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Vanhustenhoito on harvojen huulilla, kos-

ka vaaliraha on kiinnostavampi keskuste-

lunaihe.

Siinä keskustelussa uusia yllättäviä väitteitä sataa 

päivittäin, vaikka kaiken olisi luullut tulleen jo ker-

rotuksi.

Äänestäjän kannalta on ikävää, että keskuste-

lussa ja uutisissa ei edes yritetä kattavasti selvit-

tää asioiden syy- ja seuraussuhteita. Kukaan ei pys-

ty enää kokoamaan uutisista saatuja tietoja ja väit-

teitä yhteen.

Syvällinen analyysi puuttuu. Ehkäpä tutkijat 

tekevät sen myöhemmin.

Tärkeintä olisi erotella, mikä osa puolue- ja vaa-

lirahoituksesta on laitonta, mikä laillista mutta 

moraalitonta ja mikä täysin hyväksyttävää demo-

kraattisen järjestelmän toimintaa.

Näille pitäisi pystyä keskustelussa antamaan eri 

painotukset.

Koska nyt tätä erottelua ei tehdä, jokainen esiin 

nouseva nimi tahriintuu helposti. Riittää, että nimi 

on mainittu vaalirahakeskustelussa.

On selvää, että tiettyjen yhteisöjen rahojen käyt-

täminen yksittäisten ehdokkaiden tai puolueiden 

tukemiseen näyttää sopimattomalta. Julkisyhteisö-

jen raha on tässä mielessä polttavan kuumaa. 

Evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat julkisyh-

teisöjä ja niiden rahoitus perustuu enimmäkseen 

kirkollisverotuloihin. Toistaiseksi vaalirahakeskus-

telussa ei ole tullut esille mitään seurakuntiin liit-

tyvää.

Onneksi.

Kirkon helmasta on noussut vuosien kuluessa 

paljon ehdokkaita, joista usea on edennyt merkit-

täviin tehtäviin maallisissa päätöksentekoelimissä.

Monilla seurakunnilla ja niitä lähellä olevilla 

yhteisöillä on huomattavaa varallisuutta. Toivoa 

sopii, että niiden keskuudessa ei ole syntynyt ”käy-

täntöjä” ja ”maan tapoja”.

Nykyhetken lasien läpi katsottuna näky olisi epä-

miellyttävä. Kirkollisverovarojen käyttäminen välil-

lisestikin yksittäisten ehdokkaiden tukemiseen olisi 

juuri sellainen näky, vaikka kaikki olisi tapahtunut 

lain sallimissa rajoissa.

Seurakuntalaiset voivat nyt vain luottaa siihen, 

että seurakuntien tilintarkastukset ovat olleet päte-

vissä käsissä eikä kansioiden väleihin ole jäänyt 

aikapommeja tikittämään.

Aatoksia

Haavin avulla eduskuntaan?

Varmaan 
ruottalaisia
Kävelin lasteni kanssa kylänraitilla ja 
meitä vastaan tuli päiväkotiporukka. 
Kun olimme ohittaneet toisemme, 
kuulin jonkun pojan sanovan kaveril-
leen: ”Ne oli varmaan ruottalaisia, ko 
ne oli niin tummia!”

Minua huvitti suuresti, kahdes-
ta syystä. Ensinnäkin itse analyysi 
oli terävä ja kuvasteli pikkumiehen 
maailmankuvaa, jossa ilmeisen kau-
kainen kolkka on Ruotsi ja siellä saat-
taa asua vaikka lasteni kaltaisia tum-
mempi-ihoisia ihmisiä. Toisekseen 
nauratti, sillä poika olisi saattanut ol-
lakin oikeassa. Onhan ruottalaisten 
joukossa paljon enemmän maahan-
muuttajia kuin meidän parissamme.

Pari viikkoa sitten osallistuin Ou-
lussa pidettyjen hiippakuntapäivien 
osioon, jossa kyseltiin, onko ruoho vih-
reämpää rajan takana. 

Tilaisuudessa keskusteltiin kirk-
kojemme eroista ja yhteneväisyyksis-
tä muun muassa kirkollisveron, hau-
taamisen, kirkkoon kuulumisen ja 
kasteen suhteen. Ruotsissahan kirkon 
jäsenyys ei edellytä kastetta. Suoma-
laisittain ylpeiltiin nuorisomme rip-
pikouluinnostuksesta ja kastettujen 
korkeasta määrästä.

Ruotsalaiset saivat pisteitä yhteis-
työn tiivistämisestä eri lähetysjärjes-
töjen kanssa. Nyökyteltiin myös hiljaa 
länsinaapureiden rohkeudelle käyttää 
vapaammin jumalanpalveluskaavaa ja 
lisätä siihen vaikkapa draamaa tai py-
hää tanssia. Arkuus iski pelkästä aja-
tuksesta: ”Joo kyllä Ruottissa toimii-
kin, mutta että meillä.”

Ruotsissa on moninkertaisesti 
enemmän maahanmuuttajia kuin Suo-
messa. Kirkossakin monikulttuurinen 
työ on arkipäivää. Ruotsi on valittu 
EU:n parhaaksi maaksi maahanmuut-
tajien työ- ja yhteiskuntaelämään so-

peuttamisessa. Tilanne kuvastanee jo-
tain periruotsalaista: avoimuutta ja ky-
kyä nähdä mahdollisuuksia ongelmien 
ja haasteiden asemesta.

Meillä Suomessa maahanmuuttajis-
ta puhuttaessa nähdään yleensä enem-
män uhkakuvia kuin mahdollisuuksia. 
Ruotsissa sen sijaan katsotaan haastei-
takin avoimemmin. Kootaan komitea 
ja pidetään möte jos toinenkin ja kes-
kustellaan niin kauan, että konsensus-
ratkaisu syntyy. Ja se syntyy! Miten me 
itänaapurit saisimme edes ripauksen 
tätä elämän keveyttä, avointa asennet-
ta, positiivista realismia?

Loppukeskusteluissa Ruotsin kir-
kon edustajien kanssa päädyimme jää-
kiekkoon. Millä ilveellä kruunupäät 
nousevat vaikka 5–1 tappioasemas-
ta voittoon? Kuulemma äidinmaidos-
sa imetyllä taipumuksella yhteispeliin 
ja ymmärrykseen, konsensukseen. Sitä 
asennetta ei varjosta ”ei tästä varmaan 
mitään tuu” -pessimismi. ”Ei kanna-
ta yrittää kuitenkaan” -mörkö huitais-
taan olan päältä ja se löytääkin hyvän 
laskeutumisalustan suomalaispuolus-
tajan olalta. Valoisan ja iloisen maail-
mankatsomuksen siivittämänä den gli-
der jälleen kerran in.

Satu SaariNeN
kirjoittaja on virkavapaata perheensä kanssa 

Botswanassa viettävä Karjasillan 
seurakunnan kappalainen

1.10.2009

Yksinäisyys murtuu
Turun piispa Kari Mäkinen pitää moder-
nin kulttuurin ongelmana ihmisten yk-
sinäisyyttä, jonka murtavaa parisuhdet-
ta on tuettava silloinkin, jos parisuhteen 
osapuolet ovat samaa sukupuolta.

”Olennaista Mäkiselle pysyvässä pari-
suhteessa on, että siinä on kyse ihmissuh-
teesta, jossa ihmiset sitoutuvat toisiinsa vas-
tuullisesti ja jossa ihmisen perusyksinäisyys 
murtuu. Se on Raamatun ihmiskäsityksen 
mukaista. 

– Yksinäisyys on yksi modernin kult-
tuurin traagisimpia asioita. Yksinäisyy-
den murtavalle parisuhteelle on annetta-
va täysi tuki. Homoseksuaalinen parisuh-
de ei ole sama kuin avioliitto, mutta myös 
siinä tämä ulottuvuus voi toteutua.”

Kirkko ja me 8/2009

Tylyä tekstiä
Kasvatustieteen emeritusprofessori Simo 
Sepon mukaan kirkkoa vaivaa miellyttä-
misen teologia.

”Papit toteuttavat kuulijoiden toivei-
ta. Vallalla on markkinoiden imustrate-
gia. Sanat asetellaan sen mukaan, mikä 
miellyttää kuulijaa. 

Kirkon ydinsanoma on sovitus ja ar-
mo. Näistä kirkon pitäisi puhua. Toisaal-
ta kirkon pitäisi uskaltaa myös tuomita, 
paljastaa vääryydet.  Haluaisin kuulla sen 
eduskunnan avajaisjumalanpalveluksen, 
jonka saarna alkaisi: Te kyykäärmeitten 
sikiöt, tehkää parannus!

Kirkkotie 17/2009

Varmat vastaukset
Laulaja Ida Bois on nuori nainen, joka on 
antanut lahjansa Jumalan käyttöön. Hän 
laulaa ja puhuu suorin sanoin.

”Haluan, että oma henkilökohtainen 
uskoni säilyy ja näkyy lauluistani. Nyt ku-
kaan ei voi tulla sanomaan, että älä laula 
Jeesuksesta. Jotkut gospelmuusikot sano-
vat, etteivät halua antaa lauluissaan suoria 
vastauksia, mutta miksi emme antaisi, kun 
meillä kerran on ne.”

Nuotta 9/ 2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Kiimingin, Pudasjärven ja 
Kempeleen seurakunnat 
rakentavat uudet 
leirikeskukset, vaikka 
Kirkkohallitus varoittaa 
kiinteistöihin uppoavista 
miljoonista. Vuokratkaa, 
älkää rakentako uutta, 
seurakuntia ohjeistetaan. 

Taantuman kurittaessa kir-
kon taloutta on yhä use-
amman suulla vaadittu 
seurakuntia säästämään 

ensisijaisesti kiinteistöistä. Kirk-
kohallituksen yleiskirjeessä tou-
kokuussa kerrottiin, että neljän-
nes verotuloista menee kalliis-
ti ylläpidettyihin seiniin ja kat-
toihin. 

Kirkkohallituksen mukaan 
seurakunnissa on runsaasti muun 
muassa vähällä käytöllä olevia lei-
rikeskuksia. Toimintatilojen vuok-
raus on usein taloudellisempi rat-
kaisu kuin omien tilojen ylläpitä-
minen, Kirkkohallitus neuvoi.

Patistelusta huolimatta Kempe-
leessä, Pudasjärvellä ja Kiimingis-
sä on nousemassa seurakuntalais-
ten käyttöön aivan uudet leirikes-
kukset.

toiminnasta nipistäminen 
edessä Kiimingissä
Kiimingissä uuden leirikeskuk-
sen hankkiminen tuli eteen, kun 
monille kiiminkiläisille tutuk-
si tullutta Suvelan leirikeskusta 
ei ollut enää mahdollista käyttää 
kosteusvaurioiden vuoksi.

Samalle alueelle Kiiminkijo-
en varteen rakennettavan uuden 
leirikeskuksen kustannusarvio 
on noin kaksi miljoonaa. 

– Kyseessä on tosi iso satsa-
us, kun velkarahalla mennään. 

Oma leirikeskus kullan kallis
Myönnän, että välillä tekee pa-
haa ajatella, mihin muuhun tuon 
rahan olisi voinut käyttää. Esi-
merkiksi uusien virkojen perus-
taminen lähivuosina on mahdo-
tonta. Sijoitus leirikeskukseen 
tarkoittaa myös nipistystä toi-
minnasta. Mistään olennaises-
ta emme joudu kuitenkaan kar-
simaan, kirkkoherra Pauli Nie-
melä lupaa.

Hänen mukaansa päätös uu-
den kiinteistön rakentamisesta 
on kuitenkin perusteltavissa. 

– Pidämme tärkeänä, että seu-
rakuntalaisille voi syntyä heille 
mieluisan paikan avulla muisto-
ja, jotka liittyvät heidän omaan 
seurakuntaansa. Kiintymys paik-
kaan luo sellaista jatkuvuutta ja 
kantavuutta, jonka arvoa on vai-
kea rahalla mitata. 

Vuokraaminen toisi 
matkakustannuksia
Niemelän mukaan oman leiri-
keskuksen rakentamista helpotti 
vuonna 2008 voimaan tullut alv-
vähennysmahdollisuus. Se tar-
koittaa, että seurakunta voi hakea 
verottajalta arvonlisäveroon liitty-
vää vähennystä sen mukaan, mi-
ten paljon leirikeskuksella on ul-
kopuolista käyttöä.

Kirkkoherra uskoo, että uut-
ta Suvelaa on helppo markki-
noida esimerkiksi paikallisil-
le järjestöille. Tärkeä houkutin 
on leirikeskuksen sijainti kes-
kellä kylää. 

Samasta syystä myös seura-
kunta pystyy käyttämään aktii-
visesti leirikeskusta. Siellä tulee 
olemaan monenlaisia tiloja, jo-
ten paikalla voi olla yhtä aikaa 
useita ryhmiä.

Niemelä kertoo luottamus-
henkilöiden harkinneen myös 
vuokratilojen käyttämistä vaih-

toehtona omalle keskukselle. 
Kirkkoherra miettii kuitenkin, 
millaisia säästöjä vuokraamises-
ta olisi todellisuudessa syntynyt, 
jos esimerkiksi rippikoululaisten 
kanssa olisi jouduttu matkusta-
maan kymmenien, jopa satojen 
kilometrien päähän.

– Yksi linja-autoreissu maksaa 
helposti useita tonneja, jos sopi-
vaa tilaa ei löydy läheltä.

uusi rakennus tuo 
paremman korvauksen
Pudasjärvellä seurakunnan lei-
rikeskukseen kuulunut vanha 
väentupa paloi reilu vuosi sit-
ten keväällä. Tulipalosta pelas-
tui samaan pihapiiriin kuulu-
nut, kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas päärakennus.

Päätös uuden majoitusraken-
nuksen rakentamisesta tehtiin pi-
kaisesti onnettomuuden jälkeen.

– Silloin ei puhuttu vielä la-
masta. Jos olisimme saman ti-
lanteen edessä nyt, päätöksem-
me saattaisi olla toinen. Lainaa 
emme ole joutuneet kuitenkaan 
ottamaan, vaan rahoitus hoituu 
säästöillä, kirkkoherra Oskari 
Holmström kertoo.

Pudasjärveläisten ratkaisuun 
vaikutti merkittävästi vakuutuk-
sen liittynyt ehto: jos seurakunta 
ei olisi rakentanut uutta väentu-
paa, korvaussumma olisi tipahta-
nut puoleen.

Holmströmin mukaan heidän 
leirikeskuksensa käyttöaste on 
ollut viime vuosina noin 40 pro-
senttia. Uuden rakennuksen toi-
votaan houkuttelevan tiloihin li-
sää käyttäjiä.

Oma kesämökki ja 
oma leirikeskus
Kempeleen seurakunnan uusi lei-
rikeskus Utajärvellä on reilun kah-

den miljoonan investointi, jota 
varten seurakunta on joutunut ot-
tamaan pankkilainaa. 

Talousjohtaja Seija Konttila ker-
too myös heidän harkinneen leiri-
keskuksien vuokraamista, kun van-
haa Koskelaa ei voitu enää käyttää 
ilman korjauksia.

Rippikouluryhmiä on Kempe-
leessä niin paljon, että niiden sijoit-
telu vuokratiloihin olisi ollut kesäl-
lä pulmallista, Konttila kuvaa.

Oskari Holmström miettii, 
miksi ajatus omasta leirikeskuk-
sesta on niin syvällä seurakun-
nissa.

– Onko siinä kyse jostain sa-

masta kuin itsepintaisessa käsityk-
sessä, että suomalaiseen elämän-
menoon kuuluu ikioma kesämök-
ki järven rannalla?

Holmströmin tiedon mukaan 
esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa 
seurakunnat eivät omista leirikes-
kuksia, vaan hiippakunnan seura-
kunnilla saattaa olla yhteinen lei-
rikeskus. 

– Mutta selittävätkö omat lei-
rikeskukset osaltaan sitä, että 
meillä rippikoulu on suurempi 
menestystarina kuin naapuri-
maassa Ruotsissa?

riitta HirVONeN

J aan i  F ö h r

Oulunsalon kirkkoherran Ta-
pio Kortesluoman mukaan 
Umpimähkän leirikeskus on 
oleellinen osa seurakunnan työ-
tä ja elämää. Silti seurakunnas-
sa pohditaan lähes vuosittain, 
voitaisiinko Umpimähkän lei-
rikeskuksesta luopua ja tarvit-
tavat tilat vuokrata muualta. Jo-
ka kerta päädytään samaan tu-
lokseen: leirikeskuksesta ei luo-
vuta. Muuta ratkaisua ei ole löy-
tynyt.

Leirikeskusten sesonkiaikana 
kaikki vuokrattavat keskukset ovat 
Kortesluoman mukaan täynnä.  
Oulunsalon leiriläiset eivät pääsi-
si mihinkään. Kuljetuskustannuk-
setkin olisivat liian korkeita, vaik-
ka jostain onnistuttaisiin vuokraa-
maan sopivat tilat.

Keskus on kirkkoherran mu-
kaan vaatimaton, mutta toimiva. 
Keskuksen käyttöaste on 56 pro-

Leirikeskuksesta  
ei noin vain luovuta

senttia.
Muhoksen kirkkoherra Jou-

ni Heikkisen mukaan Koortilan 
leirikeskus on erinomaisen kä-
tevä, sillä se on kaksoiskäytössä: 
leiri- ja juhlatilana. Koortila on 
entinen pappila.

