panevat liikkeelle enkeleiden tai-
vaallisen välitystehtävän.

JUHANA UNKURI

vin populaari ilmiö. Se sisältää 
esimerkiksi enkelikirjoja ja -tera-
piaa sekä enkelikouluja. Suomes-
sakin enkeliteema on korkeassa 
kurssissa. 

– Itse en ole varhaiskristillisen 
ja juutalaisen kirjallisuuden tun-
tijana ja tutkijana näistä ilmiöis-
tä hirveän kiinnostunut. Etäältä 
katsoen tähän hyvin amerikka-
laiselta vaikuttavaan ilmiöön liit-
tyy mielestäni sisäänrakennettua 
yksilökeskeisyyttä ja tietynlaista 
muovisuutta. 

Serafimin mukaan kristinus-
kon näkökulmasta olennaista on 
se, että Jumalan enkelit eivät ole 
kiinnostuneita vetämään huomi-
ota itseensä ja esiintymään keski-
pisteenä. 

– Ihminen haluaisi enkelien ole-
van vastauksia meidän kysymyk-
siimme. Enkeleihin keskittymisen 
on niin juutalaisuudessa kuin van-
hassa kirkossakin ymmärretty joh-
tavan harhaan siinä vaiheessa, kun 
enkeleitä yritetään käyttää ikään 

Enkelien tehtävä on ohjata ihmisiä Kristuksen luokse, sanoo pappismunkki Serafim Seppälä.

K i r j a p a ja



9Rauhan Tervehdys  |  Nro 28  |  29.9.–6.10.2016

Palveluja tarjotaan 

Työväen oma pyhä 
Karjasillan kirkossa

TILAAJA/MAKSAJA

Nimi ______________________________________________________________________

Osoite ____________________________________________________________________

Postinumero  ja  -toimipaikka ____________________________________________________

Puhelin  ____________________________________________________________________

Sähköposti _________________________________________________________________

SAAJA, JOS ERI KUIN MAKSAJA

Nimi ______________________________________________________________________

Osoite ____________________________________________________________________

Postinumero  ja  -toimipaikka ____________________________________________________

Kyllä kiitos! Haluan opiskelijatilauksen     itselleni      lahjaksi.
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Tunne kirkkosi.  
 Tilaa Kotimaa opiskelijalle!

TEE TILAUS HALUAMALLASI TAVALLA > Postita tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi.  > Soita 020 754 2333* > Tilaa verkosta: www.kotimaa.fi/tarjous

Kotimaa 
maksaa 

postimaksun.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys
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Kotimaa tarjoaa yleissivistävää tietoa ja kirkollista sisältöä, josta on hyötyä 
opinnoissa. Tilaa hyödyllinen lahja lapselle, lapsenlapselle, kummilapselle 
– opiskelijalle, joka haluaa ottaa tuntumaa tulevaan työkenttään.

   Tilaan Kotimaa-lehden 
määräaikaisena tilauksena 
12 kk 66,- (norm. 132,-). 
Lisäksi saan kaupan päälle 
käyttöoikeuden digipakettiin 
vuodeksi.

   Tilaan digipaketin 
määräaikaisena tilauksena 
12 kk 29,- (norm. 106,-). 
Digipakettiin kuuluvat K24, 
Kotimaa Pro ja Kotimaan 
näköislehti.Kotimaa-lehti

12 kk vain

(norm.  132 €)
66€

+ digipaketti 
vuodeksi kaupan 

päälle

TILAUSKORTTI 

Alkaisitko ystäväksi 
ikäihmiselle tai 
vammaiselle? 

Etsimme asiakkaillemme 
ystäviä juttuseuraksi ja ulkoilu-
kaveriksi. Vapaaehtoistoimin-
nassa voit olla mukana omien 

voimavarojesi mukaan. 

Soita: 044 468 4222 / Anniina
www.caritaslaiset.fi

Karjasillan kirkossa pide-
tään sunnuntaina 2. loka-
kuuta työväen kirkkopy-
hä. Kirkkopyhällä halu-

taan juhlistaa ekumeenisen Kris-
tillisten sosialidemokraattien lii-
ton eli Veljeysliikkeen 70-vuotis-
ta taivalta.

Näin kertoo Oulun seurakun-
tien yhteisessä kirkkovaltuustos-
sa pitkään toiminut Pertti Hai-
pola (sd.), joka tunnetaan myös 
muusikkona ja oululaisten lau-
lattajana. 

Haipola on osallisena juhlas-
sa, sillä hän pitää pienen puheen. 

Asiantuntija Terhi Paananen 
kirkkohallituksesta on pereh-
tynyt jumalanpalveluselämään. 
Hän kertoo, ettei työväen kirkko-
pyhä ole valtakunnallinen, viral-
linen kirkkopyhä, kuten esimer-
kiksi Kaatuneitten muistopäivä. 
Työväen kirkkopyhän järjestämi-
sestä päätetään paikallisesti.  

Kirkkohallituksessa niin ikään 
työskentelevä jumalanpalvelus-
elämän asiantuntija Kari Latvus 
kertoo, että työväen kirkkopyhiä 
ovat perinteisesti järjestäneet so-
sialidemokraatit ja puoluepoliit-
tisesti sitoutumaton Kristillisen 
Työväen Liitto yhteistyössä seu-
rakuntien kanssa.

Latvuksen mukaan kirkkopy-

Diakoniatyöntekijät: kaikilla 
on oikeus perusturvaan 

Köyhyyriski ja terveyse-
rot kasvavat. Eriarvois-
tuminen, muukalaisviha 
ja rasismi ovat nousussa. 

Näihin asioihin puuttuivat vii-
me viikolla diakoniatyöntekijät 
omilla ammattipäivillään.

Diakoniaväen julkisuuteen 
annetussa kannanotossa tode-
taan, että työntekijät näkevät 
päivittäin, kuinka kaikilla suo-
malaisilla ei ole mahdollisuut-
ta saada esimerkiksi niitä sosi-
aali- ja terveydenhuollon palve-
luja tai lääkkeitä, joita he tar-
vitsevat. Nykyään myös digita-

lisointi lisää etäisyyttä palve-
luihin, jos tietokoneen käyttö 
ei ole helppoa.

Kannanoton mukaan suoma-
lainen hyvinvointiyhteiskunta 
perustuu ajatukseen, että kaik-
ki ovat tasavertaisia ja kaikilla 
on oikeus perusturvaan. Tällai-
sessa yhteiskunnassa ei tarvitse 
kerjätä, olla asunnoton tai olla 
seisoa leipäjonossa.

– Sosiaalisen vastuun kan-
nalta ei ole oikein, että päättä-
jät tietoisesti tekevät ratkaisuja, 
jotka kurjistavat heikoimmas-
sa asemassa olevien tilannetta 

entisestään. Eriarvoisuuden li-
sääminen heikentää myös us-
koa kansallisen yhteiseen tule-
vaisuuteen, diakoniatyöntekijät 
toteavat yhteisesti.

Diakoniatyöntekijät vetoavat 
päättäjiin, että kaikissa päätök-
sissä otettaisiin huomioon hei-
koimmassa asemassa olevien 
henkilöiden tilanne. Köyhyy-
den vähentäminen edellyttää 
hallitukselta ja kunnilta aktiivi-
sia toimenpiteitä nyt. 

Kannanotossa muistutetaan, 
että köyhyysriski koskettaa lähes 
miljoonaa henkilöä Suomessa. 

hät ovat ennen kaikkea liittyneet 
Kristillisen Työväen Liiton toi-
mintaan.

Latvuksen mukaan työväen-
liikkeellä ja kristinuskolla on sa-
mankaltaisia piirteitä.

– Kristinuskolla on vahva halu 
pitää huolta vähävaraisista ja hei-
kommassa asemassa olevista. Se 
on varmaan yhdistänyt työväen-
liikettä ja kirkkoa.

Latvus ei tiedä, kuinka kauan 
pyhiä on vietetty, mutta kertoo, 
että itse järjestö täytti jokin aika 
sitten 110 vuotta.

Kirkon ja työväen liikkeen suh-
de ei ollut ongelmaton 1900-lu-
vun alkupuolella, mutta nyt suh-
teissa ei ole Latvuksen mukaan 
kitkaa.

PEKKA HELIN

Työväen kirkkopyhän ohjelma 
löytyy sivulta 17.

Kristinuskolla on 
vahva halu pitää huolta 
vähävaraisista ja 
heikommassa asemassa 
olevista. 

Kari Latvus

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta 
(ma–pe),  Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU.  Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

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

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Keskiviikkoiltojen hartauksis-
sa Pia Perkiö ja Jussi Koivisto 
kirjoittavat kirjeitä kohdatuil-
le. Eli nykyajan ihmisen kirjei-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 2.10. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Muru ja Miksu poh-
tivat millaisia enkelit oikein 
ovat. Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Marja Raatikai-
nen Tuiran seurakunnasta.  
Klo 10 Jumalanpalvelus Karja-
sillan kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 2.10. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Muru ja Miksu poh-
tivat millaisia enkelit oikein 
ovat. Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Marja Raatikai-
nen Tuiran seurakunnasta. 
Klo 10 jumalanpalvelus Raa-
hen kirkosta.

tä Raamatun henkilöille – mitä 
ajattelivat ja tunsivat ne ihmiset, 
jotka kohtasivat Jumalan.
Torstaiaamujen teemana on 
”kristittynä tässä ajassa”, toi-
sessa kädessä Raamattu ja toi-
sessa päivän sanomalehti. Har-
tauksissa vuorottelevat Antti 
Mustakallio sekä Hilkka Ol-
kinuora.
Su 2.10. klo 10 mikkelinpäivän 
jumalanpalvelus Viikin kirkos-
ta. Virret: 137, 729, 136:1-3, 743, 
490:2-4 

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Yhdistykset

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. KansanlähEtys ry 
Lähetyskoti, Torikatu 9 A 32, 90100 OULU, p. 044 4477847, 
p-pohjanmaa@sekl.fi,  http://sekl.fi/pohjois-pohjanmaa/. 
Lähetyskoti on suljettu, remontin vuoksi ajalla 1.9.–31.12.2016.

oulu PE 7.10. ja 11.11 klo 17.30–19.30 Donkkis Big Night Maikkulan kappe-
lissa, Kangaskontiontie 9. RUKOUSHUONE, Koulukatu 41.

to 29.9. klo 18.00 Kohtaamispaikkaillat Tomi Koho, ”Onko mikään uskonto 
oikeassa” ja to 13.10. Eine Rautiainen, Eliömaailma rappeutuu, miten käy evo-
luutioteorian?” ja to 27.10. Niilo Karjalainen, ”Laki ja Evankeliumi”. KE 5.10. ja 
19.10. ja 2.11. klo 17.00 Ilosanomapiiri ja 18.00 Ilosanomalaulu.

lumijoKi ma klo 10.30 rukouspiiri, Helli Eeronkedolla, Jukolantie 2 A 5.

tulEvat Kurssit: 14.–15.10. Juniorityönkurssi, Niina Kultalahti-Nikamaa ja 
18.–19.11. Sielunhoitajan eväät, Ossi Kantola. Rukoushuoneella Koulukatu 41, Oulu.

syysKoKous 3.11. klo 18:00 keskustan seurakuntatalon monitoimisalissa, 
Isokatu 17, Oulu.

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

Herättäjän päivä: su 9.10. klo 13.00 messu Rantsilan kirkossa ja seurat 
seurakuntatalolla.

Siionin virsiseurat: to 29.9 klo 18.00 Pattijoen pappilassa, Koulutie 8, 
pe 30.9. klo 18.00 Tuulikki Tihisellä, Peltotie 1, Pudasjärvi, su 2.10. klo 18.30 
Paula ja Alpo Salolla, Punaherukkakuja 4, Oulunsalo, la 8.10. klo 15.00 
Oulujoen seurakunnan Sanginsuun seurakuntakodilla, Sanginsuuntie 59, 
Oulu. Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi
Su 2.10. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Matti Rahja.

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

SYYSSEURAT  OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 1. – 2.10.2016
La 1.10. klo 14 päiväseurat
 klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta ”Tehkää työnne niinkuin 
Jumalalle” 
Su 2.10. klo 10 jumalanpalvelukset Tuiran, Kastellin ja Oulujoen kirkoissa
 klo 13 päiväseurat, klo 16.30 laulutuokio ja klo 17 iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Su 2.10. klo 14 Lauluseurat
Laulamme Siionin matka-
lauluista ja Viisikielisestä.
Säestää Liisa Kähkönen.
Juonto ja sana Niilo Karjalainen 
ja Anne-Mari Fadene.
Lastenhoito on järjestetty.
Oulun seudun Uusheräys  
P-P Ev.lut Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 29.9. klo 18.30 Opetuslapseus- ja rukousilta, aiheena: ”kaava joka 
muuttaa maailmaa.” Pe 30.9. klo 19 Helmi (nuortenilta), Juha Piippo. La 1.10. 
klo 14–17 KIDS’ ACTION DAY -lastentapahtuma 6–12 -vuotiaille Myllyojan 
koululla. Su 2.10. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Päivi 
Tuohimaa, Risto Wotschke, musiikki: Palo-yhtye. Ke 5.10. klo 18 Varkki-ilta 
(11–14 -vuotiaille). www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 1.10. klo 18 #Nuortenilta,Valo. Su 2.10.  
klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Hannu  
Orava, Reijo Komu, Pirkko Junnila ja Anne  
Junnila. Lastenkokoukset ja seimi. Ma 3.10. 
klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 5.10. 

klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta. To 6.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivä
rukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 3.10. klo 16.00 
Majakka-Kahvio. Ti 4.10. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa opiskelijoille ja työttömille 
nuorille, mahdollisuus ruoka-apuun
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Utsjoki sai avustusta,
mutta hätä jää

Kirkkohallitus myönsi vii-
me viikolla 50 000 euroa 
harkinnanvaraista avus-
tusta Utsjoen seurakun-

nalle, mutta avustusvarat eivät 
pelasta seurakuntaa vaikeasta ta-
lousahdingosta.

– Summa riittää turvaamaan 
loppuvuoden palkanmaksun. To-
dellinen ongelma on edessä ensi 
vuoden syksyllä, kun maksetta-
vaksi tulee Karigasniemen kappe-
lin rakennuslaina, kertoo Oulun 
tuomiokapitulin vanhempi pap-
pisasessori, Haapajärven kirkko-
herra Kari Tiirola.

Tiirolan mukaan seurakun-
nan huolestuttavan taloustilan-
teen taustalla ovat nimenomaan 

viime vuonna valmistuneen kap-
pelin rakennuskulut. Uusi tila ra-
kennettiin, kun vanha kappeli to-
dettiin homeen vaurioittamaksi. 

Tiirola on vieraillut Utsjoel-
la keskustelemassa seurakun-
nan keinoista kohentaa talousti-
lannetta. Suunnitelmissa on ko-
rottaa kirkollisveroprosenttia 0,1 
prosentilla.

– Korotus tarkoittaisi noin 15 000 
euron tuloja seurakunnalle. 
Summa kuulostaa pieneltä, mut-
ta Utsjoella sekin on iso raha.

Tiirola myöntää, että myös yh-
den työntekijän irtisanomisesta 
on jouduttu keskustelemaan. 

Kirkkohallitus on antanut 
suosituksen, että seurakunnis-

sa kerättäisiin ensi vuoden aika-
na kolehti Utsjoen seurakunnan 
hyväksi. 

Utsjoen seurakunta on Suo-
men ainoa enemmistöltään saa-
menkielinen seurakunta. Piispa 
Samuel Salmi korostaakin, ettei 
Utsjoen tukemisessa ole kyse yk-
sittäisen suomalaisen seurakun-
nan taloudellisesta pelastamises-
ta vaan ennen muuta vähemmis-
tökulttuurin ylläpitämisestä.

Piispa Salmen mukaan Oulun 
hiippakunnan reuna-alueiden 
seurakuntien taloutta pitäisi hoi-
taa nykyistä suuremmalla kirkol-
lisella solidaarisuudella. 

RIITTA HIRVONEN
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Ps. 103: 19-22
Herralla on istuimensa taivaissa,
ja hänen valtansa alla on kaikki maa.
  Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te 
voimalliset sankarit,
  jotka hänen sanansa kuulette ja hänen 
käskynsä täytätte.
Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki 
hänen palvelijansa,
jotka hänen tahtonsa täytätte.
  Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa 
kaikkialla hänen valtakunnassaan.
  Ylistä Herraa, minun sieluni!

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

Meitä ei hylätä 
Tulevana sunnuntaina vietämme Mikkelinpäivää, Jumalan sanansaattajien päivää.

Enkelien välittämä sanoma ei kuulu ainoastaan lapsille, vaan meille kaikille. Raa-
matussa on useita kohtia, joissa ihmiset kohtaavat enkelin. 

Riitta-tyttömme kohtasi enkelin illalla omassa huoneessaan ollessaan parivuotias. 
Hän oli herännyt unesta ja jutteli ääneen. Kuulin puhetta ja lähdin katsomaan, kenen 
kanssa tyttö keskustelee. 

Lapseni seisoi sängyn vieressä ja kertoi, että hän juttelee enkelin kanssa. Kysyin, 
missä se enkeli on. Ovensuussa, kuului vastaus. 

Mitä se kertoi? Että se suojelee minua. Minkä näköinen se enkeli oli? Sillä oli tumma 
iho, kuului vastaus. 

Silloin ymmärsin, että olimme saaneet enkelin vieraaksemme kotiimme. Tyttö oli 
hereillä ja rauhallinen. Jäin pohtimaan, kuinka kiiltokuvaenkelit ovat kaventaneet 
enkelikäsitystämme. 

Me saamme pitää enkeleitä kodeissamme arvaamattomissa hetkissä. Mekin saa-
tamme toimia enkeleinä toisillemme, tietämättämme tai tietoisesti. Hyvillä teoilla on 
valtava merkitys lähimmäisillemme ja myös itsellemme. 

Vanhassa testamentissa Jaakob kohtasi enkelin paluumatkallaan kotiinsa. Unessa 
enkeli ilmoitti Jumalan antaman viestin: ”Sinun ja sinun jälkeläistesi saama siunaus 
tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen 
sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää 
sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut. ” 

Tämä on se viesti, jonka Taivaan Isä, Luojamme ja Herramme haluaa edelleen antaa 
meille. Jumala on luotujensa kanssa. 

Meidän ei tarvitse pelätä, vaan saamme luottaa joka hetki Jumalan läsnäoloon ja 
siunaukseen.

Olkaamme enkeleitä toisillemme palvelemalla ja rukoilemalla toistemme edestä. 

RITVA SASSALI 
diakoni, Limingan seurakunta 

Rauhan Tervehdyksen toimitus antaa hartaussivulla kirkkovuoden kiertoon liittyvän kysymyksen, jota har-

tauskirjoittaja pohtii tekstissään. Ritva Sassalilta kysyttiin, mitä hänelle tarkoittaa Matteuksen evankeliumin 

kohta, jossa Jeesus kehottaa meitä tulemaan lapsen kaltaisiksi.

Sanan aika
Sunnuntai 2.10.2016
Psalmi: Ps. 103:19-22
1. lukukappale: 1. Moos. 28:10-17
2. lukukappale: Ilm. 12:7-12
Evankeliumi: Matt. 18:1-6 (7-9) 10 
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Kasteen siunaus – paras lahja ikinä 
 Kastetoimitus on yksinkertainen. Silti se tuo mukanaan suuren siunauksen

Hei! Täällä ollaan, koh-
ta tullaan. Ihmisen tai-
mi ilmoittaa tulemises-
taan. Nuoresta parista 

tulee äiti ja isä.
Tärkeysjärjestykset menevät 

uusiksi. Lapsi menee nyt kaiken 
edelle. Vanhemmat toivovat kaik-
kein parasta pienokaiselleen.

Siksi on luontevaa tuoda lapsi 
kastettavaksi. Hänet tuodaan Ju-
malan siunauksen ja huolenpidon 
piiriin.

Papille lapsen kastaminen on 
mieluisimpia työtehtäviä. Siinä 
näkee konkreettisesti, kuinka elä-
mä menee eteenpäin. Ensin ihas-
tus, sitten rakkaus. Kaksi ihmistä 
löytää toisensa ja haluaa elää yh-
dessä. 

Rakkauden kautta syntyy pie-
ni ihmistaimi, lahjaksi ja tehtä-
väksi.

Kiitos kasvaa ja ihmetys sy-
venee. 

Saamme olla Jumalan työto-
vereita hänen luomistyössään. Ei 
ihme, että kastejuhla herkistää 
tunteet pintaan.

Kummius on 
luottamustehtävä
Vanhemmat miettivät tarkasti, 
keitä pyytävät lapsen kummeiksi. 
Kummin tarkoitus on olla lapsen 
aikuinen ystävä. Jokainen kum-
mi toimii tehtävässään omalla ta-
vallaan.

Lisäksi kummia pyydetään ru-
koilemaan lapsen puolesta, sen-
kin kukin tekee niin kuin osaa. 
Kastejuhlassa joku kummeista 
voi pitää lasta sylissä.

Nykyisen käytännön mukaan 
tarvitaan vähintään kaksi rippi-
koulun käynyttä, konfirmoitua, 
kirkkoon kuuluvaa kummia. Jos-
kus sellaisia saattaa olla vaikea 
löytää ystäväpiiristä. Poikkeusta-
pauksessa yksikin kummi riittää.

Välillä kysytään, onko kum-
min pakko kuulua kirkkoon. 
Lapsen luottoaikuinen voi toki 
olla kuka vaan, ja kirkkoon kuu-
lumatonkin voi rukoilla ja siuna-
ta lasta.

Silti virallisten kummien on 
oltava kirkon jäseniä. Kummius 
kun on myös kirkollinen tehtävä. 
Kummi on lapselle kirkon ja seu-
rakunnan edustaja. Kun kummi 
siunaa lasta kastejuhlassa tai lä-
hettää lapselle kortin, hän tekee 
sen kirkon nimissä.

Kummi itse ei ehkä tule aja-
telleeksi asiaa näin syvästi, mutta 
sellainen ajatus kummiuteen kui-
tenkin liittyy kristikunnan pii-
rissä. Siksi kummius onkin suuri 
luottamustehtävä.

Kaste tuo 
siunauksen
Miksi pieni lapsi ylipäätään pitäi-
si kastaa? Mitä hyötyä siitä on?

Eihän siinä tapahdu mitään ko-

vin ihmeellistä. Pappi vain valelee 
vettä kolmesti lapsen päälle ja lau-
suu: ”Minä kastan sinut Isän, Po-
jan ja Pyhän Hengen nimeen.”

Toimitus on yksinkertainen. 
Silti se tuo mukanaan suuren siu-
nauksen.

Kastetoimitus on helpointa 
ymmärtää miettimällä kuuluisaa 
lasten evankeliumia, joka luetaan 
kastejuhlassa. Siinä vanhemmat 

toivat lapsiaan Jeesuksen luo siu-
nattavaksi. Jeesus otti heidät sy-
liinsä, laittoi kätensä heidän pääl-
leen ja siunasi heitä.

Kertomus on lupaus siitä, mi-
tä Jeesus tekee kasteessa. Kas-

te on ihmisen – lapsen yhtä lail-
la kuin aikuisen – tuomista Jee-
suksen luo.

Tuomme toki ihmisiä Jeesuk-
sen luo muillakin tavoilla: ru-
koilemalla ja siunaamalla. Mutta 

kaste on aivan erityinen tuomi-
sen tapa, koska se perustuu Jee-
suksen nimenomaiseen käskyyn: 
tehkää kaikki kansat minun op-
pilaikseni kastamalla ja opetta-
malla.

Kastevirret.fi-sivu auttaa musiikkivalinnoissa
•  Kastejärjestelyt käynnistyvät, kun lapsen vanhemmat ottavat yhteyttä oman seurakunnan 

kirkkoherranvirastoon.

•  Kastetilaisuus voidaan järjestää seurakunnan tiloissa tai kotona tai muualla sen mukaan, miten pappi 

ja vanhemmat asiasta sopivat. 

•  Lapsi voidaan kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Kahvitilaisuuden järjestäminen 

seurakunnan tiloissa on usein mahdollista. Oulun seurakuntien jäsenet voivat varata kirkkosaleja ja 

muita juhlatiloja veloituksetta kastejuhlaa varten. Maksukäytännöt voivat vaihdella seurakunnittain.

•  Kastevirret.fi-verkkosivu helpottaa kastejuhlan musiikkivalinnoissa.

•  Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisissa seurakunnissa kastetaan myös 

nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Kastetusta 
lapsesta tulee 
seurakunnan jäsen 
ja että kristittyjen 
yhteinen usko 
kantaa häntä.

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja
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Kasteen siunaus – paras lahja ikinä 
 Kastetoimitus on yksinkertainen. Silti se tuo mukanaan suuren siunauksen

Ystävä sä lapsien,
katso minuun pienehen.
Minne käynkin maailmassa,
sinä olet hoitamassa.
Onni täällä vaihtelee,
taivaan Isä suojelee. 

Ota, Jeesus rakkahin,
suojaas koti kallehin.
Siunaa äitiä ja isää,
heille elinpäivää lisää.
Ystävä sä lapsien,
pientäs auta holhoten. 

Pidä meitä turvissas,
Jeesus, armohelmassas.
Suojaas sulje isänmaamme,
sulta kaiken lahjaks saamme.
Johda, Jeesus rakkahin,
meidät taivaan kotihin. 

Virsi 492

Tästä syystä kasteesta on suu-
ri hyöty. Jeesus ottaa pienokaisen 
vastaan, omaksi lapsekseen ja siu-
nauksensa kohteeksi.

Usko on
jo lapsessa
Osa kristikuntaa ei kasta pieniä 
lapsia. Kun lasta ei kasteta, ajatel-
laan, että kaste vaatii henkilökoh-
taisen uskon Jumalan ja ymmär-
ryksen siitä, mistä kasteessa on 
kyse. Imeväinen ei vielä ymmär-
rä, joten hän ei voi uskoakaan.

Luterilaisessa kirkossa ajatel-
laan toisin. Usko ei ole ensisijai-
sesti tiedollinen tapahtuma. Se ei 
vaadi kykyä ajatella tietyllä tavalla.

Usko on Jumalan lahjojen vas-
taanottamista. Myös vastasynty-
nyt pystyy tähän. Hänkin voi ot-
taa vastaan Jumalan lapseuden 
kaikkine siunauksineen. 

Siksi sanomme, että vastasyn-
tynyt uskoo lapsen uskolla. Sen 
kautta hän ottaa vastaan kasteen 
lahjat.

Aikuisenkin usko Jumalaan on 
lopulta samanlaista. Ihminen voi 
turvautua Luojaansa, vaikka ei 
ymmärtäisi Jumalasta yhtään mi-
tään ja kokisi pohjatonta epäilyä.

Pienen lapsen kastejuhla tarjo-
aa siis lohdullisen opetuksen us-
kosta. Usko on meissä silloinkin 
kun emme itse sitä tunnista.

Kastamattomuus
ei katkaise yhteyttä
Jos kumpikaan vanhemmista 
ei kuulu kirkkoon, lasta ei voi-
da kastaa. Joskus kirkkoon kuu-
luvatkaan vanhemmat eivät tuo 
lasta kastettavaksi.

Silloin herää kysymys, onko 
kasteen puuttumisesta haittaa 

Oulujoen seurakunta kuuluu Oulun seurakunta-
yhtymään, jossa on seitsemän seurakuntaa, yhtymän 
johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työn-
tekijöitä on noin 400. Oulujoen seurakunnassa on 
n. 23 500 jäsentä ja ikärakenne on suhteellisen nuori. 
Palveluksessa on yli 40 työntekijää. Seurakunnan 
alue on laaja, suurelta osin maaseutumainen.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana 

Oulujoen seurakunnan

KAPPALAISEN VIRKA
Oulujoen seurakunnan

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA

Kappalaisen viran hakemukset ja seurakuntapastorin 
ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan 

tuomiokapituliin 13.10.2016 klo 15 mennessä
 www.oulunhiippakunta.evl.fi.

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

KEHITYSVAMMAISTYÖN 
PASTORIN VIRKA

sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Hakuaika päättyy 21.10.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitse-
män seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä. Seurakuntien jäsenmäärä 
on 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on 400.

• 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

22.–27.12.2016
Mukana rovastit Pirjo ja Lasse Vahtola Turusta.

Matka Turusta, ilm. ja tied. puh. 02 421 269.
Yhteiskuljetukset Helsingistä ja  Rovaniemeltä,

mukaan myös matkan varrelta.

Tied. 0400 380 093 / Eija Saatio

lapselle. Mitä kirkko opettaa 
kastamattomien lasten osasta?

Lasten autuus ei riipu pel-
kästään vanhemmista. Juma-
lan armolla kun on muitakin 
reittejä kuin kasteen ja ope-
tuksen näkyvä polku.

Jos lapsi jää kastamatta, Jee-
sus voi ottaa lapsen omakseen 
jollakin toisella tavalla. Lisäk-
si kastamatontakin lapsi uskoo 
sanattomalla lapsen uskollaan. 
Siksi kasteen puuttuminen ei 
katkaise yhteyttä lapsen ja Ju-
malan välillä.

Asian voi sanoa toisin-
kin. Kirkko on saanut tehtä-
vän kastaa, ja sitä se tekee par-
haansa mukaan. Kirkko ei sil-
ti hallinnoi ja omista Jumalan 
armoa. 

Jumala toimii sielläkin, 
minne kirkon kaste ei vielä yl-
lä.

Kasteen puuttumisesta ei 
siis koidu lapselle vahinkoa. 
Pienokainen on silti Jeesuk-
sen sylissä. Silti toivomme, et-
tä mahdollisimman moni lap-
si voitaisiin kastaa.

Monissa kirkkosaleissa on 
kastepuu, jonka lehteen kaste-
tun lapsen nimi voidaan kir-
joittaa, jos vanhemmat niin 
haluavat. 

Kaunis käytäntö konkreti-
soi sitä, että kastetusta lapses-
ta tulee seurakunnan jäsen ja 
että kristittyjen yhteinen usko 
kantaa häntä.

KARI KUULA

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja
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Hartaudessa muistetaan kuolleita lapsia
Menot Oulun seurakunnissa 29.9.–6.10.2016

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

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
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
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.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Sanni Aira 
Adelina Lahtela, Sofia Ella 
Eufemia Lahtela, Miisa Pep-
piina Manninen, Ikenna Gi-
deon Johannes Odu.
Haukipudas: Juuso Onni Oli-
ver Pitkänen.
Karjasilta: Liisa Tuulikki Ma-
tilda Autere, Lauri Erik Os-
kari Backman, Helmiina So-
fia Hannila, Emma Lilja Vil-
helmiina Heikkinen, Sofia Ii-
da Maria Hälinen, Lennart 
Aleksander Kivioja, Ruusa 
Eela Maria Partanen, Pihla 
Anna Sofia Säkkinen, Alvar 
Johannes Tahkola.
Kiiminki: Vanessa Lotta Fe-

Leikkaa talteen!

licia Tuohimaa, Helmi Sofia 
Laamanen, Joonatan Tho-
mas Anton Tuohimaa.
Oulujoki: Mohanad Haz-
zoom Shyaa Alagheaber, Sa-
muli Otso Tapio Jääskeläi-
nen, Ossian Eevert Kaarivaa-
ra, Mohammed Zaki Mah-
mood.
Oulunsalo: Vivian Aada Eleo-
noora Klaavo, Pietari Vilho 
Juhani Kurunlahti, Elia Kari 
Juhani Salmela. 
Tuira: Oliver Aarne Erik Hon-
kamaa, Nooa Ali Augusti Jaa-
ra, Joonatan Juhani Jääske-
läinen, Veetu Aapeli Kamp-
puri, Elina Alva Ellen Pesola, 
Jaakko Pietari Pitkänen, Em-
ma Iida-Maarit Tero.

Kuolleiden lasten 
muistohartaus 

sunnuntaina 2.10. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Tilaisuuteen kutsutaan kaikkia, jotka haluavat muistaa 
kuollutta lastaan riippumatta siitä milloin ja miten 
lapset ovat kuolleet. Tilaisuuden alussa sytytetään 

kynttilät menetettyjen lasten muistolle.

Veteraanileiri 
pe–su 4.–6.11.  Rokuan leirikeskuksessa.

"Herra on minun paimeneni" 
Leiri on tarkoitettu sotiemme veteraaneille ja heidän 
puolisoilleen. Leirin hinta on 47 €/ hlö. Hintaan sisäl-
tyy täysihoito, matkat, leiriohjelma ja vakuutus srk:n 
jäsenille. Leirillä mukana veteraanijärjestöistä Jaakko 
ja Mirja Granlund. Seurakunnasta pastori Pentti Kor-
tesluoma, kanttori Lauri Nurkkala ja diakonissat An-
na-Maija Sälkiö ja Eija Röning. Ilmoittautuminen pu-
helimitse to 6.10. ja pe 7.10. klo 9–15 Anna-Maijalle, p. 
040 5157 601 tai Eijalle, p. 040 5580 435. Leirille vali-
tuille lähetetään leirikirje. Tervetuloa mukaan!