Koortila on lähellä seurakun-
nan muuta toimintaa eikä luopu-
mista keskuksesta ole edes harkit-
tu. Päinvastoin. Seurakunnassa on 
tehty periaatepäätös, jonka mu-
kaan Koortilan leirikeskusta ke-
hitetään. Päätös tehtiin jo 1980-lu-
vulla. 

Pappila otettiin leirikeskus-
käyttöön 1990-luvun alussa, 
kun entinen kirkkoherra muut-
ti siitä pois.

Koortilan käyttöaste tämän 
vuoden tammi-syyskuulta oli 
myös 56 prosenttia.

PeKKa HeliN

Maarakennustyöt ovat jo käynnistyneet Kiimingissä uuden leirikeskuksen työmaalla.
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Mitä halusin kolumnissani lehden numerossa 27 sanoa?
Perusopetuslaki 13§ ei käsittääkseni edellytä missään 
kohtaa, että kirkkoon kuuluvan oppilaan – tai tämän 
huoltajan – olisi erottava kirkosta voidakseen opiskel-
la uskonnon sijaan elämänkatsomustietoa. 

Väitän yhä, että tällaista mustavalkoista laintulkintaa 
harrastavat rehtorit ja opettajat eivät ole tässä suhteessa oi-
keilla raiteilla. Samaisessa laissa nimittäin kirkkoon kuu-
lumattomille oppilaille suodaan oikeus – huoltajan niin 
halutessa – opiskella uskontoa. Tämän on pädettävä logii-
kan nimessä myös päinvastoin. Enkä usko siihen, että lain 
valmistelijat ja laatijat olisivat halunneet tarkoituksellises-
ti luoda ristiriidan periaatteita noudattavan lainkohdan.

JuHa ValPPu
Tuiran seurakunnan kappalainen

Rauhan Tervehdyksessä on käyty viime viikkoina vilkas-
ta keskustelua uskonnon- ja elämänkatsomustiedon ope-
tuksesta (Juha Valppu 3.9., Markku Holma 17.9. ja Hannu 
Hämäläinen 24.9.). Tässä yhteydessä on syytä tuoda esille 
koulun soveltamat periaatteet ja lainsäädännön tarkoitus 
uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta ja opis-
kelusta. Oleellista opetuksen luonteen määräytymiselle on 
tietyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyys, ei yksilön ra-
jaton valinnanvapaus.

Perustuslaissa on yleinen pykälä uskonnon- ja oman-
tunnonvapaudesta. 11 §:n mukaan kukaan ei ole velvol-
linen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon 
harjoittamiseen. Opetussuunnitelman perusteiden mu-
kaisesti järjestetty uskonnon opetus ei ole perustuslaissa 
tarkoitettua uskonnon harjoittamista.

Perusopetuslain 13 §:n mukaan perusopetuksen jär-
jestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon 
mukaista uskonnon opetusta. Tähän uskonnolliseen yh-
dyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskon-
tonsa opetukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa Suomes-
sa evankelis-luterilaista tai joissakin tapauksissa ortodok-
sista uskontoa.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppi-
laalle opetetaan elämänkatsomustietoa. Jos huoltajat eivät 
toisin ilmoita, tällainen oppilas ohjataan automaattisesti 
elämänkatsomustiedon opetukseen. Huoltajien pyynnös-
tä uskontokuntaan kuulumaton oppilas voi osallistua op-
pilaiden enemmistön uskonnon opetukseen. 

Uskonnonvapauslakia uudistettiin vuonna 2003. Läh-
tökohdaksi lainvalmistelussa otettiin oppilaan oikeus saa-

da uskonnonopetusta. Perusopetuslakia muutettiin uskon-
nonvapauslain voimaantultua vastaamaan uskonnonvapa-
uslakia. Ehkä näkyvin säädösmuutos oli ilmaisun ”tunnus-
tuksen mukainen opetus” muuttaminen ”oman uskonnon 
opetukseksi”. Uskonnon opetukseen sisältyy olennaisena 
osana oman uskonnon tuntemus.

Uskontokuntaan kuuluvan oppilaan on osallistuttava 
oman uskontonsa opetukseen, jos tätä uskonnonopetusta 
kunnassa tarjotaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
ev.lut. kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu ev.lut. uskon-
non opetukseen. Tämä on lainsäätäjän tarkoitus, vaikka-
kaan nimenomaista kieltoa osallistua elämänkatsomus-
tiedon opetukseen ei ole laissa suoraan säädetty.

Uskonnonopetuksen määräytymisessä ratkaisevaa on se 
kuuluuko oppilas kirkkoon vai ei. Vanhempien uskonnolla 
ei ole tässä tapauksessa merkitystä. Lapsi voi kuulua eri us-
konnolliseen yhdyskuntaan kuin vanhempansa, tosin us-
konnollisissa yhdyskunnissa voi olla omat sääntönsä, jotka 
määrittelevät tätä asiaa.

Alle 12-vuotiaan lapsen uskonnollisen aseman muu-
tos edellyttää molempien huoltajien yhteistä päätöstä. Tä-
män ikäisen lapsen omalla mielipiteellä ei ole merkitys-
tä lain kannalta. Laki on sama erottaessa ja liityttäessä 
uskontokuntaan.12–17-vuotiaan uskonnollisen aseman 
muutos edellyttää lapsen ja huoltajien yhteistä päätöstä. 
18-vuotias on täysi-ikäinen, jolloin hän päättää tietysti us-
konnollisesta asemastaan itse.

SaNNa PiKKuJämSä
lakimies

Oulun opetustoimi

Rauhan Tervehdys -lehden päätoimittajalle

 Luin Juha Valpun Aatoksia-palstan kirjoi-
tuksen lehdestänne (RT 3.9.2009). 

Toisaalta on hyvä, että asioista keskus-
tellaan julkisesti, mutta toisaalta on surul-
lista, että teidänkin lehtenne alkaa tällaisen 
”Kaleva-tyyppisen” opettajien mollaami-
sen. Onkohan mitään toista ammattikun-
taa, kuin opettajat, jota kuka tahansa voi ar-
vostella julkisuudessa niin paljon kuin ny-
kyisin tehdään? 

Meilläkin eräs pieni oppilas ilmoitti kou-
lussa, että hän haluaa vaihtaa elämänkatso-
mustietoon. Tulkitsinkohan minäkin perus-
opetuslakia oppilaan kannalta mielivaltaises-
ti, kun ilmoitin, ettei asia käy. Oppilaan äiti 
kertoi, että pikkuoppilaamme olisi halunnut 
muuttaa uskontotuntinsa elämänkatsomus-
tietoon, koska hänen ystävänsäkin käy siellä. 
Lapset olivat yhdessä ajatelleet, että olisi mu-
kavaa, kun saisi olla samalla tunnilla. 

Minulle sopii, että oppilaat vanhempi-
neen saavat vapaasti valita, osallistuvatko 
lapset uskonnon- vai elämänkatsomustie-
don tunneille. Mutta perusteeksi ei mie-
lestäni todellakaan riitä se, että ”yhdessä 
olisi kivaa”. Koulun arjen sujumisen kan-
nalta olisi hyvä, että vanhemmat lapsi-
neen miettisivät, mitä todella haluavat ja 
sitoutuisivat sitten joko uskonto- tai elä-
mänkatsomustiedon tunneille koko ala-
koulun ajaksi, yläkoulussa asiaa voisi sit-
ten miettiä 7. luokan syksyllä uudelleen. 

OPettaJa

Palstalla julkaistaan toimitukselle nimettömänä 
saapunutta, lehteä koskevaa palautetta. 

Palautetta

R
eija H

aap
alain

en

Seurakunnat tarjoavat useilla paikkakunnilla kouluille myös musiikillista ohjelmaa.

Postia
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Maata  kiertelemässä

Oulugospelin 
lipunmyynti 
alkaa
Oulugospel järjestetään tänä-
kin vuonna tuttuna pyhäin-
päivän viikonloppuna 30.10.–
1.11. Lippujen ennakkomyyn-
ti alkaa 5. lokakuuta. 

Esiintyjäkaartiin kuuluvat 
Jaakko Löytty, Teo, Tera, Dis-
sonanssi, Soul Connection, 
Hencca & Big Band, Bass’n 
Helen sekä Yhden Joukon 
perheyritys, eli Jouko Mäki-
Lohiluoma perheineen. 

Konsertit järjestetään Ou-
lun kaupunginteatterissa, 
Pohjankartanossa, Keskus-
tan seurakuntatalossa, Ou-
lun tuomiokirkossa, Kastellin 
kirkossa ja Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Tarkka ohjelma  
ja lisätiedot lipunmyynnistä 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/oulugospel.

Israelilainen ammattinyrkkei-
lijä Juri Foreman saattaa mar-
raskuussa toteuttaa suurimman 
unelmansa: lyödä vastustajaan-
sa turpaan maailmanmestaruus-
ottelussa.
Vastassa on puertoricolainen 
mestari Daniel Santos ja sarja on 
ylempi välisarja. Ottelu käydään 
Las Vegasissa, jossa panokset ta-
paavat olla suuria.

Foreman on outo lintu nyrk-
keilijäksi. Hän on vanhoillinen 
ortodoksijuutalainen, joka opis-
kelee rabbiksi. Hän on myös en-
simmäinen israelilainen, joka 
taistelee WBA:n maailmanmes-
taruudessa. WBA:n lisäksi on 
muitakin nyrkkeilyliittoja, jotka 
järjestävät kilpailevia maailman-
mestaruusotteluita.

Foreman on tyypillinen vähä-
väkinen, joka haaveilee Ameri-
kan ”kultaisista kaduista ja mai-
don- ja hunajantäyteisistä päi-
vistä” ja haluaa jättää kurjuuden 
valtameren taakse vanhaan maa-
ilmaan.

Tuleva rabbi mäihii vastustajiaan turpaan kehässä
Nyrkkeily on aina ollut vähä-

väkisten laji, jossa omilla nyrkeil-
lä voi hankkia itselleen tulevai-
suuden. Viime vuosisadan alusta 
aina toisen maailmansodan kyn-
nykselle saakka maailmanmesta-
rit tulivat juutalaisista ghetoista. 
Kun talous suuren laman jälkeen 
alkoi jälleen kukoistaa ja juutalai-
set saivat paremmat olot, maail-
manmestarien kansallisuus vaih-
tui. He eivät olleet enää juutalai-
sia vaan irlantilaisia, puolalaisia 
ja italialaisia. Sitten tulivat af-
roamerikkalaiset ja latinot. Nyt 
mestaruuksista kamppailevat ka-
ribialaiset, etelä- ja väliamerikka-
laiset ja itäeurooppalaiset.

Yhteistä kaikille on ollut, et-
tä he kaipaavat kurjuuteensa me-
nestystä. Kukaan ei tiedä kuple-
tin juonta yhtä hyvin kuin Juri 
Foreman, jolla on nyrkkeilijöille 
tyypillinen siirtolaistausta. Hän 
syntyi Valkovenäjällä, josta siir-
tyi perheensä mukana Israeliin. 

Myöhemmin hän seurasi 
suurta unelmaansa ja muutti Yh-

dysvaltoihin.
– Siirtolaisen asema on hankala. 

Valkovenäjällä olin ennen kaikkea 
juutalainen, koska paikalliset ha-
lusivat ajatella niin. Israelissa olin 
venäläinen, koska olin ulkopuoli-
nen. Viimeinkin olen mitä oikeasti 
olenkin: Talmudia opiskeleva juu-
talainen nyrkkeilijä Brooklynistä, 
yksi newyorkilainen muiden jou-
kossa. Rakastan tätä.

Nyrkkeilemään Foreman oppi 
Israelissa. Muuan venäläissiirto-
lainen treenasi poikia koulunpi-
halla. Pihalla ei kuitenkaan ollut 
kehää,  nyrkkeilysäkkiä eikä har-
joitusvastustajia.

– Kysyimme Haifan kaupun-
gilta kuntosalia, mutta virkaili-
ja kieltäytyi ja käski mennä ara-
bien salille.

Kun juutalainen Foreman asteli 
arabinyrkkeilijöiden saliin, hän oli 
hyvin yksinäinen. Arabit tuijotti-
vat häntä. Katseissa oli vihaa. 

– Halusin kuitenkin nyrkkeil-
lä, ja hitto vie, jokainen halusi 
nyrkkeillä kanssani. Voitin mel-

kein joka kerta. Muuri välilläm-
me kaatui ja mursimme kielen, 
kulttuurin ja epäluulon esteet.

Foreman voitti Israelille mitalei-
ta, mutta muutti sitten Yhdysval-
toihin. Päivänä, jota hän ei unoh-
da, nyrkkeilijä vieraili synagogassa 
ja kuuli rabbin opetusta. Rabbi pu-
hui nyrkkeilyottelua muistuttavas-
ta hyvän ja pahan taistelusta. Fore-
man kertoi rabbille olevansa nyrk-
keilijä. Jotain tapahtui. Foreman 
päätti opiskella rabbiksi.

Nyrkkeilyottelussa ei kuiten-
kaan menesty kaveri, joka osaa 
kauniisti viitata psalmeihin 
vaan kaveri, jolla on kovin va-
sen koukku. Miten Foreman ai-
koo pärjätä lähes kaikki vastus-
tajansa tyrmäyksellä voittaneelle 
Daniel Santosille? 

– Kun opiskelen ja mietiske-
len, olen kuin rabbi. Kun kello soi 
ottelun alkajaisiksi, muutun hy-
vin ikäväksi ihmiseksi, Foreman 
kuittaa epäilyt.

religiON NewS SerVice

– Valtteri, ota pallo kiinni! Käs-
kystä pienet jalat syöksyvät pal-
lon perään ja potkaisevat sen 
maaliin.

Kymmenkunta alle koulu-
ikäistä juoksee, pomppii tai roik-
kuu muutaman aikuisen nostel-
lessa pystyyn keiloja, heitellessä 
palloa tai nostaessa jälkikasvua 
renkaille roikkumaan. 

Hailuodon koulun liikuntasa-
lissa on käynyt kuukauden ajan 
vilske. Syyskuun alussa aloite-
tuille seurakunnan perheliikun-
tavuorolle on ollut tilausta. 

– Aloite tuli saareen piak-
koin muuttavalta perheeltä, jo-
ka kyseli mitä mahdollisuuksia 
liikuntaan täällä on alle koulu-
ikäisille, kertoo Hailuodon seu-
rakunnan kanttori Kaisamarja 
Stöckell. 

Seurakunnasta otettiin yh-
teyttä Hailuodon vapaa-ajansih-
teeriin ja yhdessä kunnan kans-
sa kehitettiin ajatus koko perheen 
liikuntavuorosta. 

– Huomasimme, että koulu-
laiset käyttävät liikuntasalia per-
jantaisin vasta ruokailun jälkeen, 
joten aamupäivälle löytyi meille 
sopiva aika.

aloite uusilta luotolaisilta
Hailuodon seurakunnan toimin-
taan on tullut viime vuosina pal-
jon uutta perhetoimintaa. 

– Tänne on muuttanut per-
heitä, joissa on pieniä lapsia. Ai-
emmin esimerkiksi perhekerho 

Perjantaisin liikkuu koko perhe
Hailuodossa yhä enemmän toimintaa lapsille ja aikuisille

kokoontui parin viikon välein, 
nykyisin viikoittain kaveriker-
hon nimellä. Kerhoissa tutustuu 
hyvin muihin. Me vanhat luoto-
laisethan jo tunnemmekin toi-
semme, Stöckell naurahtaa.

Liikuntasalissa on välineitä 
monenlaisten pelien kokeilemi-
seen. Varastosta löytyy monen-
kokoisia palloja, keiloja ja ren-
kaita, puhumattakaan paksuis-
ta voimistelupatjoista, jotka so-
pivat erinomaisesti hyppyalus-
toiksi. 

– Näin alussa minä ollut pai-
kalla seurakunnan puolesta, 
mutta kunhan toiminta vakiin-
tuu, olisi tarkoitus, että vuoro 
toimisi osallistujien panoksella. 
Kävisimme vain aukomassa ovet, 
Stöckell selostaa.

Parhaimmillaan paikalla on 
ollut vanhemman kanssa viisi-
kin lasta samasta perheestä. Lii-
kuntavuorolla käy paljon samo-
ja perheitä kuin 0–100-vuotiaille 
suunnatussa kaverikerhossa. 

– Mutta kuulemma täällä 
on mukavampaa, koska salis-
sa saa juosta. Talvella väkeä tu-
lee varmasti enemmänkin, mut-
ta voimme jakaa salin helposti 
kahteen osaan, isommille ja pie-
nemmille. 

elSi HuttuNeN

Perhevuoro Hailuodon koulun lii-
kuntasalissa perjantaisin kello 10–
11. Ei ennakkoilmoittautumista. 

E l s i  H u t t u n e n

Liukkausvaroitus 
ilmaiseksi 
tekstiviestillä 
Oulun kaupunki pyrkii löy-
tämään perinteisen liuk-
kaudentorjunnan lisäk-
si uusia keinoja liukastu-
misien vähentämiseksi. Ja-
lankulkijoita ja pyöräilijöi-
tä varoitetaan kaupungin 
käyttöön ottaman palvelun 
avulla tekstiviestillä ”Kul-
kuväylät paikoin vaaralli-
sen liukkaita”.

Varoituspalvelu tarjotaan 
asukkaille ilmaiseksi. Kun 
talvihoidon päivystäjä ha-
vaitsee kulkuväylien muut-
tuneen vaarallisen liukkaik-
si, hän lähettää varoituksen 
tekstiviestillä, joka välittyy 
kaikille varoitettaville.