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

Mikkelinpäivän jumalanpalvelus 
sunnuntaina 2.10. klo 13–14 

Oulun kaupunginsairaalan aulassa, Kiviharjuntie 5.

Sanajumalanpalveluksen toimittavat Päivi Jussila 
ja Juha Kyllönen, avustajana Aimo Mäki, 

kirkkomuusikko Taina Voutilainen, 
Kartano-kuoro johtajanaan Kirsi Anttila.

Kastellin kirkossa, 
Töllintie 38, pide-
tään mikkelinpäivä-
nä 2.lokakuuta kel-

lo 18 alkaen muistohartaus 
kuolleiden lasten muistolle. 
Hartaus on tarkoitettu kai-
kille lapsen kuolemaa sure-
ville riippumatta siitä, mil-
loin ja miten lapsen on me-
nettänyt. 

Muistohartauteen voivat 
osallistua lapsen kuoleman 
kokeneiden vanhempien li-
säksi myös muut läheiset. 

Hartauden toivotaan 
tarjoavan lohtua lapsen 
kuoleman kokeneille, sa-
noo sairaalapastori Han-
nele Lusikka. Tilaisuudes-
sa voi muistella myös var-
hain menetettyä lasta. 

– Myös raskausaikana 
menetetyllä lapsella on ol-
lut jo oma paikkansa per-
heessä, vaikka hänen elä-
mänmittansa olisi ollutkin 
varsin lyhyt.  

Tilaisuuden alussa sy-

tytetään kynttilät kuollei-
den lasten muistolle. Har-
taus kestää noin puoli tun-
tia, jonka jälkeen tarjolla 
on iltakahvit ja mahdolli-
suus keskusteluun toisten 
lapsensa menettäneiden 
kanssa. 

Lapsiperheiden 
erityispäivä
Mikkelinpäivänä Oulun 
tuomiokirkossa pidetään 
Lauluja ja tarinoita enke-
leistä -tilaisuus kello 15 al-
kaen. Tilaisuudessa laule-
taan enkelilauluja ja kuul-

laan pieniä enkelitarinoita. 
Tilaisuus on suunniteltu 

lapsiperheille, mutta kai-
kenikäiset seurakuntalai-
set ovat tervetulleita. Ti-
laisuuden jälkeen tuomio-
kirkon Kryptasta voi ostaa 
virvokkeita ja enkelipipa-
reita. Myyntituotto ohja-
taan lasten kirkon rakenta-
miseen. 

Kiimingin kirkossa pi-
detään Mikkelinpäivän 
perhemessu alkaen kello 10 
ja Oulunsalon kirkossa kel-
lo 17. Lisäksi Pyhän Tuo-
maan kirkossa järjestetään 
enkelimessu kello 12. 

Oulun kaupunginsai-
raalan ala-aulassa pidetään 
mikkelinpäivän jumalan-
palvelus klo 13. 

Mikkelinpäivä on kris-
tillinen juhlapyhä, ja se 
viittaa arkkienkeli Mika-
elin ja kaikkien enkelten 
päivään. Mikkelinpäivää 
pidetäänkin erityisesti lap-
siperheiden kirkkopyhänä. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Juuso Matti 
Juhani Heikkinen ja Tiia El-
vira Törrö, Aki Eemeli Juuri-
nen ja Hanna Saara Karolii-
na Peltoniemi, Tomi Johan-
nes Punkeri ja Miia Marjut Si-
nikumpu, Marko Olavi Tirk-
konen ja Hanna Leena Kurtti, 
Janne Timo Juhani Seppälä ja 
Sini Irmeli Aartomaa.
Haukipudas: Jari Tapio Hek-
kala ja Birgitta Elisabet 
Kemppainen.
Karjasilta: Teemu Jukka Ta-
pio Äijälä ja Liisa-Maija Rei-
man, Marko Harald Jylhän-
lehto ja Suvi Maarit Niemi, 
Ilari Samuel Similä ja Laura 
Maria Jäntti. 
Kiiminki: Sami Matias Klee-
mola ja Satu Orvokki Björk.

Tuira: Ari-Pekka Juhani 
Kamppuri ja Ellamari Julia 
Heiskari, Tommi Samuli Päk-
kilä ja Emma-Leena Selkälä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Riitta-Liisa 
Alalauri 67, Yrjö Ilmari Lång 
80, Timo Olavi Jorma Verro-
nen 70.
Haukipudas: Marja-Leena 
Jussila 65.
Karjasilta: Eila Sisko Kova 78, 
Kaisa Leena Niemi 75.
Oulujoki: Eila Kaarina Myl-
lylä 83, Marja-Riikka Soilikki 
Niemelä 39.
Oulunsalo: Reetta Kamppuri 
82, Pirkko Liisa Annikki Tuo-
mi 68.
Tuira: Niko Tapani Kovalai-
nen 31, Paavo Rafael Matti-
la 79, Sirkka Marjatta Penna-
nen 89, Arja-Leena Perälä 63.
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Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 7.10.2016 klo 13
Oulun yliopiston Saalastinsalissa,  

Pentti Kaiteran katu 1

Auto 1  Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastinsali.
 
Auto 2  Pateniemi 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Entisen Pateniemen 
kirkon kohdalla oleva pysäkki – 11:50 Palokan palvelukeskus, 
Parkettitie 3-5 – 12:00 Rajakylän seurakuntakoti –    12:10 
Koskelan seurakuntatalon pysäkki Koskelantiellä – 12:15 
Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 3  Alppila 
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 
piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon pysäkki – 
12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – Metsolan 
kartano, Mielikintie 8 – Kemintietä  Kaitoväylää – Yliopisto-
katu – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 4  Maikkula 
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie – 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
Linja-autoaseman pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas 
pysäkki – 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 5  Kaukovainio 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritas, pysäkiltä – 
12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 6  Keskusta 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie  Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
Keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Tori-
kadulla Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 
Caritas-kodin pysäkki, 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 7  Heinäpää 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu 
– Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara 
Wacklin -koti – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kenttätie 
– 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 – 12:15 Intiön 
hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen,  
autot lähtöpaikalla klo 14.30. 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys 
diakoniatyöntekijään.

OHJELMA

LINJA-AUTOKULJETUKSET

Juhlan juonto
Hannu Tarvas

Tervetulotoivotus
Hallintojohtaja Essi Kiuru,  
Oulun yliopisto

Hartaus
Kirkkoherra Satu Saarinen
Oulujoen seurakunta 

Yhteislaulu

Juhlapuhe
Kansanedustaja Hanna 
Sarkkinen

Musiikkia
Kanttori Sanna Leppä-
niemi ja nuoriso-
muusikko Esa Rättyä, 
Oulun seurakuntayhtymä

Tansseja baletista 
Tervatonttu Toivo
Balettikoulu Sinikello

Musiikkivideo Välitä – 
Yhdessä ilman ikärajaa
OSMy ja yhteistyö-
kumppanit

Tervehdys Oulun 
kaupunginteatterista 
Näyttelijä Merja Larivaara

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Harrastukset ja kerhot 
KOHTAAMISIA-raamis to 
29.9. klo 18–19.30, Keskus-
tan srk-talo. Illan teemana 
ovat auktoriteetit ja ihailun-
kohteet. 
Pienoismallikerho su 2.10. 
klo 15–17, Heinätorin srk-talo. 
Nuorten tupa ke 5.10. klo 15–
16.30, Keskustan srk-talo. Ylä-
koulu, lukio- ja ammattikou-
luikäisille nuorille. Mahdolli-
suus huokaista hetki koulun 
jälkeen ennen illan juttuja. 
Heinäpään eläkeläisten ker-
ho to 29.9. ja 6.10. klo 10.30–
12, Heinätorin srk-talo. Kai-
kille eläkeläisille avoin kerho 
hartauden, ohjelman ja kah-
vittelun merkeissä. 
Intiön eläkeläisten kerho 
to 29.9. ja 6.10. klo 12.30–14, 
Intiön srk-koti. Kaikille avoin 
kerho hartauden, keskuste-
lun ja kahvin äärellä.
Perheiden syysretki Ranuan 
eläinpuistoon ma 24.10. klo 
9–17. Hinta: aikuiset 13,50 €, 
lapset 4–14 v. 12 € ja alle 4-v. 

maksutta, eläkeläiset 12,50 
€. Hinta sisältää kyydin ja 
pääsyn eläinpuistoon. Maksu 
käteisellä linja-autossa. Lisä-
tietoja ja ilmoittautuminen: 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat/2016-10-24/per-
heiden-syysretki-ranualle. Li-
sätietoja: Salla Autere, p. 044 
3161 742.

Musiikkitilaisuudet
Seniorien laulupiiri pe 30.9.  
klo 10–11, Keskustan srk-ta-
lo. Laulupiiri on kaikille tar-
koitettu avoin laulutilaisuus, 
johon jokainen on tervetul-
lut nauttimaan yhteislaulun 
riemusta. Laulupiirissä laule-
taan yhteislauluja erilaisista 
laulukirjoista. Syksyn aikana 
opetellaan mm. virsikirjan li-
sävihkon lauluja. 
Laulattaako? Tule mukaan 
pe 7.10. klo 18.30 alkaen lau-
lamaan NSV2015-kirja kan-
nesta kanteen. Voit osallis-
tua tapahtumaan hetken tai 
koko sen keston. Ks. ilmoitus 
tällä sivulta.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 2.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Saarnaa Juha 
Kauppinen, toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Sal-
la Autere. Urkurina Henna-
Mari Sivula, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki ja Oulun tuo-
miokirkon kamarikuoro. Mu-
siikissa avustaa Markku Kil-
piö. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi. 
Messu su 2.10. klo 13, Intiön 
srk-koti. Toimittaa Salla Au-
tere ja kanttorina Péter Ma-
rosvári. 
Messu su 9.10. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Saarnaa Riit-
ta Heino, liturgia Ari-Pekka 
Metso ja avustaa Salla Au-
tere. Kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 
Messu su 9.10. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Virsikirjan lisävihkomessu 
9.10. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la. Musiikki koostuu virsikir-
jan lisävihkon lauluista. Mu-
siikista vastaa bändi Esa Rät-
tyän johdolla. Kryptassa kirk-
kokahavit messun jälkeen.

Hiljaisuuden rukous-
hetki su 9.10. klo 18–19 
NNKY ja Sinapinsiemen 
ry. Klo 17 pastori Riit-
ta Heino, raamattume-
ditaatio ja klo 18 hiljai-
suuden rukoushetki.

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 7.10.2016 klo 13
Oulun yliopiston Saalastinsalissa,  

Pentti Kaiteran katu 1

Auto 1  Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastinsali.
 
Auto 2  Pateniemi 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Entisen Pateniemen 
kirkon kohdalla oleva pysäkki – 11:50 Palokan palvelukeskus, 
Parkettitie 3-5 – 12:00 Rajakylän seurakuntakoti –    12:10 
Koskelan seurakuntatalon pysäkki Koskelantiellä – 12:15 
Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 3  Alppila 
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 
piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon pysäkki – 
12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – Metsolan 
kartano, Mielikintie 8 – Kemintietä  Kaitoväylää – Yliopisto-
katu – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 4  Maikkula 
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie – 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
Linja-autoaseman pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas 
pysäkki – 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 5  Kaukovainio 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritas, pysäkiltä – 
12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 6  Keskusta 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie  Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
Keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Tori-
kadulla Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 
Caritas-kodin pysäkki, 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 7  Heinäpää 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu 
– Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara 
Wacklin -koti – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kenttätie 
– 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 – 12:15 Intiön 
hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen,  
autot lähtöpaikalla klo 14.30. 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys 
diakoniatyöntekijään.

OHJELMA

LINJA-AUTOKULJETUKSET

Juhlan juonto
Hannu Tarvas

Tervetulotoivotus
Hallintojohtaja Essi Kiuru,  
Oulun yliopisto

Hartaus
Kirkkoherra Satu Saarinen
Oulujoen seurakunta 

Yhteislaulu

Juhlapuhe
Kansanedustaja Hanna 
Sarkkinen

Musiikkia
Kanttori Sanna Leppä-
niemi ja nuoriso-
muusikko Esa Rättyä, 
Oulun seurakuntayhtymä

Tansseja baletista 
Tervatonttu Toivo
Balettikoulu Sinikello

Musiikkivideo Välitä – 
Yhdessä ilman ikärajaa
OSMy ja yhteistyö-
kumppanit

Tervehdys Oulun 
kaupunginteatterista 
Näyttelijä Merja Larivaara

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

Lauluja 
ja tarinoita 

enkeleistä 
sunnuntaina 2.10. klo 15 Oulun tuomiokirkossa.

Lauletaan enkelilauluja ja -virsiä sekä kuullaan pieniä 
enkelitarinoita. Tilaisuus on suunniteltu lapsiperheille, 
mutta kaikenikäiset seurakuntalaiset ovat tervetulleita. 
Tilaisuuden jälkeen Kryptassa tarjolla kahvia, teetä ja 
mehua enkelipiparin kera. Enkelipipareita voi myös ostaa 
mukaan vaikka kummilapselle lahjaksi. Pipareiden myyn-
tituotto menee lasten kirkon rakentamiseen. Halutessasi 
voit myös askarrella oman enkelin. 

Käsityökerho Silmukka 
keskiviikkona 5.10. klo 10–13 tuomiokirkon kryptassa.

Kerho on mukavaa yhdessäoloa ja käsitöitä. 
Silmukassa voi tehdä käsitöitä itselle tai 

lähetystyön hyväksi myyntiin.

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

Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 p. 044 3161 419 tai 
käymällä paikan päällä, Isokatu 17. 
Diakonian aamu 
tiistaisin klo 9–11 Keskustan srk-talon Monitoimisalis-
sa. Työttömien ja vähävaraisten maksuton aamupala 
ja kaikenikäisten juttutupa. Aamupala on tarjolla kel-
lo 10.30 asti. Paikalla diakoniatyöntekijä ja vapaaehtoi-
set emännät. 
Työttömien ja eläkeläisten ruokailu 
keskiviikkoisin klo 11–12 Keskustan srk-talon ruokasali 
Kanelissa, 2. krs. Ruokailun hinta 2 €.  
Päihdetyön diakoniatyöntekijän vastaanotto 
to 29.9. ja 6.10. klo 11–12 Keskustan srk-talossa. 
Riku-Matti Järven päivystysvastaanotto.

sunnuntaina 9.10. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.  
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 

avustaa Päivi Rahja.

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

Uudenveroisten 
laadukkaiden vaatteiden

ja sisustustuotteiden 
putiikki

Avoinna ke–pe 12–18.
Asemakatu 6, Oulu 

(vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 

• facebook.com/domsecondhand

Läpilaulanta 
pe 7.10. klo 18.30 alkaen Isokatu 17, juhlasalissa.

Laulamme kaikki 130 laulua 
numerojärjestyksessä eri bändien säestämänä.

Leena Piikiven maalauksia sarjasta mielentiloja. 

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 7.10.2016 klo 13
Oulun yliopiston Saalastinsalissa,  

Pentti Kaiteran katu 1

Auto 1  Tuira 
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa,  Saalastinsali.
 
Auto 2  Pateniemi 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Entisen Pateniemen 
kirkon kohdalla oleva pysäkki – 11:50 Palokan palvelukeskus, 
Parkettitie 3-5 – 12:00 Rajakylän seurakuntakoti –    12:10 
Koskelan seurakuntatalon pysäkki Koskelantiellä – 12:15 
Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 3  Alppila 
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 
piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon pysäkki – 
12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – Metsolan 
kartano, Mielikintie 8 – Kemintietä  Kaitoväylää – Yliopisto-
katu – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 4  Maikkula 
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie – 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
Linja-autoaseman pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas 
pysäkki – 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 5  Kaukovainio 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritas, pysäkiltä – 
12:35 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 6  Keskusta 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie  Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
Keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Tori-
kadulla Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 
Caritas-kodin pysäkki, 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 7  Heinäpää 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu 
– Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara 
Wacklin -koti – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kenttätie 
– 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 – 12:15 Intiön 
hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen,  
autot lähtöpaikalla klo 14.30. 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys 
diakoniatyöntekijään.