Varoitettavat voivat valita, 
tuleeko varoitus yöllä synty-
neestä liukkaudesta heti, kel-
lo 6, kello 7 vai kello 8. Vii-
konloppuisin varoitus tulee 
tuntia myöhemmin. Päiväs-
aikaan kello 22 saakka varoi-
tus tulee heti. 

Tekstiviestipalvelu ei muu-
ta kaupungin tai kiinteistöjen 
liukkaudentorjuntavastuita ei-
kä jalankulkijan ja pyöräilijän 
omaa vastuuta.

Liikuntasalin perhevuorolla pienimmillekin liikkujille löytyy tekemistä.
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Testaamme painojälkeä

To 1.10. klo 18 Miestenilta
Pe 2.10. klo 18 Hannat, naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri 
Su 4.10. klo 18 Ehtoolliskokous 
Ke 7.10. klo 18.30 Alfa-kurssi 
To 8.10. klo 18 Raamattupiiri 
Su 11.10. klo 18 Sunnuntain 
kokous 
ke 14.10. klo 18.30 Alfa-kurssi 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

Sapattina (la) Jumalanpalvelus klo 10.00, Lastenkirkko klo 10.00. 
Tässä vuosineljänneksessä tutkimme Raamattua otsikolla Rakastettu 
ja rakastava (Johanneksen kirjeet). Ma-pe aamurukouspiiri klo 10.00
Tervetuloa!

08-530 3953

www.ohsrk.fi 

Pe 2.10. klo 19 LIFT – ilta. Su 4.10. klo 11 Eh-
toollisjumalanpalvelus, kaste, perhelounas, 
Hannu Orava, SRK – kuoro. Ke 7.10. klo 19 Sana 
ja rukous, Markku Tossavainen, Pasi Markka-
nen. To 8.10. klo 9 Päiväpiirin retki Kuusa-
moon. TERVETULOA!

Su 4.10. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri. 
Tervetuloa!

Su 4.10. Jumalanpalvelus+pyhäkoulu klo 11.00. Ma 5.10. Kotiliitto klo 
13.00 + Veljesliitto klo 18.00. TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

Perhepyhäkoulu su 4.10. klo 13. 
Seurat su 4.10. klo 15. Johan-
nes Hyytinen, Jorma Räisänen. 
Tänään opiskelijailta klo 19. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 1.10. klo 19 LÄHDE-ilta, Sini Niemelä, Risto 
Wotschke, God`s Bell. Pe 2.10. klo 18 Kids`action 
night, Kaakkurin koululla, toiminta-ilta 6-12 –vuo-

tiaille, jättinyyttärit. Su 4.10. klo 11 Ehtoollisjuhla & pyhäkoulu, Risto Wotschke. 
Ti 6.10. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miten voin olla varma uskostani? 
Ke 7.10. klo 18 Nuortenilta. To 8.10. klo 19 Rukousilta. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

LAKIASIAINTOIMISTO LUUKKONEN 
varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja Hannu Luukkonen

• perukirjat, perinnönjaot, testamenti t, kauppakirjat, 
oikeudenkäynnit yms. yli 20 vuoden kokemuksella.

• Uusikatu 23 A (Klubitalo), puh. 339 962, 
posti @lakiluukkonen.  

• Yhteydenotot myös iltaisin ja viikonloppuisin, 
p. 040 587 3884.

§
• 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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

YhdistyksetMuut seurakunnat

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

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

POHJOLAN HAUTAUSTOIMISTO
Isokatu 19, 90100 Oulu | 045 276 9966 | www.suomenmuistokivi. 

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

TILAISUUTEMME:
Su 4.10. klo 18.00 HYVÄN 

SANOMAN ILTA
Koivu ja Tähti salissa, 

Hannu-Heikki Hyppönen
Ke 7.10. SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

 Kellonkartano  










   

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen 1.10.2009 

1 palsta x noin 30 mm, mv ilmoitus. 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 
 
 
 
 
 

Lokakuun elävän musiikin illas-
sa Kappelivessä kuullaan laulu-
ja arjen iloista ja suruista. Pekka 
Ruuskan Neljä yötä perjantaihin 
-konserttikokonaisuus saapuu 
Ouluun lauantaina 3. lokakuu-
ta. Reilun tunnin mittainen kon-
sertti alkaa kello 19 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy.

Neljä yötä perjantaihin on mat-
ka työtätekevän arkeen, maanan-
taiaamun kaamoksesta perjantai-
illan huokaukseen. Laulujen, pu-
huttujen osuuksien ja äänitehos-
teiden keinoin kuulijan eteen tuo-
daan tavallisen ihmisen arki. 

– Olen itse taiteilijaroolini rin-

Pekka Ruuska  
arjen sanansaattajana

nalla ollut paljon päivätöissä ja ko-
kenut monenlaisia työyhteisöjä, 
niin julkisen kuin yksityissektorin 
puolella. Työssä jaksamisen kysy-
mykset on tullut erittäin omakoh-
taisesti koettua, Ruuska taustoittaa 
konserttikokonaisuuttaan.

Nykyisin myös levytuotan-
non parissa toimiva Pekka Ruus-
ka tunnetaan laulaja-lauluntekijä-
nä jo 1970-luvusta lähtien. Suoma-
laiset tuntevat hänet ennen kaikkea 
Rafaelin enkelistä. Ruuskan ura al-
koi helsinkiläisessä gospelbändistä 
Livingstone, josta hän siirtyi soo-
louralle 1980-luvun puolessa vä-
lissä. 

Ruuska on kirjoittanut omien 

kappaleidensa lisäksi paljon teks-
tejä myös muille eturivin artisteil-
le Laura Voutilaisesta Dannyyn. 
Vuonna 2000 Ruuska sai Juha Vai-
nion Rahaston tunnustuspalkin-
non, joka luovutetaan vuosittain 
merkittävälle suomalaiselle sanoit-
tajalle.

Neljä yötä perjantaihin pureu-
tuu 16 kappaleen voimin työtä te-
kevän ihmisen todellisuuteen. 
Pekka Ruuskan ja Ilkka Wirtasen 
akustisesti esittämät kappaleet ovat 
osin levyiltä ja radioaalloilta tuttu-
ja, ja osin tätä kiertuetta varten sä-
vellettyjä.

rauHaN terVeHdyS

w w w. ka iku e n te r t a inm e nt . f i
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Haukiputaalainen Tiia 
Pelkonen on nuoresta 
iästä huolimatta koke-
nut vapaaehtoistyönteki-

jä. Vastikään opiskelujen perässä 
pois kotoa muuttanut 19-vuoti-
as on ehtinyt olla henkilökohtai-

Tasa-arvo liikuttaa nuorta 
vapaaehtoista

sena avustajana kehitysvammais-
ten rippileirillä ja isosena seura-
kunnassa. 

Hänen mielestään parasta va-
paaehtoistyössä on sosiaalinen 
kanssakäyminen.    

– Kehitysvammaisten leirillä 

Tiia Pelkoselle on tullut tutuksi kehitysvammaisten parissa toimiminen.

kaikki olivat eri elämäntilanteissa. 
Leiriläisten kanssaan tuli hirveän 
hyvin juttuun. Ihmiset olivat niin 
vilpittömiä.

Vaikeinta puolestaan on ollut 
kohdata erilaisia elämänkohtaloita.

– Useilla saattaa olla rankko-
jakin taustoja. Vapaaehtoisena ei 
saa alkaa syyllistää, vaan pitää 
kuunnella.

Sosiaalityö 
ammatiksi
Tiia Pelkosen innostus auttami-
seen sivuaa myös ihmisoikeuk-
sia ja tasa-arvoa, joista nuori nai-
nen on kiinnostunut. Tänä syk-
synä Pelkonen aloitti Lapin yli-
opistossa sosiaalityön opinnot. 
Toisin sanoen joku päivä hänestä 
tulee yhteiskuntatieteiden kandi-
daatti ja maisteri.

– Haluaisin olla auttamassa 
ihmisiä. Esimerkiksi lasten huos-
taanotot ovat rankkoja tapahtu-
mia. Työssä haluaisin olla mah-
dollisimman paljon erilaisten 
ryhmien kanssa.

Kysyttäessä, millaisia ominai-
suuksia vapaaehtoistyö edellyt-
tää, Pelkonen miettii hetken.

– Ei saa olla liian totinen, siel-
lä tarvitsee huumoria. Välillä pi-

Leireille kaivataan avustajia
• Seurakuntien diakoniatyö järjestää leirejä muun muassa kuu-

lo- ja näkövammaisille, kehitysvammaisille ja perheille eri elä-

mäntilanteissa. 

• Viime kesänä järjestettiin yksi seudullinen kehitysvammaisten 

rippileiri, jossa kehitysvammaista leiriläistä kohden oli yksi tai kak-

si avustajaa. 

• Mikäli sinua kiinnostaa toimia vapaaehtoisena, ota yhteyttä 

oman seurakuntasi diakoniatyöntekijään. 

A nna Ve p s ä

E l s i  H u t t u n e n

Arjen samarialaiset -sarjassa esitellään 
vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä. He 
kertovat miksi tekevät vapaaehtoistyötä 
ja mitä se heille antaa. Kerro meille, 
ketä meidän pitäisi haastatella. Toimitus 
ottaa vastaan vinkkejä numerossa (08) 
5626 400 ja osoitteessa toimitus@
rauhantervehdys.fi.

tää olla kärsivällinenkin, Pelko-
nen listaa. 

Lisäksi tarvitaan avoimuutta 
ja kykyä heittää luutuneita käsi-
tyksiä romukoppaan. 

– Joillakin ihmisillä voi olla en-
nakkoluuloja esimerkiksi kehitys-
vammaisia kohtaan, mutta ne tu-
levat yleensä kumotuksi. Mietin it-
sekin, osaanko olla heidän seuras-
saan, mutta se luontui tosi hyvin.

Kehitysvammaisten leirin hui-
pentuma oli Tiialle liikuttava ti-
laisuus.

– Itkin konfirmaatiossa ko-
ko ajan, he olivat jotenkin niin 
suloisia.

Tiia kertoo, että seurakunnan 
toiminnan myötä hän on saanut 
uusia kavereita. Toiveena olisikin, 
että nuoret innostuisivat vapaa-
ehtoistyöstä nykyistä enemmän. 

– Seurakunnissakin voi-
si enemmän mainostaa vapaa-
ehtoistyötä. Varsinkin isosil-
le kannattaisi kertoa mahdolli-
suudesta.

Omasta vakaumuksestaan hän 
valottaa sen verran, että peruslu-
terilainen tausta on olemassa.

– Sellainen tietynlainen va-
kaumus on. Leireillä on to-
si mukavaa laulaa virsiä ja per-

heen kanssa on perinteisesti käy-
ty joulukirkossa.

Vapaaehtoistyön lisäksi Tiia 
viettää vapaa-aikaa kuunnellen 
Coldplayn levyjä sekä lukemalla 
Harry Pottereita. Lisäksi veri ve-
täisi tien päälle.

– Matkustelisin todella mielel-
läni. Kavereiden kanssa on käyty 
Latviassa, Lontoossa ja Venäjällä, 
Pelkonen hymyilee.

aNNa VePSä
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rauhan tervehdys 
-lehden 

JaKelu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

www.oulunpienkuljetus.fi
040 5151 200

Kuljetuspalvelut PAKETTI-
ja KUORMA-AUTOILLA.

Henkilökuljetukset kahdella LINJA-AUTOLLA
(1+16 istumapaikkaa). Molemmissa invavarustus.

Onnistuneita

 juhlia jo

15 vuotta

Puh.
08-384 650,

0400-582 474

www.pitojenhelmi.fi

Lunta
ei vielä...

...mutta nyt on aika varata
PIKKUJOULU!

Lunta
ei vielä...

...mutta nyt on aika varata
PIKKUJOULU!

...mutta nyt on aika varata
PIKKUJOULU!

Lunta
ei vielä...

TERVEYDEX
LÄÄKÄRIPALVELUT

• sisätautien erikoislääkäri
• yleislääkäri

Stockmann 4. kerros, Oulu
p. 08 333 339

Palveluja tarjotaan

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

Nuorten 
gospel-leiri

16.-18.10.2009 
Kalajoen Kristillisellä Opistolla
Yli 13-vuotiaille nuorille soittajille, laulajille ja miksaajille tar-
koitettu leiri, jossa ohjaajina kokeneet muusikot. Leiriläinen 
osallistuu yhteen seuraavista työpajoista: 

1. LAULU / GOSPELKUORO (ohjaajana Bill Ravall), 
2. BÄNDIKOSKETTIMET (Pietu Halonen), 

3. LYÖMÄSOITTIMET (Kauko Erkkilä), 
4. SÄHKÖKITARA (Sami S. Asp), 
5. BASSO (Tapani Vaahervaara), 
6. MIKSAUS (Jukka Salmu). 

Kurssimaksu 20 euroa, ruokailut koko viikonlo-
pun ajalta 30 euroa, majoitus omin liinavaattein 

30 euroa. ILMOITTAUTUMINEN Opis-
ton toimistoon ENSI TILASSA, 

puh. (08) 4639200 tai 
toimisto@kkro.fi. Katso työpaja-
esittelyt, muita lisätietoja ja il-
moittautumisohjeet: www.kkro.fi !

Tapahtumat

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Ei lehteä mainoskieltotalouksiin

Postin linjauksen perusteella Rauhan Tervehdystä 
ei jaeta talouksiin, joilla on mainoskielto. Mikäli 

haluatte keskustella asiasta, ottakaa yhteyttä Itellan 
asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 tai 

www.posti.fi/palaute.

 RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmarkkinointi
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Jaana Mehtälä
puh. 020 754 2309

jaana.mehtala@kotimaa.fi

Ilmoita

www.suupohjanosuuspankki.fi

TALLETUSTARJOUS

2,0

SUUPOHJAN
OSUUSPANKKI

Avoinna: ma - pe klo 10 - 17

Kauppakeskus Kapteeni
OULUNSALO

Karhuojantie 2, puh. 020 166 6890
Kirkkotie 4,
HAUKIPUDAS

puh. 020 166 6880

Suomen suurin paikallisosuuspankki

kiinteä korko pa 9-12 kk talletukselle,
minimitalletus 15.000 euroa.
Tarjous on voimassa 15.10.2009 saakka.

Ainoastaan Haukiputaalla
ja Oulunsalossa.

%

KEITTIÖ • KYLPYHUONE • SAUNA • SISUSTUSREMONTIT • TAPETOINTI/MAALAUS

Alasintie 4            90400 Ouluwww.takuuremontit.fi

UUSI, RAIKAS
ILME KOTIISI!
Nyt ilmainen suunnittelu/arvio kotonasi

p. 010 4300 201 SOITA HETI! 

Kauniit turkit 
ja FRIITALAN 
nahkatakit
Pientä kivaa turkiksista:
Kaulukset, meikkipussit,
kännykkäkotelot, korvaläpät, 
hansikkaat, turkiskukat

Onko turkki kunnossa 
talvea varten?
Muodistukset ja korjaukset 
ammattitaidolla

Laatutietoisen valinta

Koulukatu 41, Lääkärikeskus Gynekon talo
Ma – Pe 10 –18, La 10 – 13 

TUULA-FUR
TUULATURKKI

TUULA-FUR
TUULATURKKI

TUULATURKISTA: 

Itselle iloksi 
läheiselle lahjaksi

Kuukauden tarjous: 
Korvaläpät lampaanturkiksesta 

30 eur

Outlet tangosta FRIITALAN 
mokkaturkkeja -40%
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Suosikit avuksi
Mirja Heikkilä listasi lastenkirjoja erilaisiin tilanteisiin, jotka 
lapsi voi kokea ahdistavina, surullisina tai pelottavina. Listan 
kirjat ovat suosituksia, mutta valintoihin vaikuttavat aina lap-
sen omat erityispiirteet.

Kiusaaminen: Huovi Hannele: Atte ja Nysä-Putte (1995), Kal-
lioniemi Tuula: Ihmemies Topi (1998), Puikkonen Arja: Haloo, 
kuuleeko kaupunki (2003)

Erilaisuus: Huovi Hannele: Pikku-Joonas (1984), Korolainen 
Tuula: Kuningatar Iida Iso (1991), Nopola Tiina: Rauhallinen 
Erkki (2001)

Avioero: Paloheimo Oiva: Tirlittan (1953), Perkiö Pia: Jennin 
salainen kirja (1987), Pöyhönen Virpi: Minulle olet Jätti (2007)

Sairaus: Aaltonen Ulla-Maija: Kani Andersson sairastaa (1981), 
Kontio Tomi: Keväällä isä sai siivet (2000), Mäkelä Hannu: Tyt-
tö ja unen kukka (1996)

Kuolema: Heinonen Sirkka-Liisa: Mykkä tytär (2001), Jalonen 
Riitta: Tyttö ja naakkapuu (2004), Surojegin Pirkko-Liisa: Maa-
hisen viimeinen matka (1995)

Avioero, vakava sairaus 
ja läheisen kuolema 
ovat pysäyttäviä asioita 
jokaiselle. Kun nämä asiat 
ovat vaikeita käsitellä 
aikuisellekin, monin 
verroin pelottavampia 
ne ovat lapselle. Lapsen 
käsityskyky maailmasta 
on rajallinen ja asioita 
tulee selittää eri tavoin.

Lääkäri ja psykoterapeutti 
Mirja Heikkilän mukaan 
noin joka kymmenes lap-
si kärsii mielenterveydelli-

sistä ongelmista. Kuitenkin vain 
kolmasosa heistä saa hoitoa, sil-
lä yhteiskunnan resurssit ovat ra-
jalliset. Heikkilä korostaakin ma-
talan kynnyksen apua hoidossa. 

– Matalan kynnyksen apu ei ole 
yhtä leimaavaksi koettua kuin esi-
merkiksi terapia, ja se on lisäksi 
kaikkien saatavilla. Tällaisia apu-
keinoja ovat esimerkiksi lastenkir-
jat, jotka auttavat lasta käsittele-
mään ongelmia yksin tai yhdessä 
aikuisen kanssa.

taustalla Nalle Karvatassu
Heikkilän omaan lapsuuteen kuu-
lui läheisen ihmisen vakava saira-
us. Hän muistaa silloin lukeneen-
sa lastenkirjoja, joista yhteen tör-
mäsi myöhemmin aikuisiällä. Ky-
seessä oli Pekka Töpöhännän luo-
jana tunnetun Gösta Knutssonin 
lastenkirja Nalle Karvatassu. 

– Luin kirjaa omille lapsille-
ni, enkä voinut estää itkua. ”Ei-
kö äiti kuule? Täällä huutaa Nal-
le Karvatassu!” oli pala lapsuut-
tani, kaikkia niitä vaikeita tun-

Lohdun sanat lapsille
teita, joita silloin koin odottaes-
sani äidin paluuta kotiin. Uudel-
leen luettuna aikuisiällä ymmär-
rän, kuinka tärkeä merkitys kir-
jalla minulle lapsena oli, ja miksi 
halusin lukea sen aina uudestaan, 
Heikkilä kertoo.

Näistä tuntemuksista kumpu-
si tarve tutkia syvällisemmin las-
tenkirjojen terapeuttista vaiku-
tusta. Nalle Karvatassun ohella 
tutkimukseen pääsi mukaan esi-
merkiksi Kaarina Helakisan teos 
Pikku-Joonas, joka käsittelee eri-
laisuutta.

Heikkilä tutkii juuri valmistu-
neessa tiedeviestinnän pro gradu 
-työssään, millainen lastenkirja 
on sopivan terapeuttinen alakou-
luikäiselle lapselle. Hän on laatinut 
tutkimustaan varten mittarin, jolla 
terapeuttisuutta arvioidaan. Mitta-
rissa huomioidaan lapsen normaa-
liin kehitykseen liittyvät asiat sekä 
sellaiset seikat, jotka haavoittavat 
ja hoitavat lasta. Tutkimus on mo-
nen tieteenalan summa: mukana 
on vaikutteita niin kirjallisuustera-
piasta kuin kirjallisuustutkimuk-
sestakin.

anna hyvän voittaa
Lastenkirjoissa on perinteises-
ti onnellinen loppu ja ongelmis-
ta selviytyvä sankari. Usein san-
kari on eläinhahmoinen. Kun pa-
ha saa palkkansa ja oikeudenmu-
kaisuus voittaa, kirja on jo sinäl-
lään terapeuttinen. 

Nykyisin on yhä enemmän 
kirjoja, jotka käyvät suoraan 
käsiksi ongelmaan, esimerkik-
si vanhempien avioeroon. Kai-
kille lapsille nämä eivät kuiten-
kaan sovi. 

– Riippuu lapsen vahvuudesta 

ja ongelman vakavuudesta, mil-
lainen kirja sopii vaikeaan tilan-
teeseen. Kovin suoraan ongelmaa 
käsittelevä kirja voi olla lapselle 
liian ahdistava. Tällöin perintei-
sempi tarina on parempi, Heik-
kilä sanoo.

Kirjojen terapeuttisuutta ei ole 
aiemmin juurikaan tutkittu, eikä 
lastenkirjoja kirjoittavilta vaadita 
esimerkiksi terapeuttisten mene-
telmien hallintaa. Tämän vuoksi 
avainasemassa ovat kirjastotyön-
tekijät, joiden olisi havaittava lap-
sen kirjapyynnöistä, millaisia tun-
temuksia lapsi ehkä käsittelee, ja 
ohjattava lasta oikeiden, sopivien 
teosten äärelle.

Yhtä tärkeä merkitys on opet-
tajilla ja tietenkin vanhemmilla. 
Vaikka lapsi lukisikin kirjoja yk-
sin, kuten Heikkilän tutkimuk-
sessa on oletuksena, hänen kans-
saan on kuitenkin juteltava nii-
den tapahtumista ja seurattava 
vaikutuksia.

Monilla kirjastoilla on koti-
sivuillaan listattuna teoksia, jot-
ka voivat sopia erilaisten vaikei-
den elämäntilanteiden käsitte-
lyyn. Myös aikuisille on tarjolla 
lukuisia itsehoito-oppaita.

aina kirja ei riitä
Lapset oireilevat eri tavoin. Suuren 
surun kohdannut lapsi voi vaikut-
taa kiltiltä ja iloiselta, mikä ei sil-
ti tarkoita, että asiat olisivat kun-
nossa. Käsittelemättä jääneet tun-
teet voivat pulpahtaa pintaan vuo-
sien päästäkin. 

– Jos lapsen lähtökohdat ovat 
turvalliset ja lapsi on vahva, voi 
kirjakin riittää tueksi. Jos kohdat-
tu ongelma on hyvin suuri, esi-
merkiksi äidin kuolema, olisi ai-

na ammattilaisen velvollisuus seu-
rata lapsen hyvinvointia. Nykyisin 
tämä asia otetaan paremmin huo-
mioon kuin aikaisemmin, Heikki-
lä kertoo.

Jokainen lapsi ei myöskään 
halua tai osaa lukea. Tällöin ai-
kuisen apu ja kannustus on tar-

peen. 
– Periaatteessa elokuvistakin 

voi olla apua, mutta ne eivät ole sa-
malla tavalla omaa mielikuvitusta 
herätteleviä kuin luettu teksti. 

maria-meliNa VäyryNeN

Mar ia - M e l i na  Väy r y n e n
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Ohjelmien palautteet:  
radiostudio.oulu@evl.fi 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

radio dei 106,9 mHz 
kaapeliverkossa 94,1 mHz 
www.radiodei.fi 
Su 4.10. klo 10 messu Tui-
ran kirkosta. Toimittaa 
Hannu Ojalehto ja saar-
nan pitää Teemu Riihimä-
ki. Avustajina toimivat Pasi 
Kurikka, Aino-Liisa Ilkko 
ja Paula Kyllönen. Kantto-
rina on Heikki Jämsä. Van-
husten kirkkopyhä, liittyy 
valtakunnalliseen vanhus-
ten viikkoon. 
Su 4.10. klo 11.25 Mikkelin-
päivän radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Auli Kipinä.
Ma–pe klo 16.20 Kysy mitä 
haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Ohjelman toi-
mittaa Karjasillan seura-
kunnan pastori Mikko Sal-
mi. Mikolle voi lähettää ky-
symyksiä osoitteessa www.
radiodei.fi. 

Radio Dei Toivon päivä
Ke 7.10. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Oppilaitospastori Vir-
pi Sillanpää-Posion kolumni.
To 8.10. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Kuinka pärjätä jat-
kuvan, kovan fyysisen ki-
vun kanssa? Pasi Rantakok-
ko kertoo kokemuksistaan. 

radio Pooki 88,0 mHz 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 4.10. klo 9.45 Mikkelinpäi-
vän radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Auli Kipinä.
Su 4.10. klo 10 jumalan-
palvelus Oulun tuomiokir-
kosta. Jumalanpalveluksen 
jälkeen uusintana edelli-
sen maanantain Etappi-oh-
jelma, jossa puhutaan Suo-
men Lähetysseuran Tasaus-
keräyksestä. Ohjelman toi-
mittaa Jukka Harvala Yli-
vieskasta. 
Ma 5.10. klo 17.05 Etapin ai-
heena on Suomen Lähetys-
seuran Tasaus-keräys. Oh-
jelmassa on mukana muun 
muassa muusikko ja Suo-
men Lähetysseuran Tasaus-
lähettiläs Kristian Meurman. 
Etapin toimittaa Risto Part-
timaa Raahesta.
Ke 7.10. klo 17.05 Perhevar-
tissa keskustelua naimisiin-
menosta. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 4.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Saarnan 
pitää Jaakko Kaltakari ja 
messun toimittaa Ari-Pek-
ka Metso. Avustavana pap-
pina on Anna-Mari Heikki-
nen. Kanttoreina ovat Hen-
na-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso. Messussa laulaa Tuo-
miokirkkokuoro, radiointi 
Radio Pooki. 

Eetterissä

Hailuoto
Eläkeliitto ti 6.10. klo 11 seurakuntatalossa.

Haukipudas
Eläkeläisten musiikkipiiri to 1.10. klo 13 
seurakuntakeskuksen monitoimisalissa.
Iäkkäiden ulkoilupäivä to 8.10. klo 13 
Martinniemen vanhustentalolla sekä Kel-
lonhovissa.
Vanhustenviikon juhla pe 9.10. klo 13 Kel-
lon seurakuntakodissa.

Kempele
Vanhuusmessut 3.–4.10. Santamäen koululla. 
Messu ja vanhustenviikon juhla su 4.10. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Klo 11.30 juhla Kokkokankaan seurakun-
tatalossa. Kempeleläisille.

liminka
Ikäihmisten juhla ke 7.10. klo 11–14 seura-
kuntatalossa.

lumijoki
Messu su 4.10. klo 10 kirkossa.

Oulunsalo
Ikäihmisten juhla ke 7.10. klo 11 Oulunsa-
lon seurakuntatalossa.

Pudasjärvi
Vanhusten viikkomessu, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ja kahvit ke 7.10. klo 13 Pudas-
järven seurakuntakodissa.

Siikalatva
Ystävyysseura ti 6.10. klo 13 Pulkkilan 
vanhustentalolla.
Eläkeliitto ti 6.10. klo 11 Rantsilan seura-
kuntatalossa.

tyrnävä
Vanhustenviikon juhla ke 7.10. klo 11–14 
Tyrnävän seurakuntatalossa.

Oulu
Laulukerho torstaisin klo 10 Ylikiimingin 
seurakuntatalossa.
Vanhustenviikon juhla pe 9.10. klo 13 
Linnanmaalla Oulun yliopiston Saalas-
tinsalissa. 
Viittomakielinen ikäihmisten juhla ja 
messu pe 9.10. Messu klo 12 Oulun tuo-
miokirkossa. Juhla klo 14 keskustan seu-
rakuntatalossa.
Vanhusten kirkkopyhä messussa su 4.10. 
klo 10 Tuiran kirkossa, klo 10–12.30 Kar-
jasillan kirkossa, klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa 
Seniorien laulupiiri to 22.10. ja 19.11. klo 
13.30 Tuiran kirkossa ja to  29.10. ja 26.11. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Lisää toimintaa vanhuksille löytyy seurakun-
tien tapahtumaosiosta lehden sivuilta 15~23.

Vanhustenviikko näkyy joka pitäjässä
Valtakunnallista vanhustenviik-
koa vietetään tänä vuonna 4.–11. 
lokakuuta. Viikon teemana on 
Kuntoutuminen kunniaan.  

Viikolla on pitkä historia. En-
simmäisen kerran valtakunnallista 
vanhusten teemapäivää vietettiin 
vuonna 1954. Lokakuun ensim-
mäisenä sunnuntaina vanhusten-
päivä on ollut jo 42 vuoden ajan.

Kempeleessä viikkoa vietetään 
ensimmäistä kertaa järjestämällä 
Vanhuusmessut 3.–4. lokakuuta.  
Messujärjestelyt hoitavat yhdessä 
seurakunta, kunta ja Kempeleessä 
toimivat eläkeläisjärjestöt. 

Ikääntyneille ihmisille suun-
natuilla messuilla on tavoittee-
na tuoda esille läpileikkaus eri-
laisista pyhään ja arkeen liittyvis-
tä palveluista ja mahdollisuuk-
sista. Lisäksi halutaan muistut-
taa ihmisiä siitä, mitä ikäänty-
minen on.

– Vanhuus on ihmisen paras-
ta aikaa ja sitä haluamme nostaa 
esiin, kertoo Kempeleen seura-
kunnan diakoniatyöntekijä Arvo 
Yrjölä.

Vanhuusmessujen teemana on 
Ikkuna vanhuuteen. Tapahtuma 
on suunnattu kaikille, joita aihe 
kiinnostaa. Esimerkiksi piakkoin 
eläköityvät voisivat Yrjölän arvi-
on mukaan hyötyä tapahtumasta. 

Yrjölän mukaan kävimää-
riä on vaikea ennakoida. Viime 
vuonna vanhustenviikon juhlas-
sa oli 300 osallistujaa, joten tänä 
vuonna viikonlopun mittaiseen 
tapahtumaan saattaa tulla 500 
kävijää, ehkä enemmän.

Lauantaina 3.10. messupaikka-
na toimii Santamäen koulu osoit-
teessa Peltomiehentie 5.  Tilaisuu-
den avaa kello 10 messujen suojeli-
ja emerituspiispa Olavi Rimpiläi-
nen. Geriatrian erikoislääkäri Pet-
teri Viramo puhuu kello 12 muis-
tiin liittyvistä asioista. 

Kempeleen kunnan fysiotera-
peutti luennoi kello 15.30 alaraa-
jojen lihasvoiman merkityksestä 
kävelyyn ja tasapainoon. Kemijär-
veläinen Rätvänät-ryhmä esittää 

Ikääntymisen ihme -näyttämöesi-
tyksen kello 14.

Yritysten ja järjestöjen näytte-
lyosastot ovat avoinna kello 10–17. 
Messuruokala ja kahvila palvelevat 

Laulua, messua ja juhlaa

messujen ajan.
Sunnuntaina 4.10. kello 10 vie-

tetään messua Kempeleen Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Sen 
jälkeen on vanhustenviikon juhla 

Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Juhlia on myös muissa 
seurakunnissa.

rauHaN terVeHdyS
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Maan korvessa kulkevi lapsosen tie
Säilytän lompakossani kuvaa pikkupojasta. Olohuoneen pöydällä on kaksi kuvaa samasta 
pikkupojasta, toisessa hänellä on puku ja valkolakki, toisessa puolestaan virallinen ilme 
ja armeija-asu. Kuvat ovat samasta pojasta, kummipojastani Jaakko-Juhanasta. Sitä aina 
ihmettelee, miten nopeasti lapsi kasvaakaan, äsken tuhiseva vauva, nyt 21-vuotias komea 
nuori mies. 

Kummin tehtävä on kunniatehtävä, luottamustehtävä, eikä se päätyy siihen kun 
lapsi täyttää 18 vuotta. Kummin yksi tärkeimmistä tehtävistä on rukoilla kummilap-
sensa puolesta, sitä olenkin tehnyt. Kuvia katsellessani tulevat mieleen seuraavat sanat: 
”Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja vie-
mään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut”.

Mitä muutakaan sitä rukoilee kuin että Jumala suojelisi ja varjelisi Jaakko-Juhanaa 
missä ikinä hän on, mitä ikinä hän tekee. Psalmissa 34 todetaankin ”Herran enkeli on 
asettunut vartioon”. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia, ilmoittavat Jumalan rakkau-
desta ja huolenpidosta, suojelevat, opastavat ja auttavat ihmisiä. Kuten eräässä tutussa 
laulussa todetaan: ”Ja syntikin mustia verkkoja vaan on laajalle laskenut korpehen 
maan. Niin pianhan niihinkin tarttua vois, jos käsi ei enkelin kädessä ois”. Eräässä vir-
ressä todetaan enkeleistä ” He varjelevat lapsuuden ja nuoren elämämme, seuraavat päi-
viin vanhuuden, kulkevat lähellämme”.

Kun kummipoikani lähetti minulle sotilaspoikakuvansa, tunsin huonoa omaatun-
toa, koska välimatkat ovat pitkät ja tapaamme harvoin. Kun olin hänen ylioppilasjuh-
lassaan, itkin ilosta ja surusta, haikeudesta ja riemusta. Jaakko-Juhana on aina mieles-
säni ja rukouksissani. Silloin tällöin hänet voi nähdä myös televisioista pelaamassa tär-
keällä paikalla ja maaleja tehden, tuolloin voin sanoa ylpeänä: hän on minun kummi-
poikani! Kun pitelen sormieni kuluttamaa kuvaa ja mietin tulevaa, hänen loistavaa tule-
vaisuuttaan, mieleni valtaa usko huomiseen: ”Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella 
sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen”.

JuHa VäHäKaNgaS
Karjasillan seurakunnan pastori

Mikkelinpäivän eli enkelien sunnuntain evankeliumitekstinä on sama katkel-
ma joka vuosi. Kyseessä on ennen kaikkea lapsen uskoa ylistävä Matteuksen 
evankeliumin teksti. Tässä mielessä ”Lasten ja enkelien päivä”, jollaisena mik-

kelinpäivää ennen vietettiin, kuultaa vielä läpi tekstivalinnan kautta. 
Nykyisin mikkelinä juhlitaan enkeleitä: päivän aiheotsikoksi on valikoitunut Jumalan sa-

nansaattajat. Enkeliin viitataan silti tekstissä vain lyhyesti: ”Heidän (= lasten) enkelinsä saa-
vat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.” 400-luvulta lähtien juhlit-
tu mikkelinpäivä on kuitenkin säilynyt perusmerkitykseltään yllättävän muuttumattomana. 
Ylienkeli Mikaelin nimestä juontuu sana mikkeli, kansanomaisemmin ’mikko’.

Jeesus sitoo lapsenomaisen uskon vahvasti kristillisen maailmankuvan ytimeen: ”Joka 
minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mut-
ta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hä-
nelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren 
syvyyteen.” Kovaa puhetta!