OHJELMA

LINJA-AUTOKULJETUKSET

Juhlan juonto
Hannu Tarvas

Tervetulotoivotus
Hallintojohtaja Essi Kiuru,  
Oulun yliopisto

Hartaus
Kirkkoherra Satu Saarinen
Oulujoen seurakunta 

Yhteislaulu

Juhlapuhe
Kansanedustaja Hanna 
Sarkkinen

Musiikkia
Kanttori Sanna Leppä-
niemi ja nuoriso-
muusikko Esa Rättyä, 
Oulun seurakuntayhtymä

Tansseja baletista 
Tervatonttu Toivo
Balettikoulu Sinikello

Musiikkivideo Välitä – 
Yhdessä ilman ikärajaa
OSMy ja yhteistyö-
kumppanit

Tervehdys Oulun 
kaupunginteatterista 
Näyttelijä Merja Larivaara

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit
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Menot Oulun seurakunnissa  29.9.–6.10.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Mikkelinpäivän perhemes-
su su 2.10. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tölli, avus-
taa Anne Schönberg ja las-
tenohjaajat Kaija Luukkonen 
ja Irja Kokkoniemi, kanttori-
na Sari Wallin, avustaa tyttö-
kuoro Laulujoutsenet, johtaa 
Ulla Metsänheimo.
Sanan ja rukouksen ilta su 
2.10. klo 18 Jäälin kappelis-
sa. Pekka Aittakumpu, Sauli 
Ojalehto, Jaakko Tölli ja Sa-
ri Wallin.
Raamattupiiri to 29.9. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 6.10. klo 13 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 040 7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 3.10. klo 11–
12, Jäälin kappelissa. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienituloisten 
aamupuuro ma 3.10. klo 9.30–
10.30, Kiimingin Vanhusten-
taloyhdistyksen kerhohuone, 
Kivitie 1 (sisäänkäynti Kierto-
tien puolelta), maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11. Jäälin 
kappelin perhekerho ei ko-
koonnu 29.9. aamupäivällä, 
tervetuloa Ilta perheille -ta-
pahtumaan. Ks. Ilta perheil-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 2.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Musta-
kallio, avustaa Jaakko Tuisku, 
messudiakonina Elisa Manni-
nen. Kanttorit Hannu Nieme-
lä ja Kaisa Säkkinen. Lapsi-
kuoro. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa. Vuoden 2017 
rippikouluryhmien nimilistat 
ovat nähtävillä jumalanpal-
veluksen jälkeen.
Veisu-Messu pe 30.9. klo 18 
srk-keskuksessa. Ks. ilmoitus.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipii-
rin syksyn ensimmäinen ko-
koontuminen to 29.9. klo 13 
srk-keskuksessa. Ohjelmassa 
mm. yhteislaulua ja musiikin 
kuuntelua. Vetäjänä Hannu 
Niemelä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodilla, 
perjantaisin (ei 30.9.) klo 10–
11.30 Wirkkulassa, Martin-
niemen srk-kodilla ja Jokelan 
vanhalla koululla. Lisätietoja 
Outi Palokangas p. 040 5741 
472, outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ma 3.10. klo 13 Veteraani-

kuja 3 kerhohuoneessa, Ase-
makylä, to 6.10. klo 13 srk-
keskuksen Frosterus-salissa 
ja to 6.10. klo 13 Kellon srk-
kodilla.  Kerhossa hartaus, 
kahvit ja vaihtelevaa ohjel-
maa, joskus vierailija. Taksi-
listalle voi ilmoittautua ker-
hossa tai maanantaisin klo 
9–11 p. 044 7310 232. Oma-
vastuu 3 €/ suunta.
Juttukahvila ke 5.10. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvilassa alkuharta-
us, kahvit ja yhteistä ohjel-
maa sekä keskustelua, jos-
kus vierailijoita. Juttukahvi-
la on ilmainen. Mahdollista 
saada taksikuljetusta, hinta 
3 € / suunta. Taksikyytipyyn-

nöt Minna Similälle, p. 040 
8668 319. 
Nuorten Gospel-bändin 
harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18–20 Wirkkulassa. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 17 Wirkkulassa. Ker-
ho on tarkoitettu kouluikäi-
sille tytöille ja pojille. 
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Perjan-
tain nuorten illoissa on mm. 
leppoisaa yhdessäoloa, hil-
jentymistä ja tarjoilua. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ja päi-
vystys maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistossa srk-kes-

le -ilmoitus.
Ilta perheille to 29.9. klo 18–
20 Jäälin kappelissa. Kutsum-
me mukaan erityisesti myös 
isovanhempia. Leppoisaa yh-
dessäoloa, askartelua, mus-
karia, hiljentymistä ja illan 
päätteeksi pientä iltapalaa. 
Perhekahvilat Kirkkopirtis-
sä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelissa.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151.
Löydä oma vapaaehtoistyö-
si -ilta to 6.10. klo 17.30–19 
Jäälin kappelissa. Illassa poh-
dimme yhdessä kahvikuppo-
sen äärellä vapaaehtoistyön 
tehtäviä, jotka sinulle sopi-

kuksessa. Ajanvaraus talou-
dellisen avun hakemiseksi, 
p. 044 7310 232. Diakoniatoi-
mistoon voi tulla myös käy-
mään. 

Muut menot
Aamupuuro-Akatemia ma 
3.10. srk-keskuksessa. Kaikille 
avoin kohtaamispaikka. Klo 
9.50 aamuhartaus kappelis-
sa, klo 10 aamupuuro, voi-
leivät ja kahvi ja klo 10.30–
11.30 keskustelua ju-
malanpalveluk-
sesta kirkkoher-
ra Jaakko Tuis-
kun kanssa. 
Aamupuuron 
valmistavat 
Puttaan Mar-
tat. Ruokailu on 
maksuton, halu-
tessaan voi pudot-
taa vapaaehtoisen maksun 
rahalippaaseen.
Vanhusten viikon juhla ti 
4.10. klo 13 srk-keskuksessa. 
Juhlassa hartauspuhe van-

hustyön pastori Markku Pa-
losaari, yhteislaulua, eläke-
läisjärjestöjen ohjelmaa ja 
kahvit. Paikalla myös kirjoi-
tustulkkaus. 
Lähde mukaan Maata nä-
kyvissä -festareille Turkuun 
18.–20.11. Hinta 60 € sis. fes-
tariliput (58 €), matkat, ma-
joituksen ja ruuat. Ilm. osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat -> haku-

sanalla maata näkyvissä. 
Lisätietoa www.

maatanakyvis-
sa.fi.
Lähetyspiiri 
perjantaisin 
klo 12.30 srk-
keskuksessa. 
Rauhanyhdis-

tykset: Hauki-
pudas: lauluhet-

ki, ruokailu ja seu-
rat su 2.10. klo 12 ry:llä. 

Kello: ompeluseurat pe 30.9. 
klo 18.30 ry:llä. Jokikylä: 
päiväseurat su 2.10. klo 13 
ry:llä.

si parhaiten. Tapaat seura-
kunnan työntekijöitä ja eh-
kä löydät oman tapasi tehdä 
vapaaehtoistyötä. Tied. Jaa-
na Kontio, p. 040 5793 248. 

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 3.10. klo 10–
13, Jäälin kappelissa. Kaikille 
avoin tapaamispaikka, jossa 
kahvittelun ohessa juttelem-
me arkipäivän asioista. 
Naisten kasvuryhmä ti 4.10. 
klo 13 Jäälin kappelissa.
Varttikirkko ja nuorten yö-
kahvila pe 7.10. klo 18.30–22 
Jäälin kappelissa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 2.10. klo 
12 seurat ja perheruokailu 
ry:llä.

Veisu-Messu 
perjantaina 30.9. klo 18 srk-keskuksessa. 

Veisu-Messu on viikkomessu, jossa lauletaan punai-
sen laulukirjan veisuja ja messua toteutetaan ilmai-
sun eri muodoin kuvin, näytelmin ja sanoin. Säestä-
jänä toimii nuorten gospel-bändi Sininen punava-
las ja avustajana ilmaisuryhmä Luojan luomat. Vei-
su-Messusta saa rippikoululaiset ja isoskoulutetta-
vat veisumessumerkinnän. Tervetuloa kaikenikäiset. 

San
n

a K
ro

o
k Urkuvartti 

torstaina 6.10. klo 11.15 kirkossa.
Urut Ismo Hintsala. 

Urkuvartti on minikonsertti,
joka kestää n. 15 min. Vapaa pääsy.

K
irko

n ku
vap

an
kki / Ju

h
o A

latalo

Muskari 5–6-vuotiaille 
torstait 13.10., 20.10. ja 27.10. 

musisoidaan muskarissa klo 18.30–19
Kiimingin kirkkopirtillä. 

Ryhmään otetaan 6–10 lasta 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sari.wallin@evl.fi

Vanhustenviikon 
ohjelmassa 
Ke 5.10. klo 12–14 kirkossa 
Kiimingin kirkon ja 
hautausmaan historiaa 
sekä yhteislaulua ja 
musisointia Jarkko 
Metsänheimon ja Eerik 
Ohtamaan (15 v.) johdolla.

Su 9.10. klo 10 kirkossa 
vietämme muistimessua 
vanhusten viikon päätteeksi. Muistimessu on tavallista 
lyhyempi ja selkokielinen ehtoollisjumalanpalvelus.

Kiiminkipäivillä lähetyksen arpajaisissa roskakatok-
sen voitti Kaarina Jurvakainen. Voitoista on ilmoitet-
tu henkilökohtaisesti. Voittoluettelo on myös luettavis-
sa kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Eläkeläisten
 musiikkipiirin

syksyn ensimmäinen 
kokoontuminen 
to 29.9. klo 13 

srk-keskuksessa. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Messu su 2.10. klo 10 Karja-
sillan kirkossa.  Työväen kirk-
kopyhä ja Veljeysliikkeen 70-
v. juhla. Ks. ilmoitus. 
Messu su 2.10. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, kanttori Ilkka Järviö. 
Perhemessu su 2.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Päivi Sutinen, kant-
tori Sirpa Ilvesluoto. Musii-
kissa avustaa harpisti Helmi 
Väinämö. Kirkkokahvit. Jou-
lun lapsi -keräyksen esittely 
ja avaus.
Messu su 2.10. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kantto-
ri Riitta Piippo. Kolehti seura-
kuntien varhaiskasvatuksen, 
lapsi- ja perhetyön, erityises-
ti pyhäkoulu- ja päiväkerho-
työn tukemiseen ja kehittä-
miseen Suomen ev.lut. seu-
rakuntien Lapsityön Keskuk-
sen kautta. 
Messu su 2.10. klo 14, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Toimittaa Marja-Lee-
na Tahkola, kanttorina Taina 
Voutilainen. 
Arabiankielinen hartaus su 
2.10. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt. 
Lähetyspiiri ti 4.10. klo 17.30 
Kaukovainion kappelissa.
Varikkomessu su 9.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, avustaa Päivi Rahja.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 29.9. ja to 
6.10. klo 13, Kastellin kirkon 
pappilan puolella.
Maikkulan raamattupiiri to 
29.9. klo 18 ja to 6.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat to 29.9. klo 18 Kauko-
vainion kappeli, pe 30.9. klo 
18.30 Pyhän Andreaan kirk-
ko, kirkkoseurat ti 4.10. klo 
19 Karjasillan kirkko.
Hanna rukousryhmä to 29.9. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ko-
koonnumme joka toinen to 
klo 18–19.30 Kastellin kirkon 
seurakuntasalissa. Lisätieto-
ja Mari Vakkilainen, p. 050 
3035 243.
Raamattupiiri ke 5.10. klo 
18, Karjasillan kirkko. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho ma 3.10. 
klo 12 Maikkulan kappeli, to 
6.10. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkko, to 6.10. klo 13 Kastel-
lin kirkko, to 6.10. klo 13 Kar-
jasillan kirkko.  
Palvelupiiri ma 3.10. klo 13, 
Karjasillan kirkko. 
Diakoniaryhmä ti 4.10. 
klo 13.30, Maikku-
lan kappeli. 
"Sydämeni 
ulottuvilla" – 
nykylyriikan 
ilta su 9.10. 
klo 18, Kas-
tellin kirkos-
sa. Millaisel-
ta kuulostaa ny-
kylyriikka? Mitä se 
onkaan? Tule ottamaan 
selkoa! Runoja esittävät Vir-
ve Vikamaa, Juho Sarkamo, 

Maija Karppinen, Rita Mag-
ga-Kumpulainen ja Juha Vä-
häkangas. Kanttorina toimii 
Ilkka Järviö. Vapaa pääsy!

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Karjasillan kir-
kolla torstaisin klo 9. Tu-
le mukavaan seuraan naut-
timaan vapaaehtoisten val-
mistamaa maksutonta aa-

mupalaa. Tarjolla puu-
roa, leipää ja leikke-

leitä sekä kahvia 
ja teetä. 
Aamupuu-
ro Kaakkuris-
sa perjantai-
sin klo 9. Aa-
mupuuro työt-

tömille ja pieni-
tuloisille. Ilmainen 

aamupala, joka sisäl-
tää kaurapuuroa, leipää, 

leikkeleitä, kahvia ja tee-
tä. Alussa hartaus. Jos olet 

kiinnostunut toimimaan va-
paaehtoisena aamupuuron 
järjestelytehtävissä, ota yh-
teyttä diakoniatyöntekijöi-
hin Seppo Meriläinen, p. 044 
7884 035 tai Päivi Rahja, p. 
044 3161 457. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Luontopyhis su 2.10. klo 15 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskuksessa. Tervetuloa, ko-
ko perhe, yhteiseen muka-
vaan hetkeen. Isommat lap-
set voivat tulla itsekseenkin. 
Luontopyhiksessä hiljennym-
me hartaushetkeen, tutkim-
me luontoa monin eri tavoin 
sekä touhuamme yhdessä si-
sällä ja ulkona. Ota mukaan 
omat eväät ja makkarat, sillä 
joka kerta on makkaranpais-
tomahdollisuus. Kutsumme 
mukaan kaikenikäisiä! Ko-
koonnumme tänä syksynä su 
27.11. saakka.

Operaatio
Joulun lapsi -keräys 
Operaatio Joulun lapsi 
on keräys, jolla kerätään 
lahjapaketteja Euroopan 
köyhimmille lapsille 
Romaniassa ja Moldovassa. 
Voit tuoda oman lahjapaketti-
si sunnuntaisin 
18.9.–13.11. messujen 
yhteydessä Kastellin kirkolle 
ja 2.10.–13.11. Pyhän 
Andreaan kirkolle.
Tule myös kuuntelemaan 
lisää operaatiosta su 18.9. 
messun jälkeen kirkko-
kahveille Kastellin kirkkoon 
ja su 2.10. Pyhän Andreaan
kirkkoon. Lisätietoja: 
www.joulunlapsi.fi ja 
pastori Mirjami Dutton, 
p. 044 3161 473. 

Tervetuloa Mikkelinpäivän
perhemessuun 

sunnuntaina 2.10. klo 12
Pyhän Andreaan kirkkoon Kaakkuriin. 

Messun jälkeen enkeliaskartelua ja kirkkokahvit.  

Lauantaina 8.10. Maikkulan kappelissa
11.00 Tervetuloa, alkurukous
11.15 ”Äitien perintö”  Diakonissa-sairaanhoitaja  
 Päivi Peltola, el Leena Vainionpää.  
12.30 Lounas
13.30 ”Miten syyllisyydestä ja häpeästä eteenpäin?” 
 Pappi, psykoterapeutti Hannu Rahikainen.
14.30 ”Itsemyötätunto”   
            Sosiaalialan lehtori Harriet Tervonen.
15.45 Päätösrukous ja kahvit.

Sunnuntaina 9.10.  
klo 12 Kappelimessu Maikkulan kappelissa
Lounas 8 €, käteismaksu, lapset alle 12-v. ilmaiseksi. 
Lapsille pyhäkoulu. Diakoniatyön myyntipöytä.  
Juontaa Erja Oikarinen, musiikki Riitta Piippo ja
soitinryhmä. Lämpimästi tervetuloa! 

Mikkelin 
markkinat 
lauantaina 1.10. klo 10–13 
Kaukovainion kappelissa. 