Kirkkoraamatussa tekstin otsikkona on Seurakunnan järjestys. Jeesuksen asetta-
ma järjestys vaikutti nurinkuriselta maallisen yhteiskunnan järjestykseen verrattuna. 
Omaan suuruuteensa sokaistuneet opetuslapset kokevat varmasti eräänlaisen järkytyk-
sen, kun Jeesus asettaa pienen lapsen uskon esikuvaksi.

Mikkelinpäivä oli entisaikaan yksi kirkkovuoden merkittävimpiä pyhiä:
Tuomost kuus kynttelä, kyntteläst kol Matti, Matist nel Maarja, Maarjast puol kolmat 

suve, suvest puol kolmat Valpuri, Valpurist puol kolmat Eerikki, Eerikist viis Juhani, Juha-
nist o yhreksen Perttu, Pertust viis Mikkeli, Mikkelist viis pyhämiste, pyhämistest seittä-
män Tuomos’ (Muurla 1912).

Mikkelinpäivä oli myös hevoskeskeinen pyhä: silloin jopa pahaiset renkipojat matkusti-
vat kirkkoon ”suurina herroina” hevosen selässä. Toisin paikoin hevosen selässä oli juhla-
vasti valkea lakana.

PeKKa tuOmiKOSKi

Päivän psalmi Ps. 103:19–22 
Ensimmäinen lukukappale 
Joos. 5:13–15 
Toinen lukukappale Ap. t. 12:5–11 
Evankeliumi Matt. 18:1–6 (7–9) 10 

Rakas Jeesus,

siunaa meitä,

anna meille enkeleitä.

Siivillänsä meitä peitä,

älä meitä koskaan heitä.

Aamen.

w w w.sxc . hu /  A l b e r to  R ami r ez
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Kirkon pitäisi uudistaa 
toimintatapojaan, vaatii 
toimittaja Johanna 
Korhonen. Hänen 
mielestään seurakuntien 
pitäisi purkaa hierarkkisia 
rakenteitaan ja keskittyä 
yhteisönsä kehittämiseen.

Tietenkin uskon Jumalaan, 
on outoa että kristityltä ih-

miseltä edes kysytään sellais-
ta.  Olen ollut kristitty vuodesta 
1968 lähtien, jolloin minut kas-
tettiin. Näin sanoo vapaa kirjoit-
taja, journalismin kouluttaja Jo-
hanna Korhonen.

Korhonen ei ole halukas mää-
rittelemään, millaiseen Jumalaan 
uskoo. Jumala on kaiken alku ja 
loppu, Hän ylittää ihmisen käsi-
tyskyvyn.

 – Erilaiset porukat kyllä yrit-
tävät määritellä Jumalaa ja ker-
toa, mitä mieltä Jumala on asiois-
ta. Minusta se on aika lystikästä. 
Itse olisin aika varovainen Juma-
lan mielipiteiden esittämisessä.

Korhosen ensimmäiset seura-
kuntamuistot liittyvät Oulun 

Karjasillan seurakunnan päivä-
kerhoon, johon hän osallistui vel-
jensä kanssa. Seurakunta kuului 
Korhosen nuoruuteen rippikou-
lun jälkeenkin. 

Nykyisin Korhonen on omien 
sanojensa mukaan Vantaan Tik-
kurilan seurakunnassa lähinnä 
normaalina jäsenenä. Henkisiksi 
lähiseurakunnikseen hän nime-
ää aiemmasta asuinpaikasta tutut 
helsinkiläiset Kallion ja Käpylän 
seurakunnat.

– Ylipäätään ihmiset mieltä-
vät olevansa kirkon jäseniä, ei-
vätkä niinkään seurakunnan jä-
seniä. Heille seurakunta on hal-

Kristitty vuodesta 1968 lähtien
linnollinen yksikkö, niin kuin 
se onkin. Lähiseurakunta on se, 
mihin on helppo mennä. Kalli-
on seurakunta esimerkiksi tarjo-
aa paljon taiteisiin liittyviä kurs-
seja, eikä siellä kysellä mihin seu-
rakuntaan osallistuja kuuluu.

Kirkko ei ole yhtä kuin kirk-
kohallitus, kirkkorakennuk-

set, piispat tai muu henkilökun-
ta. Kirkko olemme me, kirkon jä-
senet. En voi ajatella, että kirkko 
suhtautuisi minuun kielteises-
ti, koska silloin suhtautuisin it-
se kielteisesti itseeni, Korhonen 
pohtii kirkon suhtautumista sa-
maa sukupuolta olevien parisuh-
teisiin.

Hän ei ymmärrä, miten yksin-
kertainen asia, suhtautuminen 
homoseksuaalisuuteen, voi joi-
denkin mielestä olla niin moni-
mutkainen. Kirkon suhtautumi-
sessa homoseksuaaleihin työnte-
kijöihinsä on kyse työnantajan 
velvollisuudesta noudattaa lakia. 
Eikä samaa sukupuolta olevien 
parisuhteen siunaamisenkaan pi-
täisi olla hankalaa.

– Siunaaminen on Jumalan 
rakkauden häivähdyksen tarjoa-
mista ihmisille. Ei papin tehtävä 
ole pihdata siunaamista. 

Korhonen ei kannata samaa 
sukupuolta olevien parisuhteen 
siunaamisen pitämistä vain yksi-
tyisen sielunhoidon piirissä, ku-
ten se tällä hetkellä on. Siitä on 
tehtävä virallinen kirkollinen toi-
mitus, johon löytyy kaava kirk-
kokäsikirjasta.

– Yksityisen sielunhoidon ru-
koushetki olisi pusikossa puoli-
salaa B-luokan kansalaisille tar-
koitettu tilaisuus. Sitä ei voi hy-
väksyä.

Maailmankuvan muutos on 
vuosisatojen aikana toistuvasti 
ollut osalle ihmisistä vaikea hy-

väksyä. Tällä hetkellä ydinper-
heen säilyttäminen on joillekin 
tärkeää, joskus se oli kysymys 
naisen sielun olemassaolosta tai 
siitä, pitääkö kaikki juutalaiset 
tuhota.

– Kaikkien näiden kysymys-
ten piti hajottaa kirkko. Miksi ai-
na pitää olla joku höpö aihe, jota 
tuijotetaan? Voisivatko seksuaa-
lisuuden monimuotoisuutta on-
gelmana pitävät ihmiset kehittää 
itselleen vaihtoehtoista elämän-
sisältöä jostain muusta kiistanai-
heesta? He voisivat vaikka jatkaa 
muutama sata vuotta sitten viri-
tettyä veristä riitaa siitä, kiertää-
kö aurinko maata vai toisin päin. 
Sentyyppisestä kinastelusta olisi 
vähemmän haittaa muille.

Kirkosta välittyy Korhosen 
mukaan todellisuutta van-

hoillisempi kuva. Se johtuu de-
mokratiavajeesta: valtaa kirkossa 
käyttää pieni äänekäs ryhmä, jo-
ka ei edusta kirkon jäsenten suur-
ta enemmistöä. 

Vastikään Korhonen keskus-
teli aiheesta erään papin kans-
sa. Tämä oli kertonut rippileiri-
läisille kirkon hallinnosta. Mikä 
kirkolliskokous on, ja kuinka sii-
hen voi vaikuttaa vain välillises-
ti äänestämällä seurakuntavaa-
leissa. Lisäksi hän oli varottanut 
nuoria, että vaalilistojen kanssa 
kannattaa olla tarkkana, koska ne 
ovat nimiltään epäselviä ja saat-
tavat johtaa harhaan ehdokkai-
den taustoista.

Nuoret kauhistelivat siitä, mi-
ten vaikeaa vaikuttaminen kir-
kossa on ja ajattelivat, että aina-
kin piispaa äänestämällä he voi-
vat vaikuttaa siihen, mitä miel-
tä kirkossa ollaan asioista. Järky-
tys oli suuri, kun he kuulivat, et-
tei piispaakaan pääse itse valitse-
maan, vaan piispan valitsee pieni 

joukko ihmisiä.
– Kirkko ei tee hallintoonsa 

osallistumista helpoksi. Toisaal-
ta se on ymmärrettävä pattitilan-
ne, sillä päättäjiksi valituilla ei ole 
halua muuttaa rakenteita ja luo-
pua vallastaan.

Piispoilta Korhonen kaipaisi 
rohkeutta esittää mielipiteitä. 

– Kyllä ihmiset ymmärtävät, 
että piispoilla voi olla erilaisia 
mielipiteitä asioista. Emme ole 
enää lapsia, joten meitä ei tar-
vitse kohdella lapsina, joille pi-
tää esittää yksimielisyyttä. Nä-
kemyseroja voi olla ilman että 
se uhkaa kirkon yhtenäisyyttä. 
Kirkon yhtenäisyyttä horjuttaa 
kaunisteltu pakkokonsensus, tu-
livuori maan alla.

Laulaminen on Korhosen toi-
nen ammatti. Hän laulaa Vox 

Silentii -lauluyhtyeessä, joka on 
erikoistunut keskiaikaiseen kris-
tilliseen rukouslauluun.

– Kirkkolaulu on lähinnä li-
turgista musiikkia. Musiikin 
ydin on hengellisyys.

Kirkkolaulussa korostuu yh-
teisöllisyys: yhteys itseen, nä-
kymättömään ja muihin ihmi-
siin. Siinä muodostuu myös yh-
teys aikakausien välille. Vox Si-
lentii laulaa 700–1000 vuotta sit-
ten muotoutunutta musiikkia 
samalla instrumentilla, joka oli 
käytössä siihen aikaan: ihmisen 
äänellä. Se ei ole muuttunut mi-
hinkään, kuten ei myöskään van-
hojen kirkkojen vuosisatainen 
akustiikkakaan. 

Kirkkolaulu tarjoaa Korhosel-
le laajan näköalan erilaisiin seu-
rakuntiin. 

– Laulamisen kautta näemme 
erilaisia seurakuntia ja vaistoam-
me nopeasti, millainen meininki 
seurakunnassa on: onko tekemi-
nen luovaa ja raikasta. 

Esimerkki hyvästä toimin-
tamuodosta on Birgitan vael-
lus Lempäälässä: Jos ihmiset ei-
vät jaksa istua kirkossa, mennään 
yhdessä kävelemään luontoon.

Korhonen luki vastikään Yh-
dysvaltain Cape Canavera-

lista, eli paikasta josta avaruus-
sukkulat lähetetään. Häneen te-
ki vaikutuksen se, kuinka koko 
henkilöstöllä siivoojaa myöten 
on yhteinen päämäärä: sukkulan 
onnistunut lähtö avaruuteen.

– Samalla tavalla pitäisi työn 
päämäärä määritellä myös seura-
kunnissa: eri ihmiset palvelevat 
eri tavoilla, mutta päämäärä on 
sama. Pappi tekee työtään, kant-
tori omaansa. Silti kaikki tekevät 
samaa hengellistä työtä.

Hänen mielestään selväjärkis-
ten päiväkerhotätien ja vahtimes-
tareiden ääntä pitäisi kuunnel-
la enemmän, sillä myös heidän 
työnsä syvin ydin on hengellinen 
työ. Monelle ihmiselle seurakun-
nan kasvot eivät ole kirkkoherran 
vaan suntion kasvot, sillä hän on 
usein ensimmäisenä vastaanotta-
massa tulijoita.

Seurakuntien pitäisi luopua 
kerroksellisesta hierarkkisesta 
rakenteesta, jossa kirkkoherra on 
kukkona tunkiolla ja lastenohjaa-
jat alimpina, Korhonen vaatii. 

Harvat työyhteisöt ovat Kor-
hosen mukaan yhtä hyvässä ase-
massa kuin seurakunnat. Yrityk-
set eivät voi tietää, meneekö niillä 
vielä vuoden päästä hyvin. Kirk-
ko sen sijaan voi luottaa, että ensi 
vuonnakin taloudellinen tilanne 
on edelleen hyvä. Toimintaa kan-
nattaisi kehittää pitkällä ja luot-
tavaisella aikajänteellä niin, että 
sekä työyhteisöt että seurakunta-
laiset voisivat hyvin. 

Satu laPiNlamPi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 4.10. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, saar-
na Jaakko Kaltakari, avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
toreina Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso. Tuomiokirkko-
kuoro. Radiointi radio Pooki. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Perhemessu su 4.10. klo 12 
Heinätorin seurakuntatalos-
sa. Tiina Kinnunen ja Henna-
Mari Sivula.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 1.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Sari Wallin. Kirkkokahvit. 
Messu su 4.10. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avusta-
vat Liisa Karkulehto, Asta 
Leinonen ja Marjo Heikki-
nen, kanttorina Juha Soran-
ta. Karjasillan kirkkokuoro. 
Kahvikeskustelu. Kirkkokah-
vit. Vanhusten kirkkopyhä. 
Messu su 4.10. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, saarnaa Jorma Kivi-
ranta, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit. 
Perhemessu su 4.10. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustavat Jenni Kos-
kenkorva ja Päivi Sutinen, 
kanttorina Juha Soranta. Päi-
väkerhot mukana.
Perhemessu su 4.10. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustaa 
Aila Valtavaara, kanttorina 
Riitta Piippo. Maikkulan lap-
sikuoro. Kirkkokahvit ja mik-
kelinpäivän perhetapahtu-
ma monitoimitalolla. 
Mikkelinpäivän jumalan-
palvelus su 4.10. klo 13 Ou-
lun kaupunginsairaalassa. 
Toimittavat Hannele Lusik-
ka ja Jyrki Vaaramo. Kirkko-
kahvit. 
Gospelmessu su 4.10. klo 15 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Katja Ylitalo. Esa Rättyä ja 
Karjasillan gospelryhmä YA1. 
Teejatkot seurakuntasalissa.

Perhemessu su 4.10. klo 15 
Kaukovainion kappelissa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Auli Kipinä, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.
Viikkomessu to 8.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avusta-
vat Kimmo Kieksi, Mikko Sal-
mi, kanttorina Juha Soranta. 
Höyhtyän suuralueen yhteis-
tapahtuma.

Tuiran seurakunta
Messu su 4.10. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarna Teemu Rii-
himäki, avustavat Pasi Kurik-
ka, Aino-Liisa Ilkko ja Paula 
Kyllönen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Vanhusten kirkkopy-
hä. Radiointi Radio Dei. Kirk-
kokahvit.
Kelttiläinen messu su 4.10. 
klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Päivi Jussi-
la, avustavat Árpád Kovács, 
Teija Kokko ja Anna Paaso, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. 
Perhemessu su 4.10. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Sanna Komulai-
nen, avustavat Matti Ketola, 
Sanna Tervo ja Anna-Leena 
Ylänne, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. Pyhän Tuomaan 
lapsikuoro. Kutsujumalan-
palvelus 7-vuotiaille ja hei-
dän perheilleen. Salissa seis-
kasynttärit.
Sanajumalanpalvelus su 
4.10. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. 
Sanajumalanpalvelus su 
4.10. klo 12 Rajakylän seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Vauvakirkko su 4.10. klo 15 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Anu Marden, kanttori-
na Ulla Metsänheimo. Kirk-
kokahvit ja -mehut sekä pilt-
titarjoilu. Seurakunnan pik-
kuväen yhteisessä kirkkohet-
kessä lauletaan ja leikitään, 
hiljennytään ja siunataan. 

Iltamessu su 4.10. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
Viikkomessu ke 7.10. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 4.10. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Keijo Nissi-
lä, kanttorina Sanna Leppä-
niemi.
Perhekirkko su 4.10. klo 14 
Myllyojan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Antti Leske-
lä, saarnaa Riitta Kentala, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi, avustaa lapsikuoro. Kirk-
kokahvit.

YLIKIIMInKI
Perhemessu su 4.10. klo 12 
Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, saar-
naa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko, avustaa lapsi-
kuoro. Vanhusten kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit Ylikiimin-
gin seurakuntatalolla. Linja-
autokuljetus.

Hailuoto
Mikkelinpäivän perheju-
malanpalvelus su 4.10. klo 
12. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Kirkkokuoro avus-
taa. Kirkkokahvit ja -mehut.

Haukipudas
Gospelmessu pe 2.10. klo 
18 seurakuntakeskuksessa. 
Toimittaa Sami Puolitaival.
Perhemessu su 4.10. klo 
10 seurakuntakeskuksessa. 
Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Kaisa Säkkinen, 
seurakunnan lapsikuoro. 
Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä kerhonohjaajien teh-
tävään siunaaminen. Kirk-
kokahvit. Vanhusten kirk-
kopyhä. Seurakunta tarjoaa 
kirkkokyytiä, kyytitilaukset 
diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 p. 5472 636.

Kempele
Mikkelinpäivän messu su 
4.10. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taja Timo Riihimäki, avusta-
ja Pekka Rehumäki, kantto-
rina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Mukana Iin kirkkokuo-
ro johtajana Kaarina Eronen 
ja Kempeleen kirkkokuoro.  
Vanhuusmessujen kirkko-
pyhä.
Mikkelinpäivän enkeli-
kirkko su 4.10. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Tomi Heilimo.

Kiiminki
Perhemessu su 4.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Erja Haho ja 
Anne Schönberg, kanttorina 
Marja Ainali. Vanamot-laulu-
ryhmä. Kirkkokuljetus p. 040 
5844 406. Lounas seurakun-
takeskuksessa.
Perhemessu su 4.10. klo 10 
seurakuntakeskuksessa. Iso-
vanhempien ja lasten toimin-
tapäivä klo 14 saakka. Lounas. 
Perhemessu su 4.10. klo 13 
Jäälin seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, avus-
taa Erja Haho ja Anne Schön-
berg, kanttorina Marja Ainali.