Myyjäistapahtumassa lohikeit-
to- tai kasviskeittolounas, kah-
via ja leivonnaisia, käsitöitä, ar-
poja ja paljon muuta. Tapahtu-
maan voi lahjoittaa marjoja, 
mehuja tms. syksyn satoa tai 
leipoa. Leivonnaisiin valmistus-
päivämäärä sekä lista, mitä ai-
neita valmistuksessa käytetty. 
Tapahtuman tuotto ohjataan 
Suomen Lähetysseuran Tasaus-
keräykselle. Lisätietoja keräyk-
sestä www.tasaus.fi Tapahtu-
man järjestää Karjasillan seura-
kunnan lähetystyö.

Työväen kirkkopyhä 
ja Veljeysliikkeen 70-v. juhla

 
sunnuntaina 2.10. klo 10 

Karjasillan kirkossa. 
Messun toimittaa Juhani Lavanko, 

saarna piispa Ilkka Kantola. 
Musiikki Riitta Piippo, 

Jouko ja Eeva Kantola sekä Kalevi Ilkka.
 Radiointi Radio Dei. 

Messun jälkeen Veljeysliikkeen 
70-v. juhla ja kirkkokahvit.

Luontopyhis 
su 2.10. klo 15 
Lämsänjärven 
kaupunkileiri-
keskuksessa. 
Tervetuloa

kaikenikäiset!
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 2.10. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarna Timo Riihi-
mäki, kanttorina Sanna Lep-
päniemi, Oulujoen kirkko-
kuoro, Pohjois-Pohjanmaan 
Nuorisoseurojen Liitto ry:n 
110-vuotisjuhla. Oulun ry:n 
kirkkopyhä.
Messu su 2.10. klo 12, Hin-
tan srk-talo. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarna Matti 
Laurila. Avustavat Anne Kel-
lokumpu ja Anu Luokkala.    
Kanttori Sanna Leppäniemi. 
Riikka vuoristo, huilu.  Näkö-
vammaisten kirkkopyhä.  
Perhekirkko su 2.10. klo 10, 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Mat-
ti Jurvelin,  kanttorina Anja 
Hyyryläinen, lastenohjaajat 
Elisa Klasila ja Tiina Kemola. 
Varhaisnuoret laulavat. Van-
husten viikon aloitus. 
Perhekirkko su 2.10. klo 12, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Leo Rahko, lapsikuoro. Van-
husten kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit kirkossa.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 3.10. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 3.10. klo 18.30, Hintan 
srk-talo. 

Lapsille ja
lapsiperheille 

Myllyojan perhetupa to 
6.10. klo 9–12, Myllyojan srk-
talo.  Tuvassa saa kahvitel-
la ja hengähtää mukavassa 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Menot Oulun seurakunnissa  29.9.–6.10.2016

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 2.10. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Maija Sivu-
la ja Riitta Markus-Wikstedt, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
kirkkoväärti Outi Anias, mu-
siikkiavustaja Katja Kivinie-
mi-Collins, vanhusten kirkko-
pyhä. www.virtuaalikirkko.fi.
Mikkelinpäivän perhemes-
su su 2.10. klo 17 Oulunsalon 
kirkko. Ks. ilmoitus. 
Vanhustenviikon messu ke 
5.10. klo 13.30 Salonkarta-
nossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttori Anna-Kaisa Pit-
känen.  
Vanhustenviikon messu 
to 6.10. klo 13.30 Teppolas-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Anna-Kaisa Pitkä-
nen. 
Seurakuntakerho to 6.10.  klo 
11 toimitalossa. Riitta Markus-
Wikstedt, Pirjo Mäntyvaara ja 
Jorma Uusi-Illikainen.

Harrastukset ja kerhot
Kyläkamari ma 3.10. klo 11 
Pysäkillä. Klo 11.30 puheen-
vuoro Kerttu Saarnilla van-
hustenviikon teemasta ”Te-
kee mieli oppia”. Lauluhetki 
Pirjo Mäntyvaara. Paikalla on 
myös SPR:n Terveyspointti.

Lapsille ja
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 30.9. 
klo 9.30 Varjakan kylätalolla.
Vattukujan perhekerho ma 
3.10. klo 9.30 seurakunnan 

seurassa vaikkapa neuvola- 
tai kauppareissulla. Paikalla 
on seurakunnan työntekijöi-
tä, ja kävijöillä on mahdolli-
suus leikkiä, piirrellä, seurus-
tella tai vaan olla. Olet läm-
pimästi tervetullut.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret/tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 6.10. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo. 
Laulaen iloa jaamme – mu-
siikki yhteistä on to 6.10. klo 

13, Hintan srk-talo.  Laulam-
me yhdessä virsikirjan lisävi-
hon lauluja pianon säestyk-
sellä.  Mukana diakoniatyön-
tekijä Anna-Maija Sälkiö ja 
kanttori Sanna Leppäniemi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa  maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Vastaanotto muissa asi-
oissa sopimuksen mukaan 
ottamalla yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 3.10. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo.  Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-
suton. Paikalla seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia.  

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 30.9. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18. Lähetyksen puo-
ti ja kahvila. Kahvittelun lo-
massa voit tehdä pieniä os-

tiistaina 4.10.  
Kirkonkylän 
koululla.
Tilaisuus alkaa 
yhteisellä 
ruokailulla klo 13.
Ohjelma 
juhlasalissa 
klo 13.30.
Tervetuloa!

Oulunsalon 
vanhustenviikon 
juhla

Varhaisnuorten kerhot
Hintan seurakuntatalo

Ma klo 17–18 LIIKUNTAKERHO 3.–6.-lk
Ma klo 18–19 LIIKUNTAKERHO 1.–3.-lk

Ma klo 18–19 LAUTAPELIKERHO 3.–6.-lk
Ti klo 17–18 VOIMISTELUKERHO 1.–4.-lk

 Myllyojan seurakuntatalo
Ma klo 17–18 Puuhakerho 1.–4.-lk

 Huonesuon seurakuntakoti 
To klo 18–19 Puuhakerho 1.–4.-lk

Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 6.10. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 6.10. 
klo 9.30. 
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 7.10.  
klo 9.30 Varjakan kylätalolla. 
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
4.10. klo  9–10 Pysäkillä, 
Kauppiaantie 5. Diakonian 

aamupuuro on tarkoitettu 
vähävaraisille ja yksinäisille 
oulunsalolaisille.

Muut menot
Herättäjäyhdistys su 2.10. 
klo 18.30 Siioninvirsiseurat 
Paula ja Alpo Salolla, Puna-
herukkakuja 4, Oulunsalo.
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Ti 11.10. klo 18.30 laulu-
seurat Tuula ja Pertti Turtiol-
la Karhuojantie 221. Salon-
pää: Su 2.10. klo 13 lounas-
ruokailu ja seurat ry:llä.

Mikkelinpäivän perhemessu 
sunnuntaina 2.10. klo 17 Oulunsalon kirkossa.

Toimittaa Saila Karppinen, 
avustaa Hannele Heinonen ja lastenohjaajat,  
kanttori Anna-Kaisa Pitkänen, 
lapsikuoro. 
Messun jälkeen iltapuuro 
Toimitalon Yläsalissa. Haluatko laulaa kuorossa?

Uusi Ääni on intoa pursuava, nuorekas, monipuolinen 
ja tasokas sekakuoro, joka ottaa uusia ääniä avosylin 
vastaan! Harjoitukset keskiviikkoisin klo 18–20 
Yhteisötalon Valtuustosalissa (Kauppiaantie 5). 
Käy tutustumassa kuoroomme nettisivuillamme 
www.uusiaani.fi ja tule rohkeasti koelauluun! 
Lisätietoja: kuoronjohtaja Pirjo Mäntyvaara,
p. 044 7453 849, pirjo.mantyvaara@evl.fi

toksia lähetystyön hyväksi. 
Eläkeläisten kerho ma 3.10. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 3.10. 
klo 13, Hintan srk-talo.  
Pikku Putiikki ti 4.10. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo.  Kan-
sainvälisen diakonian hyväksi 
myytävänä sukkia, lapasia ja 
pieniä lahjatavaroita. 
Neulansilmä ti 4.10. klo 17, 
Hönttämäen srk-koti. Kan-
sainvälinen sekä suomalai-
sille että maahanmuuttaja-
naisille tarkoitettu naisten 
ja tyttöjen käsityökerho. Li-

sätietoja Sari Meriläinen, p. 
040 5583 294 tai Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459. 
Fransupiiri ti 4.10. klo 17, 
Myllyojan srk-talo.  
Aikuisten kuntopiiri ke 5.10. 
klo 17, Hintan srk-talo.
Veteraanileiri Rokualla 4.–
6.11. Ks. ilmoitus s. 14.
Seurakuntakerho 6.10. klo 
10, Huonesuon srk-koti.
Eläkeläiskerhon retki Ves-
perkotiin 6.10. klo 14.  Lähtö 
Myllyojan srk-talon pihalta 
klo 13.20. Retken hinta 8 €.

Koko perheen Enkelikirkko 
tiistaina  4.10. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Soivat iloisesti kirkonkellot, kutsu-
en teidät Enkelikirkkoon. Koko per-
heen enkelikirkko, jossa mm. nukke-
teatteriesitys, ja lasten esityksiä. 
Kirkko on koristeltu lasten enkelitöillä. 
Kirkkokahvit varhaiskasvatuksen 
tiloissa. Lämpimästi tervetuloa! 

Konsertti 
keskiviikkona 5.10. klo 19 

Ylikiimingin kirkossa.  
Seeli Toivio, 

sello&sopraano, 
Heikki Sassi, bassolaulu.

Eljas Niemelä, urut. 
Konsertti. Vapaa pääsy. 

Ohjelma 15 €. 

Toiminnallinen perheilta 
torstaina 6.10. klo 17.30 Myllyojan seurakuntatalossa.  

Kaikenikäisille perheiden yhteinen ilta alkaen 
mukulamessulla ja jatkuen erilaisilla toimintapisteillä. 

Mahdollisuus ostaa diakonia- ja lähetyspöydistä 
arpoja ja tuotteita. Tarjoilua. 

Tervetuloa viettämään iltaa yhdessä!

Seurakuntaretki Iihin
Lähtö linja-autolla 20.10. klo 9.15 

Toimitalon pihalta. Paluu noin klo 15.
Omavastuu retkestä 10 euroa sisältää 

matkakustannukset ja ruuan.

Ilmoittautumiset 
ja allergiat 
13.10. mennessä
diakoniatyöntekijä 
Maija Sivulalle, 
p. 044 7453 853.

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

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 2.10. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Petteri 
Tuulos, vieraileva saarnaaja 
Markus Tuukkanen, kantto-
ri Tommi Hekkala. Sekakuo-
ro Tuike. Oulun Rauhanyh-
distyksen syysseuroihin liit-
tyvä messu. 
Messu su 2.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttori Anu Ar-
vola-Greus. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. 
Enkelimessu su 2.10. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Rikka Honkavaara, 
avustavat Matti Ketola, Pek-
ka Jarkko ja Sanna Tervo, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Messu su 2.10. klo 12, Raja-
kylän srk-koti. Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttori Olli 
Paakinaho. 
Messu Caritas Matriitis-
sa su 2.10. klo 15.30, Caritas 
Matriiti. Messun toimittavat 
Marja-Leena Tahkola ja kant-
tori Taina Voutilainen. Terve-
tuloa! 
Iltamessu su 2.10. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Soili Pit-
känen, kanttori Tommi Hek-
kala. 
Viikkomessu ke 5.10. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Lastenvaatteiden vaihtopäi-
vä to 29.9. klo 10–12. Käyn-
ti kirkon takaa ovesta "Telak-
ka". Jos sinulta löytyy puhtai-
ta, ehjiä ja ylimääräisiä lasten 
vaatteita ja kenkiä ja haluai-
sit lahjoittaa ne eteenpäin, 
voit tuoda tuomisesi vaihto-
pöydälle. Mukaasi voit ottaa 
aivan ilmaiseksi tarvitsemia-
si vaatteita ja kenkiä. Jäljel-
le jääneet lahjoitamme seu-
rakuntamme diakoniatyön 
kautta alueemme tarvitsevil-
le perheille. Olet tervetullut 
kahville, mehulle, leikkimään 
ja juttelemaan! 
Diakonian ateria to 29.9. ja 
to 6.10. klo 12–13, Rajaky-
län srk-koti. Vapaaehtoinen 
maksu.  
Diakonian ateria to 29.9. 
ja to 6.10. klo 12–13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Vapaaeh-
toisten valmistama lounas 
torstaisin. Vapaaehtoinen 
maksu. Lisätietoja: diakonis-
sa Saila Luukkonen,  p. 040 
5747 092. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 412.
Diakonian aamupala ma 
3.10. klo 10–11, Rajakylän 
srk-koti. Aamupala on mak-
suton. 
Juttutupa ma 3.10. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Kohtaamispaikka kappelil-
la. Hartaus, aamupala ja yh-
dessäoloa omalla alueella. 
Lisätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092. 
Juttutupa ma 3.10. klo 11–
12.30, Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-

taisista asioista. Juttutupaan 
ovat tervetulleita kaikki. 
Miesten juttutupa ke 5.10. 
klo 17–18.30, Palokan srk-ko-
ti. Juttutupaan ei tarvitse il-
moittautua erikseen. Juttu-
tupaa vetävät Pateniemen 
omat vapaaehtoiset Pertti 
Taimisto, p. 045 8414 700 ja 
Kalevi Huovinen, p. 040 4143 
263. Juttutuvassa tarjotaan 
pullakahvit.

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri to 29.9. ja to 
6.10. klo 12.30, Tuiran kirkko, 
Sumppu. 
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
ja to 6.10. klo 13–14.30, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ko-

koonnumme kahvikupposen 
äärelle keskustelemaan päi-
vän aiheeseen liittyvistä tee-
moista. Laulamme ja hiljen-
nymme hartauden äärelle. 
Lisätietoja: diakoni Päivi Moi-
lanen, p. 040 5747 064. 
Seniorien laulupiiri to 29.9. 
ja to 6.10. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. Laulupiiris-
sä lauletaan yhteislauluina 
vanhoja koululauluja, hen-
gellisiä lauluja ja virsiä kant-
torin johdolla. Mukana myös 
diakoniatyöntekijä Sami Rii-
pinen. Kahvitarjoilu!  
Raamattupiiri to 29.9. ja to 
6.10. klo 17, Rajakylän srk-ko-
ti. Vetäjänä Jarmo Luoto. 
Käsityökerho pe 30.9. klo 

Piirustuskilpailu 

Nyt toivotaan paljon eläinaiheisia piirustuksia 4–6 
-vuotiailta lapsilta! Tyyli ja tekotapa on vapaa. Voitta-
jatyöstä tehdään puulelu Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. Kilpailuaika on 1.9.–14.10. 
Työt tulee lähettää osoitteella Tuiran seurakunta / 
Saila Luukkonen, Myllytie 5, 90500 Oulu. 
Valinnan suorittaa Pentti Kinnunen, joka myös valmis-
taa lelun. 
Lisätiedot: diakonissa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.

9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Vapaaehtoisten seu-
rakuntalaisten ylläpitämä 
kerho, jossa tehdään käsitöi-
tä diakonityön myyjäisiin se-
kä kastesukkia. 
Käsityökerho ma 3.10. klo 
12–14, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Ikäihmisten suvantohet-
ki ma 3.10. klo 14–15, Tuiran 
kirkko, Suvantosali. Ikäihmi-
sille suunnattu avoin kohtaa-
mishetki yhdessäolon ja kah-
vittelun merkeissä. Mukana 
diakoniatyöntekijä Sirpa Vä-
häaho-Kuusisto.
Käsityökahvila ti 4.10. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. Tu-
le tekemään käsitöitä muka-
vaan porukkaan lähetystyön 
myyjäisiin tai hyväntekeväi-

syyteen. Kerhoon otetaan 
vastaan lanka- ja ompelutar-
vikkeita lahjoituksena.
Olohuone ke 5.10. klo 17, Tui-
ran kirkko, Suvantosali. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
5.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 6.10. klo 13–15, 
Palokan srk-koti. Lisätietoja 
antaa diakoni Heli Mattila, 
p. 040 5747 145. Diakoniapii-
ri on avoin kaikille, jotka ha-
luavat tehdä käytännön dia-
koniaa eli kristillistä avus-
tustyötä oman asuinalueen-
sa ihmisten hyväksi. Kerhos-
sa kahvitellaan, vaihdetaan 
kuulumiset ja suunnitellaan 
diakonista vapaaehtoistyötä.

Miestenpiirin syksy 2016
Tuiran kirkossa tiistaisin klo 18

11.10. Riikka Honkavaara: Liikunnallisuus kristityn elämässä
18.10.  Kirsti ja Juhani Fiskaali: Maahanmuuttajan uusi Tie
25.10.  Arvo Ågren: Yhteinen lauluilta kaikille ääneen  

ja sukupuoleen katsomatta
1.11.  Matti Rahja: Uskon, rakkauden ja rauhan Sana
8.11.  Mika Pouke: Messiaskuninkaan paluu
15.11.  Vierailu Oulun ortodoksisessa katedraalissa,  

Torikatu 74. Esittelijänä Juksu Mäntymäki.
22.11.  Tapio Pokka: Suomi nousuun! – Kristillisen  

koulun rooli kansan tulevaisuudessa.
29.11.  Mikko Raatikainen: Veisattuaan kiitosvirren  

he lähtivät Öljymäelle. (Matt. 26:30)

P.S. Enkelimessu on lasten näköinen kirkkohetki, 
johon koko perhe on lämpimästi tervetullut.

Kouluikäiset kutsutaan lisäksi pop up-messuapu-
ryhmään. Ryhmä kokoontuu puoli tuntia ennen

messun alkua sakastissa ja silloin jaetaan monenlaisia 
tehtäviä. Tuu rohkeasti mukkaan!

Ilmoittautumiset messuapuryhmään: 
riikka.honkavaara@evl.fi, 044 3161 415

Syksyn kerhoja lapsille
Koskelan seurakuntakoti
 Puuhakerho alakoululaisille maanantaisin klo 18–19.
 Reppuparkki joka toinen tiistai klo 12–15. 
 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.
Palokan seurakuntakoti
 TeeTupa koululaisille keskiviikkoisin klo 14.30–16.
 Puuhakerho 1.–3.-lk torstaisin klo 18–19.
Pyhän Luukkaan kappeli
 Puuhakerho 1.–3.-lk tiistaisin klo 17–18.
Koskelan koulu 
 Juttupysäkki perjantaisin klo 12.30–14.30.
Pyhän Tuomaan kirkko
 Puuhakerho 1.–4.-lk keskiviikkoisin 
 klo 18–19.
Tuiran kirkko (sis.käynti ovesta Maininkisali)
 TeeTupa alakoululaisille torstaisin klo 14–16.
 Puuhakerho 1.–4.-lk tiistaisin klo 18–19.

Kerhotoiminta on maksutonta toimintaa, 
johon ilmoittaudutaan suoraan kerhopaikalla. 
Ohjaajina toimivat seurakunnan koulutuksen 

käyneet nuoret. Lisätiedot: Sanna Tervo, 
sanna.tervo@evl.fi tai p. 040 7451 469.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Pe t t e r i  Tuu lo s

Hiljaisuuden päivä 
torstaina 20.10. klo 12–17 
Koskelan seurakuntakodissa.

Päivän tarkoituksena on tutustuttaa ihmisiä hiljaisuu-
den retriittiin. Mukaan mahtuu 10 henkilöä. Päivä on 
osallistujille ilmainen. Hiljaisuuden päivää ohjaavat 
koulutetut retriitin ohjaajat vs. pastori Soili Pitkänen 
ja diakoni Heli Mattila. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakoni Heli Mattilalle 
ma 10.10. ja ti 11.10. p. 040 5747 145. 

Hiljaisuuden päivän ohjelmaan kuuluu rukoushetkiä, 
kahvittelua, ulkoilua ja lepoa. Osallistujat sitoutuvat 
olemaan hiljaa yhdessä. Vaikka Hiljaisuuden päivä tar-
joaakin ihmiselle paikan rauhoittua, sitä ei suositella 
akuutissa elämänkriisissä olevalle henkilölle. Jos halu-
at kokea hiljaisuuden siunauksen, kuunnelle itseäsi ja 
Jumalaa, olet tervetullut hiljaisuuden päivään!
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Lastenlauluilta to 29.9. klo 
18 Rantsilan srk-talossa. Rant-
silan Stellat, mehutarjoilu. 
Ystävänkammari ke 5.10. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Järvikylän ja Rivinperän dia-
konia- ja lähetyspiiri ke 5.10. 
klo 11 Paula Niirasella Retu-
lassa, Purontie 11.
Ehtoollishartaus Pyhännän 
Nestorissa ke 5.10. klo 13.
Kirkonkylän diakoniapiiri 
ma 10.10. klo 18 Anja ja Ola-
vi Juopperilla Ojalankylässä.
Herättäjän seurat: Rantsila: 
su 9.10. klo 14.30 srk-talossa. 
Merja Jyrkkä, Pasi Kurikka. 
Pyhäntä: ti 11.10. klo 19 srk-
talossa. Merja Jyrkkä, Matti 
Nuorala.
Syöpäkerho ke 12.10. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Mäläskän diakoniakylätoi-
mikunnan vierailu ke 12.10. 
klo 14 Pihlajistossa.
Päiväkerho: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 k-kodissa. Pulkki-
la: perjantaisin klo 10 k-ko-
dissa. Pyhäntä: keskiviikkoi-
sin klo 10 srk-talon kerhoti-
lassa. Rantsila torstaisin klo 
12 Nuppulassa.
Seurakuntakerho: to 29.9. 
klo 13 Rantsilan srk-talossa, 
pe 30.9. ei Kestilässä, tiistai-
sin klo 12 Väinölässä ja tors-
taisin klo 12 Pulkkilan srk-ta-
lossa.
Perhekerho: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 k-kodissa. 
Parittomilla viikoilla paikalla 
diakonissa ja lastenohjaaja. 
Pulkkila: keskiviikkoisin klo  
10 k-kodissa. Parillisilla viikoil-

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   29.9.–6.10.2016

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

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
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

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa  29.9.–6.10.2016

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

KOHTAAMISIA-
Raamis  to 29.9. 
klo 18–19.30, Kes-
kustan srk-talo. Il-
lan teemana auk-
toriteetit ja ihailunkohteet.
Seuraavan Luukas-messun pe 14.10. klo 19 suunnitte-
lu on käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". 
Tervetuloa mukaan!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 1.10. klo 17.30 Tuiran kirkolla, 
Myllytie 5, Maininki-salissa. Teemana: Onko mikään us-
konto oikeassa. Puhe Tomi Koho. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 3.10. klo 18, Hei-
nätorin srk-talo. Teemana: Leviatanin valtakunta. Puhe: 
Lasse Marjokorpi.
Hetki yhdessä -ilta ma 3.10. klo 19, rukoushuoneella 
Koulukatu 41. Järjestää joukko Uusheräyksen ja Rauhan 
Sanan nuoria aikuisia.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 5.10. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappelin seurakuntasali, Yliopistokatu 7. Tee-
mana: Muslimien kohtaamisesta. Puhe: Petteri Tiainen. 

Erityisdiakonia
Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja on 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–14 
Höyhtyällä osoitteessa Nokelantie 
48 B. Astioita, kirjoja, cd-levyä ym. 
kirpputoritavaraa, uusia neuleita, leluja, puutöitä sekä 
kahvila lähetyksen hyväksi. Pullakahvit voit nauttia 3 eu-
rolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. Siipi on avoinna myös 
lauantaina 22.10., 26.11. ja 10.12. 
Tarinoita maailmalta pe 30.9. klo 12–13 Siivessä. Tovi 
tarinan äärellä virkistää, avartaa, syventää ja hiljentää. 
Rhsi-kansan perinteitä Laosista, Tarja Oja-Viirret.
Tarinoita maailmalta pe 7.10. klo 12–13 Siivessä. Lähetys-
työntekijä Pia Pyhtilä kertoo tarinaa Tansaniasta.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 2.10. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people.  Service every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

 
Viikoittaiset 

kerhot
Päiväkerho 

3–5-vuotiaille keskiviik-
koisin klo 9.30–11.30 

kirkon kerhohuoneessa.
Kaikille avoin 

”viisasten kerho” 
keskiviikkoisin klo 13–14 

Saarenkartanossa.
Kaverikerho 

(kaikenikäisten
 perhekerho) torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.

Koululaisten 
chimes-ryhmä 

torstaisin klo 15–16 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 
kirkolla. (Ei harj. 6.10.!)

Messu su 2.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 
Tuiran kamarikuorolai-
sia avustamassa. Suora 
lähetys virtuaalikirkon 
kautta (www.virtuaali-
kirkko.fi). Kirkkokahvit.

Yhteinen aamiainen (1€) pe 
30.9. klo 7.30–9.15 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
4.10. klo 18 Joensuulla, Sal-
menrannantie 226. 
Vanhusten viikon pääjuhla 
ja Saarenkartanon 30-vuo-
tisjuhla ke 5.10. klo 13 Saa-
renkartanossa.

Elviksen gospelmusiikkia 
lauantaina 1.10. klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa.
Tulkinnoista vastaa Aron, suo-
malainen laulaja ja muusikko, jo-
ka tunnetaan erityisesti lahjak-
kaana ja monipuolisena Elviksen 
musiikin tulkitsijana. Elvis Gospel 
Triossa esiintyvät Aronin (laulu) 
lisäksi Franc Toth (piano ja taus-
talaulu) ja Ari Nevala (kitara ja 
taustalaulu). Konserttiin on va-
paa pääsy.  Lue juttu s. 5.

KEHITYSVAMMAISTYÖ
Keskustelukerho ti 4.10. klo 17–18.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. 
Tainan tahdit pe 30.9. klo 13, Tahkokangas, juhlasali. 
Musiikki- ja hartaushetki kanttori Taina Voutilaisen joh-
dolla. Mukana myös pastori Hanna Fähnrich.

KUULOVAMMAISTYÖ
Diakoniatyöntekijän vastaanotto. Diakonissa Anne-
Mari Kyllösen avoin vastaanotto ilman ajanvarausta ma 
ja to klo 9–11 Keskustan srk-talolla, 1. kerros. 
Kuurojenpapin vastaanotto maanantaisin klo 11–12.30, 
Keskustan srk-talo. Tule tutustumaan uuteen kuurojen-
pappiin. Voit tulla keskustelemaan papin kanssa uskon ja 
elämän asioista, tulkin kanssa tai ilman tulkkia. 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 29.9. ja 6.10. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Kuoro avaa viittomakielisil-
le mahdollisuuden tuottaa musiikkia ja ohjelmaa omiin 
messuihin ja juhliin. Uusia kuorolaisia kaivataan mu-
kaan! Lisätietoja kuoron johtajalta,  Ulla-Maija  Aalto-
maalta, p. 050 5933 378.
Hyvä tietää -luento pe 30.9. klo 9.30, Keskustan srk-talo. 
Viittomakielelle tulkattu selkokielinen luentotilaisuus 
ajankohtaisista asioista. Aloitamme kahvilla klo 9.30. Lu-
ennon jälkeen on mahdollista lähteä omakustanteiselle 
lounaalle Ravintola Pokkiseen.
Viittomakielinen vanhustenviikon juhla pe 7.10. klo  
12, Kastellin kirkko. Valtakunnallista vanhustenviikkoa 
juhlitaan viittomakielisen juhlan merkeissä kuurojen ja 
kuurosokeiden kanssa. Kuurot ja kuurosokeat ikäihmiset 
tervetuloa juhlaan joka alkaa messulla klo 12.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 29.9.
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu
2. Musisointia Taina-kanttorin johdolla. Opasystävä on 
vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven 
läheisyydessä. 
Näkövammaisten kirkkopyhä su 2.10. klo 12, Hintan 
srk-talo. Messun toimittaa Pentti Kortesluoma, avustaa 
Matti Laurila, kanttorina Sanna Leppäniemi. Taksilla kul-
ku kirkon pääoven puolelle, jossa opasystävä on vastas-
sa. Messun jälkeen kirkkokahvit.
Näköpiiri ti 4.10. klo 13–14.30 Keskustan srk-talo. Oh-
jelmallinen kokoontuminen näkövammaisille ja lähei-
sille. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen sisäpihal-
la pääoven lähellä. Taksilla tullessasi aja Asemakatu 6:n 
sisäpihalle.
Vanhustenviikon pääjuhla pe 7.10. klo 13, Saalastinsali 
yliopistolla, Pentti Kaiteran katu 1. Ilmainen bussikulje-
tus koko kaupungin alueella. Bussireiteistä ilmoitetaan 
Rauhan Tervehdyksessä s. 15 ja äänilehdessä. Vapaaeh-
toisia avustajia on käytettävissä juhlaa varten. He ovat 
oppaanasi aina kotiovelta ja takaisin. Pyydä Annelta.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
29.9. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukea huumei-
den käyttäjien läheisille. 
Naistenryhmä pe 30.9. ja 7.10. klo 13–15, Keskustan srk-
talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.
Tavoiteryhmä ma 3.10. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille.

R
isto Salm

ijärvi

Tervetuloa oman seurakuntasi 
4-vuotiaiden syntymäpäiville

Syntymäpäiviä vietetään sunnuntaina 9.10.

Oulujoella Hintan seurakuntatalossa klo 12
Haukiputaalla Kellon seurakuntakodissa klo 13

Karjasillan kirkossa klo 15
Kiimingin seurakuntakeskuksessa klo 15

Oulunsalon kirkossa klo 15
Tuomiokirkkoseurakunnassa Keskustan 

seurakuntatalossa klo 15
Tuirassa Pyhän Tuomaan kirkossa klo 15.

Ilmoittautuminen syntymäpäiville osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

tai kotiin tulleessa kutsussa mainitulla tavalla.
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

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

eurakunnissa tapahtuu   29.9.–6.10.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Lasten kerhotoiminta toimii 
alkusyksyn poikkeusjärjeste-
lyin. Lisätietoa Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho alkaa viikolla 41 
pikkukirkolla to 13.10. klo 10 
kirkossa. 
Raamattupiiri to 29.9. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tim. 2.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 5.10. klo 14.
Kuoro ke 5.10. klo 18.30 
srk-talossa. Nyt syk-
syllä on hyvä tilai-
suus tulla tutus-
tumaan kuo-
roon. Tule ko-
keilemaan mil-
laista on laulaa 
kuorossa!
Joulun lapsi 
-keräys on ajan-
kohtainen koko 
syys- ja lokakuun. Joulun 
lapsi lahja on erinomainen 
tapa auttaa ja se on mielui-
nen tehtävä yhdessä lasten-
kin kanssa tai vaikka työpai-
kan kahvihuoneessa tai kou-

luluokassa! Haastan teitä ko-
keilemaan! Marjolta saa tyh-
jiä laatikoita täytettäväksi tai 
Marjolle voi tuoda virastol-
le jo hyvissä ajoin uusia las-
ten paitoja, villasukkia, lapa-
sia, pipoja, pieniä pehmolelu-
ja, autoja, palasaippuoita, ky-
niä, värikyniä, vihkoja, peh-
meitä hedelmäkarkkipusseja, 
kampoja ym. Näistä kokoam-

me sitten yhteisiä lah-
joja Romanian ja 

Moldovan köy-
himpien koti-
en lapsille. Li-
sätietoa Mar-
jolta, p. 045 
6381 973. 

Tulossa: Fri-
day club 0.–

4.-lk pe 7.10. klo 
17.30–19 srk-talossa, 

monenlaista toimintaa ja 
puuhaa sekä Raamattuope-
tus ja nyyttärit.
Tulossa:  Friday night 5.–7.-
lk pe 7.10. klo 19.15–21 srk-
talossa, monenlaista toimin-

la paikalla diakonissa ja las-
tenohjaaja. Pyhäntä: ti 4.10. 
klo 10 srk-talon kerhotilassa. 
Rantsila: maanantaisin klo 10 
srk-talon Nuppulassa
Varhaisnuoret: Kestilä: tiis-
taisin klo 14.15 k-kodissa. 
Piippola: keskiviikkoisin klo 
16.30 srk-kodissa. Pulkkila: 
maanantaisin klo 14.15 k-ko-
dissa. Rantsila: tyttökerhoa ei 
ma 3.10. ja poikakerhoa ei ti 
4.10. Hovin varkkarit to klo 15. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 30.9. klo 19 
ry:llä. Pulkkila: Seurat su 2.10. 
klo 13 Laakkolan kylätalolla. 
Pyhäntä: Seurat su 2.10. klo 
16 ry:llä. Lauluseurat ke 5.10. 

klo 18.30 Palolalla. Syysseurat 
la 8.10. klo 18 ja su 9.10. klo 
13, klo 14.15 ja klo 18 ry:llä. 
Rantsila: Ompeluseurat pe 
30.9. ja pe 7.10. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 2.10. klo 18.30 ry:llä, 
Mikko Hanhineva. Seurat su 
9.10. klo 17 srk-talossa, Toivo 
Määttä ja Juhani Lepistö.
Kuorot: Kestilä: kirkkokuoro 
ke klo 17 srk-kodissa. Pulkki-
la: kirkkokuoro to klo 13.30 
ja Stellat klo 15.15 srk-talossa. 
Käsikellot ma 3.10. klo 10 srk-
talossa. Pyhäntä: lapsikuoro 
to klo 17.30 srk-talossa. Rant-
sila: Veteraanikuoro ke klo 11, 
Stellat ke klo 15.15 ja kappeli-
kuoro ke klo 18.30 srk-talossa.