Liminka
Mikkelinpäivän perhekirk-
ko su 4.10. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruo-
tanen, kanttorina Mika Kot-
karanta. Mukana päivä- ja 
perhekerholaiset. Enkeli-
näytelmä.
Mikkelinpäivän sanajuma-
lanpalvelus su 4.10. klo 15 
Vanamossa. Toimittaa Aino
Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta.

Lumijoki
Messu su 4.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. Kirkkokahvit 
seurakuntatalolla. Vanhus-
ten viikon kirkkopyhä.

Muhos
Perhemessu su 4.10. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava, lapsikuoro avus-
taa. Kirkkokahvit ja -mehut 
seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 
4.10. klo 14 Rokualla. Toi-
mittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 4.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Taru Pisto. Vart-
tuneen väen kirkkopyhä.
Perhemessu su 4.10. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, kanttorina Taru Pisto.
Vaskikvartetti avustaa.

Pudasjärvi
Messu su 4.10. klo 10  seura-
kuntakodissa. Toimittaa Os-
kari Holmström, avustaa Ju-
ha Kukkurainen ja Henna Sa-
vilampi,  kanttori Jukka Jaak-
kola. Vanhusten kirkkopyhä, 
kirkkokahvit. Muistakaa si-
vukyläläiset kirkkotaksimah-
dollisuus, edestakainen kyy-
ti 3 €, taksit mahdollisimman 
täyteen. 

SARAKYLÄ
Messu su 4.10. klo 10 Sara-
kylän kappelissa. Toimittaa 
Jaakko Sääskilahti, kanttori 
Kimmo Juusola. Vanhusten 
kirkkopyhä, kirkkokahvit. Sa-
rakylän koululaiset laulavat. 
Muistakaa kirkkotaksimah-
dollisuus, edestakainen kyy-
ti 3 €, taksit mahdollisimman 
täyteen. Kappelin jumalan-
palvelukseen kutsutaan myös 
Livojokivarren ja Syötteen 
suunnan seurakuntalaisia. 

Siikalatva

KESTILÄ
Perhekirkko mikkelinpäivä-
nä su 4.10. klo 12 Kestilän kir-
kossa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, kanttorina Unto Määt-
tä.

PIIPPOLA 
Sanajumalanpalvelus mik-
kelinpäivänä su 4.10. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttorina 
Unto Määttä.

PULKKILA
Perhemessu mikkelinpäi-
vänä su 4.10. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ar-
ja Leinonen. Kirkkokahvit ja 
enkelinäyttely seurakuntata-
lossa.

PYHÄnTÄ
Perhemessu mikkelinpäi-
vänä su 4.10. klo 12 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen. Kestiläläisten ja 
pyhäntäläisten 5-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhlat seura-
kuntatalossa. 

RAnTSILA
Perhekirkko mikkelinpäivä-
nä su 4.10. klo 10 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Harri Iso-
pahkala, kanttorina Arja Lei-
nonen. Lapsikuoro mukana.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
4.10. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho. 
Kirkkokahvit ja rippikoulun 
infotilaisuus Tyrnävän seura-
kuntatalossa.
Körö körö kirkkoon -vau-
vakirkko su 4.10. klo 16 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen. Mehua ja kah-
via sekä yhteisiä laululeikkejä 
Tyrnävän seurakuntatalolla.

Elsi H
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Pappilassa puhutaan naiseudesta

enot Oulussa 

Oulujoen pappilassa käydään 
keskiviikkona 7.10. kello 18 
naiseuden vuoropuhelua. Ti-
laisuudessa puhuvat diplomi-

kosmetologi Auli Hedman ja seura-
kuntapastori Helena Paalanne. Työnja-
on mukaan Hedmanin aiheena on ul-
koisen kauneuden merkitys ja Paalan-
teen sisäisen kauneuden tärkeys. 

Helena Paalanne aloitti valmistautu-
misen tilaisuuteen kirjoittamalla Inter-
netin hakukoneeseen sanan naiseus. Hän 
kertoo hämmästyneensä, millaisia sivus-
toja sanalla aukeni katsottaviksi.

– Ne saivat minut pohtimaan, mistä 
naiseudessa on kyse ihmisten mielissä. 
Miksi naiseudesta on niin vaikea puhua 
ilman, että kohta päädytään puhumaan 
miehistä. Eräällä kristillisellä sivustolla 
naiseus määriteltiin kolmea kautta: äitiy-
den, miehen puolisona olemisen ja tyttä-
ren roolin avulla.

– Missä on sinkkunaisten naiseus, 
tai niiden, joilla ei ole lapsia? Järkyttä-
vän yksipuolista määrittelyä! Paalan-
ne toteaa.

Naiset tarvitsevat kehuja?
Paalanne on pahoillaan, että nainen tun-
tuu tarvitsevan usein kehuja välttyäkseen 
riittämättömyyden tunteelta.

– Positiivinen palaute esimerkiksi työ-
yhteisössä ilahduttaa luonnollisesti meitä 
kaikkia, mutta ainakaan itse en koe kai-
paavani kenenkään ulkopuolisen olet hy-
vä -taputteluja tietääkseni, missä olen hy-
vä ja missä en. Kenenkään arvo ei ole kiin-
ni siitä, mitä muut hänestä ajattelevat.

Paalanne innostui pappilan tilaisuu-
desta myös siksi, että haluaa keskustel-
la yhdessä toisten naisten kanssa, mik-
si muotimaailman huippumallien täy-
tyy olla sairaalloisen laihoja mustine sil-
mänaluksineen.

Paalanteen mielestä on itsestään selvää, 
etteivät ulkoiset raamit riitä tekemään ke-
nestäkään kaunista edes muotinäytöksien 
catwalkilla.

– Ihminen on kokonaisuus. Jos raami-
en sisällä on jotain vastenmielistä, pelk-
kä hyvä ulkokuori ei tee kauniiksi, Paa-
lanne väittää.

riitta HirVONeN

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
1.10. ja 8.10. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo.
Hartaus to 1.10. ja 8.1.0. klo 
18.30, Kuntotalo. 1.10. Juha 
Sarkkinen, 8.10. Tiina Kinnu-
nen.
Sana elää pe 2.10. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 3.10. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
4.10. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Viulusti Maarit Raja-
mäki. Järj. myös Rukouspal-
velu ry.
Opettajien raamattupiiri 
ma 5.10. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Päiväseurat ke 7.10. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 7.10. klo 14, Au-
rinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 7.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Rukous-
ta, hiljaisuutta, raamatun-
tekstejä, rukouslauluja. Järj. 
myös Sinapinsiemen ry ja 
Oulun NNKY.
Hartaus to 8.10. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Tiina 
Kinnunen.
Raamattupiiri to 8.10. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 8.10. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 1.10. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 1.10. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 2.10. klo 18, Kas-
tellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 2.10. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Alfa-kurssi ti 6.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Kurssi al-
kaa. Sopii erityisesti epäili-
jöille, etsijöille ja niille jotka 
haluavat löytää uudelleen 
uskonsa perusteet. Viikot-
tainen kurssi-ilta alkaa yh-
teisellä iltapalalla, jonka jäl-
keen alustus illan aiheesta. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 6.10. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Stiven Naatus ja 
Heikki Tiirola.
Miesten raamattupiiri ke 
7.10. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
7.10. klo 11, Kastellin kirkko.
Raamattupiiri to 8.10. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 8.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri to 8.10. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 1.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Arja 
Suomela.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 1.10. klo 18.30, 

Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 1.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiri ti 6.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Raimo Salo-
nen alustaa aiheesta Kristi-
tyn vapaus.
Raamattupiiri ti 6.10. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 8.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Riitta 
Louhelainen.

Oulujoen seurakunta
Akkuna-iltapäivä su 4.10. 
klo 16–18, Hintan seurakun-
tatalo. Jumala on Israelin 
ja koko maailman. Raamat-
tuopetus Mika Pouke. Eeva 
Pouke kertoo Jerusalemin 
Shalhevetjah-keskuksen toi-
minnasta. Isäntänä Ilkka Mä-
kinen. Pyhäkoulu lapsille. 
kirkkokahvit. Järj. myös Kan-
sanlähetys, Kylväjä ja SLEY.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Virsitaitaja-virsilauluti-
laisuus to 1.10. ja 8.10. klo 
16.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Lauletaan virsikirjan 
vieraimpia virsiä.
Virsilauluilta ti 6.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perheen juhlapäiviin liitty-
viä virsiä, Esko Laukkanen.
Eläkeläisten konsertti ma 
19.10. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. Henna-Mari Sivula 
laulu, Maija Tynkkynen cem-
balo ja urut, Oulunsalo En-
semblen jousutrio. Ohjel-
massa mm. Händelin, Hayd-
nin ja Mendelssohnin mu-
siikkia.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 5.10. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Virsilaulutuokio ke 7.10. klo 
18, Karjasillan kirkko. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39.
Diakoniapiiri ma 5.10. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 6.10. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Diakoniaryhmä ke 7.10. klo 
15–16.30, Maikkulan kappe-
li. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 5.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vie-
raana pastori Pasi Kurikka.
Juttutupa ma 5.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Lähetystyöntekijä Eeva Pou-
ke kertoo työstään Jerusale-
missa.

Diakoniapiiri ma 5.10. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Vieraana Pasi Kurikka.
Lämmitä lähimmäistä -il-
ta diakonialle ti 6.10. klo 17, 
Tuiran kirkko. Ilta on diako-
nian vapaaehtoisten tapaa-
minen käsitöiden ja iltakah-
vin merkeissä. Illan keskuste-
lun aiheena on rakkaus.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 1.10. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 6.10. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 7.10. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. 

nÄKöVAMMAISET 
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
8.10. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 

PÄIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 2.10. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 5.10. klo 14.30–16, Öber-
gin talo. 

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 
Lähetystovi pe 2.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Tovi toimintaa, mukana 
Tarja Oja-Viirret.

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Lähetyspiiri to 1.10. ja 8.10. 
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. 1.10. raamattutunti 
Anna-Mari Heikkinen, 8.10. 
Matti Häkkinen.
Basaaripäivä namaste su 
4.10. klo 12, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ks. erillinen il-
moitus.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 6.10. klo 17.30–19.30, Kau-
kovainion kappeli. Ajankoh-
taista lähetystyöstä ja nimik-
kolähettien tilanteista vir-
siä ja rukousta unohtamat-
ta. Vastuuhenkilöinä Elvi ja 
Jaakko Lounela. 

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 5.10. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 5.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 5.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 4.10. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. 
Pyhäkoulu su 4.10. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho to 8.10. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä huoltajan 
kanssa. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 4.10. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 4.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 4.10. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 4.10. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Mikkelinpäivän perheta-
pahtuma su 4.10. klo 12–15, 
Maikkulan kappeli ja mo-
nitoimitalo. Ks. erillinen il-
moitus.
Perhekerho ma 5.10. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. 
Taidepyhis ma 5.10. klo 
14.30, Metsokankaan kou-
lu. Pyhäkouluun otetaan 16 
1.–3.-luokkalaista. 
Perhekerho ti 6.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 7.10. klo 
9.30–11, Kaukovainion kap-
peli. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 

Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 7.10. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 7.10. klo 
10–11.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 1.10. ja 8.10. klo 13, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Perheleiri 16.–18.10. Rokuan 
leirikeskus. Nautitaan syksyi-
sestä luonnosta, leikitään ja 
askarrellaan. Mukana pas-
tori Juha Tahkokorpi p. 050 
5527 236 sekä lastenohjaajia. 
Ilm. www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmoittautumiset. Hin-
nat: aikuinen 44 €, 4–18-vuo-
tias lapsi 30 €. Hinta sis. mat-
kat, ruuan ja majoituksen.
Pyhäkoulu la 3.10. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 4.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 4.10. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 4.10. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 

Oulujoen kauniissa pappilassa keskustellaan ensi keskiviikkona naiseudesta.

E s s i  S a l o ran t a
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Perhekerho to 1.10. ja 8.10. 
klo 9.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Perhekerho ti 6.10. klo 9.30, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Pateniemen kirkko. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 4.10. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. Akkuna-tilaisuuksien ai-
kana. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Olemme retkellä Tervaran-
nassa Tiilitien päässä. Omat 
eväät mukaan. Säävaraus.
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 7.10. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 

YLIKIIMInKI
Perhekerho ke 7.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Nuoret
Karjasillan seurakunnan ja 
tuomikirkkoseurakunnan 
isoskoulutusleiri vol.1 2.–
4.10. Rokuan leirikeskus. Tu-
leva isonen, jos tämä leiri-
ajankohta ei käy, ilmoittau-
du marraskuun leirille. Lisät. 
Hannalta, p. 040 5747 147. 
Karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
isoskoulutus ke 7.10. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li. Jos et pääse paikalle, tu-
le Heinätorin opetuskertaan. 

Karjasillan seurakunta
nuorten raamis ti 6.10. klo 
18–20.30, Maikkulan kappe-
li. Käydään läpi eri aiheita 
yhdessä jutustelun ja tutkis-
kelun kautta. 
nuortenilta ke 7.10. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Meri-Toppilan yökahvila pe 
2.10. klo 20–23, Meritoppi-
lan monipalvelukeskus. Ylä-
koululaisille tarkoitettu per-
jantai-illan päihteetön viet-
topaikka. 
Pöllönkankaan yökahvila 
Pöllö pe 2.10. klo 20–23, Pöl-
lönkankaan ostoskeskus. Ylä-
koululaisille tarkoitettu per-
jantai-illan päihteetön viet-
topaikka. 
nuortenilta ke 7.10. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. 
nuorten improryhmä to 

8.10. klo 17, Tuiran kirkko. 
Tutustutaan porukalla imp-
ro-tekniikoihin, hullutellaan 
ja valmistellaan Majakkaa 
Oulugospeliin. 

Nuoret aikuiset 
Kappelivessä Pekka Ruuska 
la 3.10. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Vapaa pääsy, 
kesto reilu tunti verran. Tar-
vittaessa lisätietoja Päivi Jus-
silalta, p. 050 340 8992.
Yliopiston vipinäviikko – 
hyvinvointia ja virtaa ke-
holle ja mielelle 5.–9.10. Ma 
5.10. terveystapahtuma ark-
kitehtiosastolla klo 10.30-
12.30. Ti 6.10. terveystapah-
tuma yliopiston keskusaulas-
sa klo 9.45–14.15, tapahtu-
man avaus rehtori Lajunen. 
Luento klo 14.00–14.45 sa-
lissa PR104, opintopsykolo-
gi Sirpaliisa Euramaa: Ajan 
kanssa. Ke 7.10. aulatapah-
tuma lääkiksellä klo 10-13. 
Opinto-ohjauksen teema-
päivä yliopiston keskusau-
lassa. To 8.10. liikuntapäivä 
Linnanmaan liikuntahallil-
la klo 11–16. Pe 9.10. Nyytin 
alkoholiton hengailuilta klo 
18 Linnanmaalla apinatalon 
kerhotiloissa.  Tapahtumat 
ovat yliopiston opiskelijoille 
ja henkilökunnalle avoimia 
ja maksuttomia. Järj. myös 
Oulun yliopisto, YTHS:n, yli-
oppilaskunta ja Terveystalo.
Takkailta ti 6.10. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 

OPISKELIJAJÄRJESTöT
OPKOn opiskelijailta la 3.10. 
klo 19, Öbergin talo. Juma-
lan lahjat 2: Ehtoollinen, Ve-
sa Pöyhtäri.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 5.10. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 7.10. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Seniorit
Vanhustenviikon juhla pe 
9.10. klo 13, Linnanmaa, Ou-
lun yliopiston Saalastinsa-
li. Rehtori Lauri Lajunen toi-
vottaa tervetulleeksi. Harta-
us vanhustyön pastori Mark-
ku Palosaari. Juhlapuhe apu-
laiskaupunginjohtaja Sinikka 
Salo. Ohjelmassa musiikkiesi-
tyksiä ja kahvitarjoilu. Osal-
listujille järjestetään ilmai-
nen linja-autokuljetus, reitit 
ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 1.10. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to 1.10. klo 
12, Kajaanintie 1. 
Tarinatupa ke 7.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Vanhusten kirkkopyhä su 
4.10. klo 10, Karjasillan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Eläkeläisten kerho to 1.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 1.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Eläkeläisten kerho ma 5.10. 
klo 12.30–14, Maikkulan 
kappeli.
Seurakuntakerho ti 6.10. klo 
13, Höyhtyän palvelukeskuk-
sen mummon kammari. 
Eläkeläisten kerho to 8.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 1.10. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana Pasi Kurikka.
Vanhusten kirkkopyhä su 
4.10. klo 10, Tuiran kirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Eläkeläisten kerho to 1.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 8.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Vireyttä ja voimaa 75+-ryh-
mä, 15.10. klo 12–14, Lassin-
talon seniorikeskus. Tarkoi-
tettu Oulujoen pohjoispuo-
len yli 75-vuotiaille asukkail-
le. Tavoitteena löytää uusia 
ystäviä ja saada voimia päi-
vään sekä tietoa omasta kun-
nosta huolehtimiseen. Jokai-
nen kerta alkaa kahvittelun 
ja keskustelun merkeissä ja 
jatkuu liikunnallisella tuoki-
olla. 8 kokoontumista. Tied. 
ja ilm. viim. 2.10. p. 044 703 
5154 Johanna Heikkinen ja 
Paula Kyllönen. Järj. myös  
Lassintalon seniorikeskus.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 1.10. 
ja 8.10.  klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 1.10. 
ja 8.10. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo.
Vanhusten kirkkopyhä su 
4.10. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
Eläkeläisten kerho ma 5.10. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Eläkeläisten kerho ma 5.10. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
5.10. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti.

YLIKIIMInKI
Laulukerho torstaisin klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Seurakuntakerho ti 6.10. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket
Veteraanien leiri 29.10.–
1.11. Rokuan leirikeskus. Lei-
rimaksu 64 €, sis. edestakai-
sen matkan, täysihoidon ja 
tapaturmavakuutuksen Ou-
lun  seurakuntien jäsenille. 
Ilm. viimeistään 14.10. p. 08 
3161 340. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje. Leiristä 
vastaavat veteraaneista Mir-
ja ja Jaakko Granlund ja Esko 
Laukkanen, seurakunnasta 
kappalainen Jyrki Vaaramo 
ja diakonissa Asta Leinonen.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
Kaatuneitten omaiset ma 
5.10. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma 5.10. ja ke 
7.10. klo 9, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari. 
Puutöitä.
Kivi- ja tiffanykerho ti 6.10. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 6.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
7.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo.

Muut menot
Vastaanotto verenpaine- ja 
keskusteluasioissa to 1.10. 
klo 9–10, Koskelan seura-
kuntakoti. 
Aamupiiri la 3.10. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
naisten ilta ma 5.10. klo 18–
20, Öbergin talo. Yhdessä-
oloa, keskustelua, mahdolli-
suus saunomiseen.
Kansainvälinen ilta ti 6.10. 
klo 18, Kaukovainion kappe-
li. Mukana terveisiä Namibi-
asta, Israelista, Botswanasta, 
Vienan-Karjalasta.
Miesten piiri ke 7.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
naisten ilta ke 7.10. klo 18, 
Oulujoen pappila. Ks. juttu 
s. 15.
Höyhtyän suuralueen yh-
teistapahtuma to 8.10. klo 
18, Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Aikuisrippikoulu 20.10.–
12.11. Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Tämän runon tahtoisin 
kuulla – runoilta toiveru-
noista su 1.11. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Mikä runo on kos-
kettanut sinua eniten? Kerro 
se viimeistään 9.10. juha.va-
hakangas@evl.fi tai kirjeessä 
Nokelantie 39, 90150 OULU, 
kuoreen merkintä ”Tämän 
tahtoisin kuulla”.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 1.10. ja 8.10. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappe-
li. There is no enrollment of 
fee. More info: Anu Marden 
044 3161 718.
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 4.10. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 
Kansainvälinen ilta Kau-
kovainion kappelilla ti 6.10. 
klo 18, Kaukovainion kappe-
li. Mukana terveisiä Namibi-
asta, Israelista, Botswanasta, 
Vienan-Karjalasta.

Vauvakirkko 

Sunnuntaina 4.10. klo 15 
Pateniemen kirkossa 

Seurakunnan pikkuväen 
yhteisessä kirkkohetkes-
sä lauletaan ja leikitään, 
hiljennytään ja siuna-
taan. 

Kirkkokahvit ja -mehut 
sekä pilttitarjoilu. 

Mikkelinpäivän perhetapahtuma 

Sunnuntaina 4.10. klo 12–15 Maikkulan kappelissa ja 
monitoimitalossa 

Tapahtuma alkaa  kappelissa perhemessulla klo 12, 
mukana lapsikuoro. 
Sen jälkeen perhetapahtuma monitoimitalolla (Kan-
gaskontiontie 3). Tarjolla kahvit ja mehut, ongintaa, 
onnenpyörä, arvontaa, lähetystyön pöytä, kasvomaa-
lausta ja pyhäkoulunopettajien rakentama hiljaisuu-
den huone. Klo 13.30 esiintyy lastentrubaduuri Sep-
po ”Sammakko” Kuusikko. Varaa pikkurahaa arvon-
taa ym. varten. 

Järj. myös MLL:n Maikkulan paikallisyhdistys.

Höyhtyän 
suuralueen 
yhteistapahtuma 

Torstaina 8.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa 

Kirkolle kutsutaan viime vuoden aikana Karjasillan ja 
Höyhtyän alueelle muuttaneet ihmiset ja rotat. 
Klo 18 puolen tunnin messu kirkkosalissa. Lapsille Kir-
konrotan kiertoajelu. 
Klo 18.30 virsikaraokea ja iltapalaa seurakuntasalissa. 
Taitaa olla myös muutama puhe. Lapsille on tietenkin 
ongintaa ja muuta tekemistä. Niin ja aikuisille bingo. 

Terveisin Höyhtyän suuralueen virallinen kirkonrotta

Karjasillan seurakunnassa jatketaan kevääl-
lä aloitettuja kahvikeskusteluja. Kahvikeskus-
telu on puolen tunnin mittainen, ohjelmallinen 
kirkkokahvitilaisuus kerran kuussa jumalanpal-
veluksen jälkeen.  

Kahvikeskustelun vetäjän tehtävänä on innos-
taa seurakuntalaiset jatkamaan saarnassa käsitel-
tyä teemaa ”rennosti ja vapaamuotoisesti”, kuten 
kahvikeskusteluidean Töölöstä Ouluun tuonut 
pastori Mikko Salmi luonnehtii.

Töölössä kahvikupin äärellä on keskusteltu jo 
30 vuotta. Salmen mukaan kokemukset ovat olleet 
hyviä: papit ovat valmistelleet saarnan erityisen 
hyvin silloin, kun he ovat tienneet, että sitä ruo-
ditaan jatkoilla. He tietävät saavansa kuulijoilta 
kriittistäkin palautetta.

– Kaikki tämä tarkoittaa jumalanpalveluksien 
kehittymistä, Salmi sanoo.

Töölössä kirkkokahville osallistutaan kahvi-
keskustelupyhinä ahkerammin kuin muina sun-
nuntaina. 

Keskustelut luovat yhteisöllisyyttä
Salmen mielestä kahvikeskustelut ovat yritys 
muuttaa jumalanpalveluksia aiempaa yhteisölli-
semmiksi. Nykyisellään ne ovat hänen mielestään 
liiaksi alttarivetoisia eli pappiskeskeisiä.

Töölössä kahvikeskusteluista on innostuttu 
niin paljon, että seurakuntalaiset ottavat saarnan 
syyniin, vaikka pappi ei joutaisikaan jäämään kes-
kustelukumppaniksi. Seurakuntalaisilla on paljon 
fiksua sanottavaa, Salmi on huomannut. 

Hänen mukaansa kahvikeskusteluissa saa antaa 
kommentteja myös esimerkiksi virsivalinnoista.

Salmi yllyttää muita seurakuntia kopioimaan ide-
an kahvikeskusteluista. Salmen haaveena on saada 
”saarnajatkot” esimerkiksi Kastellin kirkkoon.

Seuraava kahvikeskustelu on Karjasillan kirkos-
sa 4.10. Saarnavuorossa on vs. kappalainen Kimmo 
Kieksi. 

riitta HirVONeN

Kahvikeskusteluissa 
ruoditaan saarnaa
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Vanhustenviikon juhla
perjantaina 9.10. klo 13

Oulun yliopiston Saalastinsalissa, 
Pentti Kaiteran katu 1

L I N JA- AU TO K U L J E T U K S E T

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen, autot lähtö-
paikalla klo 14.30. 

Auto 1, TUIRA
Klo 12.00 Toivoniemen pysäkki – 12.05 Tuiran kirkko 
– Valtatie – 12.10 Mäntykoti – 12.15 Tuiran palvelutalo 
– 12.30 Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Saalastinsali.
 
Auto 2, HERUKKA 
Klo 11.30 Raitotie, Teron pysäkki – 11.40 Pateniemen 
kirkko – 11.50 Palokan palvelukeskus – 12.00 Rajakylän 
seurakuntakoti – 12.10 Koskelan seurakuntatalon py-
säkki Koskelantiellä – 12.15 Koskelan palvelutalo – 12.30 
Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Saalastinsali.
 
Auto 3, ALPPILA 
Klo 11.50 Merikoskenkatu – 11.55 Välivainio, K-Super-
marketin piha – 12.00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Is-
kon pysäkki – 12.10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä 
– Kemintietä – Kaitoväylää – Yliopistokatu – 12.30 
Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Saalastinsali.

Auto 4, SANGINSUU 
Klo 11.15 Sanginsuun seurakuntakoti – 11.25 Lapinkan-
gas, vanha Arina – Laukan silta – 11.40 Viskaalinmäki 
– Hangaskangas – Pikkaraisen kylä – Pikkarala, Shelliltä 
– Pikkaralan vanhaa tietä – 11.55 Madekoski th. – Kai-
nuuntie – Oulunsuuntie – Erkkolansilta – Sangintie – 
12.15 palv. koti Metsolan Hovi, Mäkituvantie 1, pihalta 
– Hintantie – Hoikantie – 12.20 Hoikantien palvelutalo 
– Hoikantie – 12.35 Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, 
Saalastinsali.

Auto 5, HÖNTTÄMÄKI 
Klo 11.10 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11.40 
Timosenkoti – 11.50 Hönttämäki, Valintatalon pihalta – 
Kaartintie – Pohjantähdentie – Talvikankaantie – Park-
kisenkankaantie, 11.55 Huonesuon kaupan pysäkiltä 
– Parkkisenkankaantie – Maanmittarintie – Haapaleh-
dontie – Korpitie – Vaalantie – Yrjö Saarelantie – 12.05 
Oulujoen kirkko – Sangintie – Tiilitie – 12.10 Myllyojan 
seurakuntatalo – 12.30 Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 
1, Saalastinsali.

Auto 6, MAIKKULA 
Klo 11.45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie – 
12.00 Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12.08 
Ratakatu, las pysäkki – Lintulammentie – 12.10 Caritas-
kodin pysäkki – 12.15 Mäntylä, Snellmannintien pääte-
pysäkki – 12.30 Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu,
Saalastinsali.

Auto 7, KAUKOVAINIO 
Klo 11.45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11.50 
Karjasillan kirkko – Joutsentie – 12.00 Kairoskoti, Var-
pushaukantie 7 – 12.10 Kaukovainion seurakuntakoti – 
12.20 Caritas-koti – 12.35 Linnanmaa, Pentti Kaiteran 
katu 1, Saalastinsali.

Auto 8, KESKUSTA 
Klo 11.45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuri-
ojantie – Palokankaantie – Limingantie – Puistokatu 
– Torikatu – 12.05 Keskustan palvelukeskus, Nummi-
kadun kohdalla Torikadulla – Torikatu – Saaristonkatu 
– 12.15 Caritas-kodin pysäkki, Lintulammentie – 12.30 
Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Saalastinsali.

Auto 9, HEINÄPÄÄ 
Klo 11.45 Ortodoksikirkon pysäkki, Torikatu – Tarkka-
ampujankatu – 11.50 Aurinkokoti / Vesperkoti, Isokatu 
– Uusikatu – Saaristonkatu – Rautatienkatu – 12.00 Sara 
Wacklin -koti, Heikinkatu (Heikinkadun ja Koulukadun 
kulmasta) – Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – Kenttä-
tie – 12.10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 – 12.15 
Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12.30 Linnanmaa, 
Pentti Kaiteran katu 1, Saalastinsali.

Basaaripäivä namaste 
Sunnuntaina 4.10. klo 12 Heinätorin seurakuntatalossa

Sanajumalanpalvelus klo 12, jonka jälkeen avautuu ba-
saari ja nepalilainen kahvila sekä lasten askarteluhuone. 
Basaarissa voi tehdä kirpputorilöytöjä ja kahvilassa 
nauttia kasviskeittoa, aikuiset 3 € ja lapset 2 € / annos, 
sekä nepalilaista teetä. Kaikenikäisille sopiva Esra-näy-
telmä alkaa klo 15. 
Jumalanpalveluksen kolehtiin voi antaa leluja ja koru-
ja, jotka myydään nepalilaisen lastenkodin hyväksi Suo-
men Lähetysseuran kautta.

Kansainvälinen ilta 

Tiistaina 6.10. klo 18 Kaukovainion kappelissa 

Mukana terveisiä Namibiasta, Israelista, Botswanasta, 
Vienan-Karjalasta.

SYYSLOMALEIRIT

Kouluikäisten perheleiri 16.–18.10. Juuman leirikes-
kuksessa. Leirin hinta aikuisilta 44 € ja lapset 30 € si-
sar-ale 25 %. Leirille on yhteiskuljetus. Leirille otetaan 
40 ensiksi ilmoittautunutta. Lisätietoja Pertti Putila p. 
040 5062 883 ja Kaija Siniluoto p. 050 5249 779.

10+ -leiri Syysmetsän Salaisuus 18.–21.10. Rokuan lei-
rikeskuksessa. Leirin hinta 40 €. Lisätietoja Atte Kää-
riäinen p.040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi ja Sirpa 
Karjalainen p. 040 7186 925, sirpa.karjalainen@evl.fi.

4.–6.-luokkalaisten leiri 18.–21.10. Juuman leirikeskuk-
sessa. Vierailu Oulangan luontokeskukseen ja Kiutakön-
käälle ja vaellus Myllykoskella. Lisäksi nikkaroimme lin-
tulautoja. Hinta noin 40 €. Lisätietoja Sanna Tervo p. 040 
745 1469. 

1.–3.-luokkalaisten leiri 21.–23.10. Rokuan leirikeskuk-
sessa. Hinta 30 €. Lisätietoja Katja Ylitalo, p. 040 8315 
932 ja Esa Harju, p. 040 5752 713. 

nuortenleiri 21.–25.10. Juuman leirikeskuksessa. Leirin 
hinta 51 €. Lisätietoja Jone Heikinheimo p. 040 7379 
643 ja Anssi Putila p. 050 3408 982.

Kouluikäisten perheleiri 23.–25.10. Rokuan leirikes-
kuksessa. Leirin hinta on aikuisilta 44 €, 4–17-vuoti-
aat, opiskelijat ja eläkeläiset 30 €. Alle 4-v. ilmaisek-
si. Leirille on yhteiskuljetus. Lisätietoja Anja Saukko-
maa p. 040 5747 119 ja Outi Leinonen p. 040 5747 118.

Ilmoittautumiset viimeistään 2.10. www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai arkisin klo 9–16 p. 08 3161 340. Leirit täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Oulun seurakun-
tien keskusrekisteri 
ja Oulun seurakun-
tayhtymän puhelin-

vaihde 

ovat suljettuina 
perjantaina 2.10.

Mikkelinpäivän 
jumalanpalvelus 

Sunnuntaina 4.10. klo 13 
Kaupunginsairaalassa 

Hannele Lusikka ja Jyr-
ki Vaaramo toimittavat. 
Kirkkokahvit. 

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

Ripariohjelma:
ti 20.10. klo 17–19 startti Pyhän Andreaan kirkossa
su 25.10. klo 10 messu Karjasillan kirkossa
la 31.10. – su 1.11. leirijakso Pyhän Andreaan kirkolla 
(yövytään kotona, seurakunta tarjoaa ruoat, tarkempi 
aikataulu jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla)
to 12.11. klo 18 konfirmaatio ja mahdollinen kaste 
Karjasillan kirkossa.

Osallistuminen on ilmaista. Ilmoittautumiset Mikko Salmelle 
20.10. mennessä: mikko.salmi@evl.fi, 044 316 1580. 

Etsitkö vastauksia?
 

Alfa-kurssi on mm. etsijöille tarkoitettu 10 
viikon kurssi kristillisen uskon perusasioista.

Uusi kurssi alkaa tiistaina 6.10. klo 18  Karja-
sillan kirkolla. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Ari Kauppila  
040 481 8888, ari.kauppila@oulu.fi

 

TÄSSÄKÖ TÄMÄ 
ELÄMÄ ON?

www.alfakurssi.fi

Pyhän Luukkaan kappelissa vietetään kelttimes-
sua sunnuntaina, Mikkelin päivänä 4.10. kello 10. 
Jumalanpalveluksen toimittavat kappalainen Päivi 
Jussila ja kansainvälisen työn pastori Árpàd Kovàcs. 
Kanttorina on Lauri-Kalle Kallunki.

Kelttimessu sisältää kelttirukouksia ja vanhoja 
kelttiläisiä ja irlantilaisia lauluja. Jussila tutustuttaa 
kirkkoväen myös kelttiläiseen kehäristiin.

Päivi Jussilalle itselleen kelttirukouksissa on tär-
keää niihin sisältyvä suojeluksen ajatus.

– Suojelusteeman vuoksi kelttimessu sopii hyvin 
juuri Mikkelin päivään, joka on omistettu enkeleille.

Jussila kuvailee kelttirunoja ja -rukouksia vai-
kuttaviksi, maanläheisiksi ja kosmisiksi. Niissä ko-
rostuu kaiken luodun yhteenkuuluvuus. 

– Kelttiläiset kielikuvat istuvat myös meidän 
arkeemme, vaikka emme kaupungissa elä lähellä 
luontoa.

Jussilan mielestä Siunauslaulun sanat ovat hyvä 
esimerkki tekstien maanläheisyydestä. ”Tulkoon tie 
sinua vastaan, olkoon tuuli aina myönteinen, päivä 
poskillesi paistakoon, sade pelloillesi virratkoon.  Ja 
kunnes kohdataan, elämäsi jääköön käsiin Jumalan.”

Mikkelin päivän vuoksi päiväkerholaiset ja pyhä-
koululaiset jakavat messuun tulijoille laulumonisteet 
ja rukouslaput. Lapset saavat valita mielialaansa ja päi-
vän tunnelmaan sopivan värisen kreppipaperin. Pa-
pereista he muodostavat kirkon eteen kuvan aurin-
gosta säteineen.