Kastettu:
Jami Jare Matias Keskitalo (Rantsila)
Nooa Mikael Toppila (Piippola)
Enni Elsa Amanda Konola (Piippola)
Nelma Helka Katariina Rönkkömäki 
(Pulkkila)
Kuollut: 
Maija Liisa Myllyoja 78 (Kestilä), 
Viljo Juhani Pussinen 65 (Pulkkila)

Messu 
su 2.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen, messutiimi avustaa. 
Vietämme vanhusten kirkko-
pyhää! Avustamme Lumilyh-
dystä ja vanhustentalolta vä-
keä kirkkoon. Mieti, voisitko 
sinäkin pyytää jonkun mu-
kaasi kirkkoon. Kirkkokahvit 
kirkossa messun jälkeen.

Kuoro 
ke 5.10. klo 18.30 

srk-talossa.
 Tule kokeilemaan 
millaista on laulaa 

kuorossa!

Rippikouluun aloituskirkko
sunnuntaina 2.10. klo 12 Pyhännän kirkossa.
Juonnettu sanajumalanpalvelus.
Liturgi Juha Luokkala, saarna Jonne Pirkola, 
juontaa Merja Jyrkkä. Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro. Työntekijöitä avustustehtävissä.
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit, rippikou-
luinfo ja seurakunnan työalojen esittely srk-talossa.
Rippikoululaisille jaetaan rippikoulukortit seurakun-
taan tutustumista varten.
Aloituskirkko kuuluu kaikille rippikoulun aloittaville.

taa ja puuhaa sekä Raamat-
tuopetus ja nyyttärit luvassa.
Rauhanyhdistys: Su 2.10. klo 
13 lasten seurat ry:llä. Ma 
3.10. klo 19 sisarpiiri ry:llä. 
Pe 7.10. klo 19 raamattuluo-
kat Juha Klaavolla (pienet) 
ja Jaakko Klaavolla (isot). Su 
9.10. klo 12 pyhäkoulut: KK: 
Koivukarilla, LK:Simunalla ja 
YP: Takkisella, klo 17 seurat 
ry:llä. Päiväkerhot ti,ke ja to 
klo 17–18.30 ry:llä. Puuroker-
ho ke 12.10. klo 10 A&J Hir-
vasniemellä.

Vapaaehtoisten 
kirkkopyhä
Messu su 9.10. klo 10 
Piippolan kirkossa.
Liturgi Jonne Pirkola, 
saarna Juha Luokkala, 
avustaa Merja Jyrkkä. 
Kanttorina Veijo Kinnunen.
Messun jälkeen juhla jatkuu 
seurakuntakodissa.

Kuollut: Vilho 
Kauno Paloniemi 80

lauantaina 1.10. klo 18 Hailuodon kirkossa. 

Johtaa Risto Laitinen ja solistina Jorma Pulkkinen. 
E. Grieg: Vier Psalmen ja F. Liszt Missa choralis. 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 euroa.

Tuiran 
kamarikuoron konsertti

Jumalanpalvelukset
Juonnettu sanajumalanpalvelus su 2.10. klo 12 
Pyhännän kirkossa. Rippikoulun aloituskirkko.
Viikkomessu la 8.10. klo 18 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.
Kirkon jälkeen syysseurat ry:llä.
Messu su 9.10 klo 10 Piippolan kirkossa. 
Vapaaehtoisten kirkkopyhä. Ks ilmoitus.
Messu su 9.10. klo 13 Rantsilan kirkossa.
Liturgi Merja Jyrkkä, saarna Pasi Kurikka.
Kanttorina Arja Leinonen. Herättäjän pyhä,
kirkkokahvit ja seurat srk-talossa.
Iltakirkko su 9.10. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Tero Väisänen, kanttorina Henry Yrjänä.

 

sunnuntaina 2.10. klo 10 
vietämme Hailuodon 
kirkossa jumalanpalve-
luksen, johon kutsumme 
erityisesti lapsia ja 
vanhuksia! 
Kyyti kirkkoon 
ja vanhusten viikon 
muihinkin tapahtumiin 
(kuntatiedotteessa) 
järjestyy Tapion kautta, 
p. 040 7430 382, 
tapio.jakkula@evl.fi.

Perinteinen Siikamarkkinoiden 

Rössypottutarjoilu 
lauantaina 8.10. ja sunnuntaina 9.10. 

klo 11–16 srk-salissa. 
Rössypotut, pannari ja kahvi 10 €, 

tuotto seurakunnan diakonia- ja lähetystyölle.

Pienet 
laasutalakoot to 
29.9. klo 9–12 kirkkopuis-
tossa. Laitetaan kirkon pi-
haa syyskuntoon. Tala-
kooväelle makkaraa, pul-
laa ja kahvia. Säävarauk-
sella eli jos kovasti sataa, 
talakoot peruuntuu.

perjantaina 30.9. klo 9

Tule ulkoilemaan ja tekemään yhteistä 
hyvää siivoustalkoiden merkeissä!

Hernekeitto ja kahvit seurakuntataloissa, 
Piippolassa hautausmaalla.

Omat haravat mukaan!

Hautausmaiden 
siivoustalkoot

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Vanhusten viikon alkajaisiksi
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat  
ma–ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 30.9. ja 7.10. srk-ta-
lolla. Aamupala eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoitta-
maa ruokaa jaossa klo 10 al-
kaen niin kauan kuin tavaraa 
riittää. Kierrätystori avoinna 
klo 9.30–11.
Limingan rovastikunnan 
kirkkokuorojen ja kantto-
reiden konsertti su 2.10. klo 
18 Utajärven kirkossa.
Lähetysvintti ma 3.10. klo 12.  
Perhekerho ti 4.10. klo 9.30–
11 srk-talolla. 
Perhekerho ke 5.10. klo 
9.30–11 Koti-Pietilässä. 
Perhekerho ke 5.10. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa. 
Kuorot ke 5.10. klo 17 Celeste 
kirkossa ja Tähdet-kuoro srk-
talolla, klo 18.30. Minka kirkos-
sa ja Kirkkolaulajat srk-talolla.
Raamatun äärellä -ilta to 
6.10. klo 18.30 Lähetysvintillä. 
Ystävärengas pe 7.10. klo 12 
–13.30 Lähetysvintillä. Jouk-

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara: ti, to, 
pe klo 14–17, Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä 
pe klo 11–17. Tervetuloa jut-
telemaan!
Perhekerhot: Kirkko: ke klo 
9.30–11, Vanha Pappila: pe 
klo 9.30–11, Keskustan srk-ta-
lo: ti klo 9.30–11, Kokkokan-
kaan srk-keskus: ke klo 9.30–
11, to klo 9.30–11 ja pe klo 

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Sukupolvien kirkko su 
2.10. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Olli Seikkula, Kant-
torina Mika Kotkaranta. 
avustajina Sinikka Ilmo-
nen, Helena Hakkarainen, 
Ritva Juvani sekä eri-ikäi-
siä seurakuntalaisia. Ter-
vetuloa messuun aivan 
kaikenikäiset!

Kastettu: 
Eedit Olivia Leino
Kuollut: Matti Erkki 
Untamo Pennala 70

Kastetut: Neea Helena Raappana, Juulia Hannele Haa-
raniemi, Eemil Urho Kristian Pakarinen, Iisak Hugo Saka-
ri Heikka.
Vihityt: Ville Petteri Pesonen ja Riikka Marika Lehto-ora, 
Juha-Matti Mikael Raappana ja Minna Johanna Alatalo, 
Harri Matias Pyyhtiä ja Minna Maria Hildén.

ko vapaaehtoisia, jotka vievät 
seurakunnan tervehdystä mm. 
laulaen erilaisiin paikkoihin. 
Partio: Ti 4.10. kaikki lippu-
kunnan seikkailijapojat Lii-
sanlinnassa klo 18–20. Ke 
5.10. päivystys partiotoimis-
tossa klo 14–16. Ke 5.10. kaik-
ki lippukunnan seikkailijaty-
töt Liisanlinnassa klo 18–20. 
To 6.10. Waarien toimintaa 
klo 18–21. Lippukunnan hal-
litus partiotoimistossa klo 

18–20. Hamina -17 johto par-
tiotoimistossa klo 20–21. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät  www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: To 29.9. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä.  
Pe 30.9. klo 18.30 raamattu-
luokka 5.–6. ry:llä. Su 2.10. 
klo 12 pyhäkoulut sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. Pe 7.10. 
klo 19 alueellinen nuortenilta 
Kempeleen ry:llä ja klo 18.30 
raamattuluokka 5.–6. ry:llä.

9.15–10.45 (perhepäivähoita-
jien ja hoitolasten ryhmä). 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 15.30–16.15 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa (6.10. 
klo 18 Kokkokankaalla).
Askeleet pe 30.9. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 3.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 5.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 

5.10. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kempeleenseurakunta.fi. 1.–
7.-lk syysleiri 24.–26.10. Luu-
rimutkassa Utajärvellä Il-
moittautuminen 14.10. klo 
10 mennessä: kempeleenseu-
rakunta.fi/ilmoittautuminen. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Kirkonkylän srk-kodissa. Nuor-
ten hartaus ti 4.10. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 29.9. klo 18.30 
LÄNSI Tahkola, Patotie 6 ja 
ITÄ klo 18.30 Ahola, Lähetvai-
niontie 11. Raamattuluokka 
4.–5.-lk pe 30.9. klo 18 Pyhti-

Vanhustenviikon juhla 
keskiviikkona 5.10. alkaen kahvituksella klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Kuljetusta tarvitsevat: Linja-auto 
1: Sarkkirannan Siwa klo 11.30, Caritas Kempele Suolatie 
4, Hovintien Palvelukeskus, Palvelutalo Hovila. Linja-au-
to 2: Kirkonkylän seurakuntakoti klo 11.30, Palolaitoksen 
pysäkki, Asukastupa. Muuta kuljetusta tarvitsevat, otta-
kaa yhteys 30.9. p. 040 7790 368 / Jaana Helisten-Heikkilä.

Omaishoidon Tuokio 
tiistaina 4.10. klo 12.30 Kirkonkylän srk-kodissa. Omaishoi-
tajille ja hoidettaville. Vieraina kahvittelun lomassa kun-
nanjohtaja Tuomas Lohi, kirkkoherra Kimmo Helomaa se-
kä Omaishoitajayhdistyksestä Heini Kemola.

Hyväntekeväisyyskonsertti 
torstaina 29.9. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Oamk:n kirkkomusiikin opiskelijat soittavat urkumusiik-
kia. Ylivieskan kirkkopalossa tuhoutuivat myös kirkon ar-
vokkaat urut. Opiskelijat haluavat kantaa kortensa ke-
koon järjestämällä hyväntekeväisyyskonsertteja. Sinä voit 
kantaa oman kortesi kekoon tulemalla kuuntelemaan hy-
vää urkumusiikkia ja laittamalla kolehtiin haluamasi sum-
man, joka menee kokonaisuudessaan Ylivieskan seura-
kunnalle. Lämpimästi tervetuloa!

Operaatio Joulun lapsi – 
paketteja Euroopan köyhimmille lapsille Romanian 
ja Moldovan kyliin. Voit koota Operaatio Joulun lapsi -pa-
ketin ja tuoda sen keräyspisteeseen. Keräyspisteistä nou-
dettavissa pakkauslaatikoita ja ohjeet paketin sisällöstä. 
Voit myös tuoda tavaroita irrallaan keräyspisteisiin. 
Keräyspisteet: Kempeleen kirkkoherranvirasto 
(aukioloaikoina) 3.10.–13.11.
Pyhän Kolminaisuuden kirkon aula 
sunnuntaisin messun yhteydessä 9.10.–13.11.
Pakkaustalkoot: ti 18.10. klo 18 kirkkoherranviraston 
kokoushuoneissa. Tule mukaan talkoisiin! 
Myös sinne voi tuoda valmiita paketteja ja irtotavaroita.
Lisätietoja: Hilkka Kaikkonen, p. 044 3205 092 ja
 www.joulunlapsi.fi

Y
livieskan seu

raku
n

ta

Vanhustenviikko 2.–9.10. Tekee mieli oppia! 
Su 2.10. klo 10. 
Sukupolvien kirkko
jumalanpalvelus Limin-
gan kirkossa
Ma  3.10. klo 12.30–14.
Limingan Vanhuspalvelu-
keskuksen pihapiiriin ja 
toimintoihin tutustumi-
nen. Molemmilla pihoilla 
tapahtumia.
Ti 4.10. klo 10–12.
SenioriSurf-yksilöopas-
tusta kännykän, tabletin 
tai tietokoneen käyttöön. 
Opastajina lukiolaiset. Li-
mingan kirjasto. Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista. 
Ke 5.10. klo 13. Teatteri Rollon esitys: Hukkareissu. 
Limingan kirjasto. Vapaa pääsy.
To  6.10. klo 11–13.30. Ikäihmisten juhla srk-talolla. 
Ruokailu. Monipuolinen ohjelma. Kyytiä tarvitsevat, 
soita 30.9. mennessä, p. 044 7521 226.

Neulekahvila 
maanantaisin Lähetysvintillä (15.8.–12.12.)
Ovet avautuvat klo 17.30.
Tule käsityön kanssa tai ilman ryhmään, jossa tarjoillaan 
iltakahvit tai teet sekä iltahartaus päivän päätteeksi.

Perjantaipulla
perjantaina 30.9. klo 14–17 
S-marketin eteisessä 
(tai niin kauan kuin 
myytävää riittää)
Myytävänä kotipullaa, 
leipää ja muita leivonnaisia. 
Tervetuloa ostoksille!

Mikkelinpäivän perhe-
messu su 2.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Päivi Ol-
likainen, avustaa Juha 
Maalismaa, messudiakoni 
Saija Kivelä, kanttori Mar-
jo Irjala. Messussa iloit-
semme lasten laulusta ja 
askarteluista. Kirkkokah-
vit ja pienemmille omat 
herkut. Messun jälkeen 
kirkon pihassa on palo-
auto, johon on mahdolli-
suus tutustua (hälytysva-
rauksella).
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

lä, Mesikämmenentie 16. Raa-
mattuluokka 6.–8.-lk pe 30.9. 
klo 18 Leinonen, Vesihaudan-
tie 10. Alueellinen nuortenilta 
pe 30.9. klo 19 Limingan ry:llä. 
Pyhäkoulut su 2.10. klo 12: 
Kälkäjä, Taukopaikka 9, Kok-
kokangas-Haapamaa, Musto-
nen, Horsmatie 27, Santamä-
ki, Kinnunen, Hiekkatie 9, Kes-
kusta-Ollila, Laurila, Prinses-

sankuja 9, Linnakangas. Seu-
rat su 2.10. klo 16 ry:llä. Vauva- 
ja lapsiperheiden ilta ti 4.10. 
klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten perjantai 30.9. klo 
19 ry:llä. Syysmyyjäiset la 1.10. 
klo 17 ry:llä. Perhekirkko su 
2.10. klo 12 Tyrnävän kirkos-
sa. Seurat su 2.10. klo 16 ry:llä.

Seurakuntatapahtuma 8.–9.10. 
Puhujina Marko Huhtala, Ari Juntunen, Päivi Ollikainen, 
Paulus Pikkarainen. Ks. ohjelma kotisivuilta.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 
Kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto 
suljettu pe 30.9.

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

  www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
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.fiTyrnävä

Kastettu: 
Peetu Aleksander Ervasti,

Väinö Matias Räisänen
Vihitty: 

Ilkka Juhani Lämsä ja 
Minna-Liisa Eskuri, 

Timo Juho Antero Haveri 
ja Päivi Irene Mettiäinen, 
Lauri Markus Mikkonen ja 

Jenni Maria Huovinen

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 29.9. klo 11 kappelis-
sa. Syksyn avauksessa muka-
na Hanna Kaisto-Vanhamäki 
ja Tarja Pyy.
Tuomasmessun suunnitte-
lukokous to 29.9. klo 17 srk-
talon kappelihuoneessa.
Porinapirtti ti 4.10. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Tule koko kaksituntisek-
si tai vain hetkeksi kahville/
teelle.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
4.10. klo 14.30 ryhmäkodis-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ke 5.10. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Ossi Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
5.10. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Tarja Pyy.  

Mikkelinpäivän perhe-
messu su 2.10. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Tarja Pyy, 
kanttorina Ossi Kajava, 
lapsikuoro. 

Rukouspiiri ke 5.10. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Vanhustenviikon juhla to 
6.10. klo 12 Koivu ja tähti 
-kulttuurikeskuksessa. Ruo-
kailut klo 10.45 ja 11.15 seu-
rakuntatalossa, ilmoittaudu 
ruokailuun viim. 29.9. klo 12 
mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 08 5331 284. 
Hartaus ja ehtoollinen to 
6.10. klo 14 Helmin kodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Iltakirkko to 6.10. klo 19 Ro-

kualla, Simo Pekka Pekkala. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa.
Kuorot: Ke 5.10. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitus seurakun-
tatalossa. 
Lapset / perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren rauhanyhdistyksen ti-
loissa Jokirinteellä sekä tors-

Yhteinen raamattuluokka ja 
pitsailta pe 30.9. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 2.10. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten perjantai pe 30.9. 
klo 19 ry:llä. Syysmyyjäiset la 
1.10. klo 17 ry:llä. Seurat su 
2.10. klo 16 ry:llä.

Avioliittoon 
vihitty: 
Hannes Ensio 
Martinmäki ja Anniina 
Elisabet Korhonen.
Kuollut: 
Toivo Joonas Yrttiaho 87, 
Pentti Olavi Henttu 72.

#Parisuhteestavoimaa! 
#perhettä #parisuhdetta

torstaina 6.10. klo 18 srk-talolla.

Parisuhde-illassa vertaisohjaajina ovat 
Mervi ja Tomi Hillukkala. 

Pohdimme yhdessä turvallisen riitelyn perusteita 
ja etsimme ratkaisuja ratkaisemattomiin riitoihin. 

Lapset pääsevät kokeilemaan ohjatusti 
erilaisia kädentaitoja. 

Iltapalatarjoilu. 

Ilmoittautuminen ma 3.10. mennessä 
Sirpalle, p. 050 3093 565!

Vanhusten-
viikon 
juhla
torstaina 6.10. 
klo 13 Tyrnävän 
seurakuntatalolla.

Mukavan ohjelman 
lisäksi tiedossa kahvit.
Arpajaiset, 1 € / arpa.

Jos tarvitset kyytiä tai 
avustajaa, ilmoita siitä perjantaihin 30.9. mennessä 
Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630. Kyyti on ilmainen. 

Järjestää: Tyrnävän kunta ja seurakunta, 
Lakeuden Palveluyhdistys ry. ja Villa Tyrni

Aamupala 
srk-talolla
Kaiken kansan 
aamupala ke 5.10. 
klo 8–9.30 
Tyrnävän srk-talolla. 
Tarjolla puuroa ym. 
sekä kahvia. Vapaaeh-
toinen maksu seura-
kunnan lähetystyölle.

Yhteisvastuurahaa 
tyrnäväläisille vähävaraisille 
lapsiperheille
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuo-
tosta omaan seurakuntaan jäi  960 €.  Diakoniatyön 
johtokunta päätti kohdentaa rahan tyrnäväläisten vä-
hävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan tu-
kemiseen.
Perheet voivat tehdä vapaamuotoisen hakemuksen, 
josta selviää, mihin kustannuksiin avustusta haetaan.
(esimerkiksi harrastusvälineisiin, osallistumis- tai lisens-
simaksuihin jne.)
Hakemukseen tulee liittää tiedot perheen tuloista ja 
menoista kuukaudessa + veloista sekä perustelut avus-
tuksen saamiseksi.
Yhtä perhettä kohden myönnetään max. 100 € avustus.

Avustushakemukset tulee toimittaa viimeistään 
14.10.2016 os. Tyrnävän seurakunta / Diakoniatyö, 
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä.         
Tai sähköpostiliitteenä: 
riitta.pesonen@evl.fi tai salme.kinnunen@evl.fi.
Lisätietoja: 
Riitta, p. 044 7372 630 tai Salme, p. 044 7372 631.

Ehtoollishartaus to 29.9. klo 
14 Kotolassa.
Nuttupiiri to 29.9. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 30.9. klo 13.30 
Lepolassa.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa ma 3.10. klo 9–10.30  
Temmeksen srk-talon koko-
ushuoneessa. Käynti taka-
pihan oven kautta. Voit tul-
la omien huoliesi tai ilojesi 
kanssa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 5.10. klo 
10.30 Murron kerhotilassa 
os. Kauttaranta 12 A 2.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 6.10. klo 17.30 Temmeksen 
srk-talolla.
Kotikirkkoni-ilta; Muualla 
rippikoulun käyvien rippi-
koulutapahtuma to 6.10. klo 
18 Tyrnävän kirkossa. Iltapala 
seurakuntatalolla (ilmoita al-
lergioista Outille 3.10. men-
nessä).
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-

sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerhoa ei tiistai-
na 4.10.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Kuoroharjoitukset: Aikuis-
ten kuoro Capella keskiviik-
koisin klo 18–19.30 Tyrnävän 
srk-talolla. Lapsikuoro Helmi-
kello torstaisin klo 16–17 Tyr-
nävän srk-talolla.
Nuortenillat: La 1.10. klo 17 
Tyrnävän srk-talolla.
Varhaisnuorten kerhot ovat 
alkaneet. Katso lisätiedot ja 
ilmoittautumiset kotisivulta, 
www.tyrnavanseurakunta.fi 
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

Tuomasmessu tulossa!
Tervetuloa mukaan suunnittelemaan 16.10. 
pidettävää Tuomasmessua seurakuntatalon 
kappelihuoneeseen torstaina 29.9. klo 17. 

Tuomasmessu on elämyksellinen, musiikillinen 
ja tekijöidensä näköinen. 

Sopiva tehtävä löytyy jokaiselle. 

Jos et pääse kokoukseen, voit tulla mukaan myös 
ottamalla yhteyttä Tarjaan, tarja.pyy@evl.fi 

taisin klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Mikkelin-
päivän perhemessu su 2.10. 
klo 12 kirkossa. Parisuhdeil-
ta to 6.10. klo 18 seurakun-
tatalossa.
Nuoret / rippikou-
lut: Nuortenil-
ta ke 5.10. klo 
17–18.30 Päi-
värinteen seu-
rakuntasalissa. 
Saa merkin-
nän rippikoulu-
korttiin. Koulu-
pastoripäivystys to 
6.10. klo 11–12.15 ylä-
koululla ja lukiolla. Nuortenil-
ta to 6.10. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Saa merkin-
nän rippikoulukorttiin. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Porinapirtti ti 4.10. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12. 

Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 30.9. klo 19 syysmyy-
jäiset ry:llä. Iltapala alkaen 
klo 18.30. La 1.10. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-

lk P. Räisänen ja 7.–8.-
lk Hyväri. Su 2.10. 

klo 12 mikke-
linpäivän per-
hekirkko. Klo 
17 radioseu-
rat ry:llä (Ra-
dioPooki). 

Ma 3.10. klo 
18 päiväkerhot 

ry:llä. Ti 4.10. klo 
13 seurat Päiväkes-

kuksessa. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 1.10. klo 19 raamat-
tuluokat: pienet Puroila, isot 
Hyväri. Su 2.10. klo 12 mikke-
linpäivän perhekirkko. Klo 
17 seurat ry:llä. Ke 5.10. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. To 
6.10. klo 19 veljesilta ry:llä.

Porinapirtti
 ti 4.10. klo 12 

Laitasaaren rukous-
huoneella. Tule koko 

kaksituntiseksi 
tai vain 

hetkeksi.
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Postia & Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi, www.rauhantervehdys.fi/palaute

Oulun seudun Nytkis 
(Naisjärjestöt yhteis-
työssä) on huolissaan 
Oulun seudulla kokei-

lussa olevasta kotihoidon työn-
tekijöiden työhön sijoittelun 
optimointi-ohjelmasta.

Suurin osa kotihoidon työn-
tekijöistä haluaisi tehdä töitä 
entisellä kotikäyntien mallil-
la, jossa asiakas oli tuttu ja hä-
nestä tiedettiin muutakin kuin 
pelkkä nimi ja osoite.

Oulussa on testattu koti-
hoidossa optimointi-ohjelmaa, 
jossa tarkoituksena on saada 
työntekijöiden työpanos mah-
dollisimman tehokkaaseen 
käyttöön. 

Jos jossakin päin on henki-
lökunnasta vajetta, optimoin-
ti-ohjelma sijoittaa työntekijän 
muualta suorittamaan asia-
kaskäynnin. Näin työntekijä 
saattaa joutua ajamaan pitkiä-
kin matkoja ja asiakas saa ke-
net milloinkin asioitaan hoita-
maan. 

Optimointi-ohjelmalla ko-

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10 % per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
Rauhan Tervehdystä ja muita ilmaisjakeluja, 
ilmoita nimesi ja osoitteesi p. 0200 71000 
tai www.posti.fi/palaute. 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN  Lehti ilmestyy torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. 
Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Taloussuunnittelija Raija Kahila pyöritteli 
euroja momentilta toiselle 
ja lähetti yli sata raporttia. 

Ennen aamukahvia ehdin antaa neuvoja Kirkon pal-
velukeskuksen eli Kipan Akkuna-ohjelmaan liittyen. 
Akkunassa käsitellään muun muassa ostolaskuja ja 
kirjanpitoa ja niiden käyttöoikeuksia. Toimin Kipan 

yhteyshenkilönä Oulun seurakuntayhtymän taloushallin-
nossa, joten kyselyjä tulee päivittäin. 

 Viime viikkoina päivät ovat kuluneet pääasiassa seu-
rakuntayhtymän ensi vuoden talousarvion suunnittelussa. 
Työni tältä osin on pitkälti teknistä, tulojen ja kulujen kus-
tannuspaikalta toiselle siirtämistä. 

 Numeroihin törmään jonkin verran myös vapaa-aikana-
ni. Lasten harrastusten myötä toimin urheiluseurassa taus-
tajoukoissa ja Raatin urheilustadionilla kuluu paljon aikaa. 
Kesällä tuli vietettyä lomasta-
kin yksi viikko vapaaehtoise-
na Kalevan kisojen tulospalve-
lussa, numeroiden parissa tot-
ta kai.

 Talousarvion lisäksi työn-
kuvaani kuuluu vastaavasti 
myös muun muassa pääkir-
janpito, tilinpäätöksen val-
mistelu ja konsernikirjanpi-
to. Lisäksi toimin raportoin-
tiohjelman pääkäyttäjänä, 
annan neuvontaa kirjanpi-
dossa ja veroasioissa.

 Aamupäivällä käymme 
yhden diakoniatyönteki-
jän kanssa läpi lähetyspii-
rin tuloja ja menoja. Toi-
nen palaveri koski seura-
kuntien nettisivuilla olevaa ilmoittautumislomaketta lei-
reille. Pohdimme, kuinka lomake saataisiin sellaiseksi, että 
verkkolaskutus toimisi moitteettomasti ja laskut ehtisivät 
perille yli kahta viikkoa ennen tapahtumaa. 

Päivän ohjelmassa ovat myös edellisen kuukauden ra-
portoinnit. Tarkastan, että luvut täsmäävät Kipan tietojen 
kanssa ja lähetän sähköpostilla eteenpäin kaikkiaan yli 100 
raporttia.

Olen työsuojeluvaltuutettu ja siinä roolissa olen jäsenenä 
henkilöstöstrategiaa laativassa työryhmässä. Iltapäivä ku-
luukin listatessani toteutuneita lukuja vuosilta 2013–2015.  

 Olen aiemmin työskennellyt verosihteerinä, tilitoimis-
tossa ja pääkirjanpitäjänä. Nykyisessä työssäni hyvää on sen 
monipuolisuus ja se että työt loppuvat siihen, kun lähden 
töistä. Kotimatkalla mieli tyhjentyy ja päivän päätteeksi in-
nostun vielä testaamaan uutta kuntosalia. 

Kotihoidon työntekijät on optimoitu näännyksiin 

Elsi Salo
vaara

tihoidon henkilökunta on ajet-
tu näännyksiin. He eivät enää 
voi vaihtaa asiakaskuulumisia 
kasvotusten, koska heille on 
annettu käyttöön puhelimet, 
joista pitäisi ehtiä kiireisen pai-
kasta toiseen ajelun lomassa lu-
kemaan asiakaspäivitykset. Li-
säksi pitäisi asiakkaan luona 
ollessa tehdä tarvittavat asiak-
kaan tietojen päivitykset puhe-
limella ja samalla hoitaa asiak-
kaan tarpeita kotikäynnillä. 

Kokeilun myötä ovat tutut 
ihmiskontaktit puolin ja toisin 

jääneet vähiin. Asiakkaan sai-
rauksia ja tarpeita ei enää tun-
neta. Työn mielekkyys on kär-
sinyt kovasti, kun tarkoitukse-
na on enää vain työn optimaa-
linen suorittaminen, ei ihmis-
ten kanssa työskentely. 

Työntekijät kokevat itsen-
sä pelkiksi nappuloiksi, eikä 
heillä ole valtaa vaikuttaa työ-
hönsä. Henkinen työtaakka on 
muodostunut työntekijöille lii-
an suureksi, koska asiakasmää-
rä on kasvanut niin valtavaksi, 
ettei kukaan enää hallitse asi-
akkaiden hoidollista kokonais-
tilannetta. 

Työntekijät ovat ruvenneet 
sairastelemaan kiireen ja epä-
inhimilliseksi muuttuneen 
työn myötä. Sairaslomatkin 
maksavat yhteiskunnalle, ja 
kaikki osapuolet kärsivät asi-
asta. Tätäkö se työnteon opti-
mointi sitten on? 

EIJA-LEENA KÄRKIMAA
puheenjohtaja

Oulun seudun Nytkis-toimikunta

Kokeilun myötä 
ovat tutut 
ihmiskontaktit 
puolin ja 
toisin jääneet 
vähemmistöön.

Soitan ovikelloa, odot-
telen, soitan uudelleen.  
Kuka siellä, kysyy tut-
tu ääni.

Avaan postilaatikon ja huu-
dan nimeni.

Kuuluu kolistelua, oviket-
tinki ropisee. Yksinäinen, iäkäs 
ja ystävällinen rouva avaa oven.

Yleiset ja ylimalkaiset kuu-
lumiset kerrottuaan hän palaa 
tuon tuostakin jokapäiväiseen 
yksinäisyyteensä. Ystävät eivät 
tule enää katsomaan ja suku-
laiset ovat kaukana. Omat voi-
mat eivät riitä siihen, että läh-
tisi kerhoihin.

Yksinäisyys on ahdistavaa 
elämää lukkojen ja kettinkien 
takana. Toisaalta se on turval-
lista, kun rikolliset pelottavat. 

Kun omat kivut ja tunte-
mukset ahdistavat, monet iäk-

Vanhuuden päiviä on hyvä miettiä ajoissa

käät soittavat hädissään hätä-
numeroon. Ainakin silloin ky-
sytään: mitä sinulle kuuluu?

Samaa yksinäisyyttä riittää 
vuodesta toiseen.

Pimeän syksyn ja talven al-
kaessa moni kysyy, unohtiko 
Jumala minut tänne.

Ei Jumala unohda, me ih-
miset vain unohdamme lä-
himmäisemme selviytymään 
yksin.

Monet ryhmäkodit ovat ol-
leet oivallisia vaihtoehtoja 
vanhusten asumiseen. Monet 
ikäihmiset kuntoutuvat ja vir-
kistyvät muiden seurassa.

Meidän kannattaisi hyvissä 
ajoin miettiä missä ja miten ha-
luaisimme vanhuutemme viet-
tää sen jälkeen, kun kodissa 
asuminen ei enää onnistu.

Siinä on pohdittavaa lähisu-
kulaisten kesken. Omia toivo-
muksia olisi hyvä esittää kai-
ken varalle.

IRJA VÄÄNÄNEN
Oulu

Yksinäisyys 
on ahdistavaa 
elämää lukkojen 
ja kettinkien 
takana. Toisaalta 
se on turvallista, 
kun rikolliset 
pelottavat. 