Oulussa järjestetään 1.–4.10. The Irish Festival of 
Oulu. Maailman pohjoisimmilla irkkufestivaaleil-
la voi tutustua irlantilaiseen kulttuuriin: tanssiin, 
runouteen, tarinankerrontaan, elokuvaan ja ennen 
kaikkea irkkumusiikiin.

Jyväskylän Kirkkopäivillä elokuussa vietetty 
kelttimessu ihastutti jumalanpalvelukseen osallis-
tujat lopputaputuksiin saakka.

riitta HirVONeN

Maanläheinen kelttimessu 
Pyhällä Luukkaalla

Kehäristin ympyrän sanotaan 
kuvaavan maailmaa, jonka 

kaikille kolkille ulottuu 
Kristuksen herruus. 
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1.–8.10.2009enot Oulussa 

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Vs. kirkkoherra Pentti Kortesluoma p. 040 575 2716

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 9–12

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
Tuomiokirkko: Jasper Jooa 
Olavi Markus, Konsta Kas-
peri Niemelä.
Karjasilta: Noora Emilia 
Haataja, Oskari Matias Har-
tikka, Nooa Onni Ilmari Hilli, 
Niila Otso Olavi Kauppi, Ju-
ho Arvid Kubin, Paju Helmii-
na Leskelä, Emil Eetu Pette-
ri Pulkkinen, Topias Jaakko 
Juhani Rautio, Eerik Valtteri 
Sikala, Hilla Elina Valtavaa-
ra, Milla Susanna Aho ja Nii-
lo Aapo Johannes Honkela.
Tuira: Emmi Siiri Anneli Hy-
tönen, Vilho Heikki Eeme-
li Juuti, Niilo Antero Keinä-
nen, Onni Einari Keinänen, 
Jemina Nea Antonia Koppe-
lo, Rosa-Maria Irmel Lind-
holm, Ella Kerttu Lotvonen, 
Kasperi Aukusti Muhonen, 
Elsa Inkeri Myllyniemi, Min-
ja Inkeri Märsynaho, Aada 
Sofia Eveliina Pakonen, Vil-
ma Annika Pulli, Leevi Topi 
Juhani Ristiniemi, Ella Ada 
Aleksandra Tamminen, Jo-
ni Kristian Tervo, Oona-Ma-
ria Kristiina Tomperi, Lauri 
Aleksi Tuomaala, Teemu Os-
kari Visuri.
Oulujoki: Saimi Eedit Här-
könen, Niko Johannes Alek-
santeri Jalovaara, Luucas 
Waldemar Koistinen, Valto 
Oskari Pakanen, Jooa Ves-
seli Pilke Salin, Uuti Venneri 
Ilo Salin, Ella Irja Maaria Si-

montaival, Leo Mihkku Hen-
rik Tapio, Elma Olga Loviisa 
Telkkälä, Fanni Loviisa Tur-
tinen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Sakari Mika-
el Junes ja Laura Maaria Pel-
tokorpi, Sakari Mikael La-
pinkangas ja Roosa Marga-
reetta Sakaranaho, Jani An-
tero Termä ja Laura Mari El-
len Veikkolainen.
Karjasilta: Esa Johannes Luk-
ka ja Leena Anneli Saukko.
Tuira: Jukka Pekka Nokso ja 
Marjaana Keränen, Mikko 
Olavi Mäläskä ja Katri Ma-
ria Törmälehto, Tuomo Ju-
hani Soininen ja Katja Mirja-
mi Tuhkanen.
Oulujoki: Antti Tuure 
Ælenius Antonangeli ja San-

Elämän polku
dra Matleena Yliniemi, Jan-
ne Antero Koponen ja Kai-
sa Elina Koivukangas, Marko 
Tapio Jarva ja Hanna Paulii-
na Näsi, Matti Juhani Pöyskö 
ja Raija Maarit Kyllikki Back-
man, Esa Johannes Lukka ja 
Leena Anneli Saukko.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Hilja Kristiina 
Heikkinen 87, Joel Tapio Tor-
niainen 83, Henni Maria Ka-
tiska s. Runtti 90.
Karjasilta: Jari-Pekka Tapani 
Koski 45, Leena Kaarina Met-
tovaara s. Riestola 57, Bertta 
Meepoli Ylihuttula s. Kaup-
pila 90.
Tuira: Helmi Kahilakoski 89, 
Aune Elisabeth Ollila s. Laiti-
nen 84, Jenni Elisabet Tyvelä 
s. Rasila 85.
Oulujoki: Eino Ilmari Selus-
ka 74.

Senioritoimintaa
Laulukerho

Torstaisin klo 10 Ylikiimingin seurakuntatalossa 
Lauletaan yhdessä, opetellaan uusia lauluja ja virsiä, kuunnellaan musiikkia. Mo-
nipuolista lauluun liittyvää toimintaa. Voi myös tulla kuuntelemaan.

Vanhusten kirkkopyhä 
Sunnuntaina 4.10. klo 10 Tuiran kirkossa 

Kirkkopyhä aloittaa valtakunnallisen vanhustenviikon, jonka aiheena on Kuntou-
tuminen kunniaan. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa. 

Vanhusten kirkkopyhä 
Sunnuntaina 4.10. klo 10–12.30 Karjasillan kirkossa 

Kirkkopyhä aloittaa valtakunnallisen vanhustenviikon, jonka aiheena on Kuntou-
tuminen kunniaan. Messun jälkeen kirkkokahvit ja kahvikeskustelu kirkkovuo-
den tekstistä. 
Kirkkokyyti kulkee seuraavasti: 9.00 Kaakkuri, Siipikujan pysäkki, 9.10. Maikkulan 
kappeli; 9.15 Kastellin kirkko, 9.20 Kaukovainion kappeli, 9.30 Caritas, Lintulam-
mentien pysäkki. Paluukyyti 12.30.

Vanhusten kirkkopyhä 
Sunnuntaina 4.10. klo 12 Ylikiimingin kirkossa 

Linja-auto kulkee seuraavaa reittiä: Madekoski, Sanginsuun tienhaara klo 9.40 - 
Kainuuntie - Pikkarala - vanhaa tietä Pikkaraisen kylälle klo 10.05 - Laukan sillan 
kautta Vaalan tielle - Lapinkangas, ent.Arina klo 10.25 - Sanginsuu, Madekosken 
tienhaara klo 10.30 - Vaalantie - Yrjö Saarelantie - Sangintie - Puntarikankaantie - 
Myllyojan srk-talo klo 10.45 - Sangintie - Hintantie - Metsolanhovin piha klo 10.55 
- Hintantie - Hoikantien palvelutalo - Kuusamontie - Vaalantie - Parkkisenkan-
kaantie - Huonesuon kaupan pysäkki klo 11.05 - Talvikankaantie - Pohjantähden-
tie -Kuusamontie - Saviharju - Ylikiiminki. Paluu kirkkokahvien jälkeen.

Seniorien laulupiiri 
Torstaina 22.10. ja 19.11. klo 13.30 Tuiran kirkossa

Torstaina 29.10. ja 26.11. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa 
Laulupiirissä lauletaan yhteislauluina virsiä, hengellisiä lauluja, vanhoja koululau-
luja ja toivelauluja. Laulupiiri alkaa yhteisellä kahvihetkellä ja päättyy hartauteen. 
Laulupiiri osallistuu messuihin ja järjestää retken joulukonserttiin. Mukana ovat 
kanttori Ulla Metsänheimo, diakoniatyöntekijät Paula Kyllönen ja Päivi Moilanen.
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Kirkkoherranvirasto 
Luovontie 52

Virastopäivystys maanantaisin klo 9.30–12. Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen 
kautta numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja sukuselvitykset Oulun keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

Työntekijöiden numerot:
 Kirkkoherra  040 7430 371 Kanttori  040 7430 381 
 diakonissa 040 7430 382  Suntio  040 5858 010

K a i s amar ja  Stö c ke l l
Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 1.–8.10.2009

Kirkkokuoro to 1.10. klo 
18.30 kirkolla.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 2.10. klo 10–11.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 4.10. klo 17 Ronkaisella, 
Isonkyläntie 46. Erkki Moi-
lanen.
Eläkeliitto ti 6.10. klo 11 srk-

Enkelit mukaan 
kirkkoon 
Mikkelinpäivänä 4.10. 

Tuo oma enkelisi (piirret-
ty, askarreltu, taulu, pos-
liinienkeli tai muu) perhe-
kirkkoon su 4.10. klo 12. 
Jumalanpalveluksen jäl-
keen on kirkkokahvit ja 
-mehut srk-salissa. 

Tarjolla kyyti- ja 
kynkitysapua 

Siikamarkkinoille 
Marjaniemeen 10.–11.10. 
Soita Salli Mäkelälle 
p. 040 7510 036.

SInUA VARTEn 

Haukiputaalla ovat alkaneet Sinua varten -illat, joita 
järjestetään kerran kuukaudessa. Seuraava ilta on su 
4.10. klo 18 srk-keskuksen isossa salissa. Illat ovat luon-
teeltaan sanan ja rukouksen iltoja, joissa keskeisenä si-
sältönä on sielunhoito ja rukous. Opetuksen ja ylistys-
laulujen lomassa on mahdollisuus tuoda omaa elämää 
koskettavat rukouspyynnöt (rukouskortit) yhteiseen 
esirukoushetkeen. Lisäksi on mahdollista henkilökoh-
taiseen keskusteluun ja sielunhoitoon. Lokakuun illas-
sa vierailijana on Eero Karjalainen Oulusta.

Lauantain aamukahvit 

La 3.10. klo 10–12 Kahvelissa, Revontie 14. 
Aiheena Nainen hunnun takana. Aiheesta ker-
too Afganistanin lähetti Liisa Kingma. Osallis-
tuminen 4 € (sis. kahvin ja pulla / suolainen). 

Ohjelmallisessa aamukahvitilaisuudessa lehtori 
Liisa Kingma kertoo elämästä hunnun takana. 
Ben Kingma vastaa musiikista. Kingmat ovat 
työskennelleet Afganistanissa ja tietävät, mitä 
naisen elämä on hunnun takana islamilaisessa 
maailmassa. Onko se vapautta vai alistumista, 
onko se tasavertaisuutta, mitkä ovat naisen oi-
keudet ja velvollisuudet? Miksi länsimaalainen 
nainen saattaa vapaaehtoisesti valita hunnun 
takana elämisen? 

Hartaus to 1.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Lähetysilta to 1.10. klo 18 
srk-talossa, samalla lähetys-
johtokunnan kokous. Kaik-
ki ovat tervetulleita ideoi-
maan tulevaa toimintaa!
Musiikki-ilta: Su 4.10. klo 18 
seurakuntatalossa. Enkelien 
ja lastenpäivän iltamusiik-
kia. Laulua ja sanaa pianon 
ja viulun säestykselllä. Hol-
man perhe Haukiputaalta. 
Laulu, Anttilat Oulusta. Ki-
taraa ja sanaa, Kingmat Lu-
mijoelta. 
Hartaus: Ke 7.10. klo 14.30. 
Lumilyhty. Huom. uusi aika.
Sanan ja rukouksen ilta: Ke 
7.10. klo 18.30. Irma ja Juha-
ni Hemmilällä. Liminkalaiset 
vierailevat.
Kirkkokuoro: Ke 7.10. klo 
18.30 kuoroharjoitukset.
Kerhotoiminta: Päiväkerho 
pe klo 10 5-v. ja kokkiker-
ho B klo 12.30. Päiväkerho 
3-v. ma klo 10 ja kokkikerho 
A klo 12.30. Päiväkerho 4-v. 
A ti klo 10 ja sisaruskerho A 
klo 13. Päiväkerho 4-v. B ke 
klo 12.30. Sisaruskerho B to 
klo 10. Perhekerho to 1.10. ja 
8.10. klo 10 srk-talolla.
Partio: Make päivystää pe 
2.10. partiotoimistossa klo 
15–17. Lippukunnan hallitus 
Lumpeella klo 18–20. Juolu-
kat su 4.10. kirkkopalveus-
sa. Make päivystää pe 9.10. 
partiotoimistossa klo 15–17. 
Sudenpentuosaston ret-
ki Ranuan eläinpuistoon 

Eläkeläisten musiikkipii-
rin syksyn ensimmäinen ko-
koontuminen to 1.10. klo 13 

la 10.10. Tarkemmat tiedot 
retkikirjeestä ja johtajilta.
Karhunkaato -09 maasto-
leikki seikkailijoille ja tar-
pojille Limingan läheisyy-
dessä.  Tarkemmat tiedot 
retkikirjeestä ja johtajilta. 
Telkät su 11.10. kirkkopalve-
lussa. Tiedustelut markku.
korhonen@evl.fi tai p. 044 
7521 223.
Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 2.10. klo 19 Vainikai-
sella ja raamattuluokka kir-
kossa. Seurakuntapäivä su 
4.10. klo 13 ry:llä. Sisarpii-
ri ma 5.10. klo 19 ry:llä. Päi-
väkerho ti 6.10., to 8.10. klo 
17.30–19 ja ke 7.10. klo 17–
18.30 ry:llä. Ompeluseurat 
Ke 7.10. klo 19 ry:llä.
Diakonia: Operaatio Joulun 
lapsi keräys alkakoon. Lähe-
tämme tänäkin syksynä jou-
lupaketteja Moldovan ja Ro-
manian lapsille. Patmoksen 
lähetyssäätiö vie lahjamme 
perille. Voit osallistua esim. 
keräämällä oman lahjapa-
kettisi tai antamalla jotain 
yhteisiin paketteihin (villa-
sukkia, hammasharjoja, vih-
koja, kampoja tms.). Yksi lah-

ja on kenkälaatikon kokoi-
nen ja sis. esim. paita, villa-
sukat, pipo, käsineet, hygie-
niatuotteita, pieni käsipyyhe, 
värikynät, värityskirja / vihko, 
karkkipussi, pieni pehmo-
lelu. Kouluikäisille myös pe-
naalit ja kynät, kumit, teroit-
timet ovat hyviä. Tavaroiden 
ja vaatteiden tulee olla uusia, 
ei käytettyjä. Lisät. Marjo p. 
045 6381 973 tai toimita vi-
rastoon. Palautus lokakuun 
loppuun mennessä. 
Talkoo- ja virkistysleiri 
päihdeongelmaisille 12.–
14.10. Haukiputaan seura-
kunnan leirikeskuksessa Iso-
niemessä. Leirin hinta on 20 
€. Leiriläisellä tulee olla oma 
halu kuntoutua. Lisätietoa 
Marjolta p. 045 6381 973.
Läheisensä menettäneiden 
päivä 17.10. klo 10–14 Ou-
lunsalon srk-talolla. Päivä al-
kaa messulla, jonka jälkeen 
ruokailu, musiikkia ja rovasti 
Markku Niku puhuu aihees-
ta suru minussa. Päivä on il-
mainen. Ilmoittautumiset 
viim. to 8.10 Marjolle p. 045 
6381 973.Päivän järjestää Li-
mingan rovastikunnan dia-
koniatyö.
Kastettu: Susa Sofia Tyyskä.

Uusi toimintamuoto 

Lapsikuoro 
Ala-asteikäisille 
maanantaisin 5.10. alkaen 
klo 13.15–14 srk-talolla. 

srk-keskuksen monitoimisa-
lissa. Kaikki laulun ja muun 
musiikin ystävät ovat terve-
tulleita.
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 6.10. klo 13 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa.

Iäkkäiden ulkoilupäivä to 
8.10. alkaen klo 13 Martin-
niemen vanhustentalolla se-
kä Kellonhovissa. Vapaaeh-
toiseksi ulkoiluavuksi ja -seu-
raksi voi ilmoittautua viim. 
6.10. Martinniemeen Lailal-
le p. 040 8668 319 ja Kelloon 
Johannalle p. 045 1393 993. 
Vanhustenviikon juhla pe 
9.10. klo 13 Kellon srk-kodis-
sa. Monipuolista ohjelmaa, 
yhteislaulua, hartaus ja kah-
vitarjoilu. Kirkonkylän seu-
rakuntakerho ei kokoonnu 
to 8.10., osallistutaan van-
hustenviikon juhlaan pe 
9.10. Kellossa.
Toimiva perhe -kurssi syys-
kaudella päiväryhmänä. 
Vanhemmille ja kasvattajil-
le tarkoitettu kurssi, jossa 
opiskellaan perheen ihmis-
suhdetaitoja ja vuorovaiku-
tusta. Aloitus to 29.10. klo 9 
Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D. 
Lastenhoito järjestetään tar-
vittaessa. Kurssimaksu 30 € 
ja pariskunnilta 35 €. Ilm. ja 
lisätietoja, Tarja Kainulainen 
p. 040 8245 861, Laila Ranta-
kokko p. 040 8668 319, etu-
nimi.sukunimi@evl.fi.
Varhaisnuorten toiminta-
päivät 1.–4.-luokkalaisil-
le syyslomalla 19.–21.10. klo 
10–15 Martinniemen srk-ko-
dilla, Wirkkulassa ja Kellon 
srk-kodilla. Toimintapäiviin 
ilm. pe 2.10. klo 13–16, p. 
0400 766 603. Ei tekstiviesti-
ilmoittautumisia. Hinta 3 € /
päivä yht. 9 €. sis. lounaan, 

mehun ja pullan, vakuutuk-
set ja kaiken ohjelman.
Avoimet ovet rippikoulun 
käyneille nuorille keskiviik-
koisin klo 18–20 Kellon ja 
Martinniemen srk-kodeissa 
ja torstaisin klo 17.30–19.30 
Vakkurilassa.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Raamattuluokka pe 
2.10. klo 18.30 ry:llä, yhteis-
pyhäkoulu su 4.10. klo 12 ja 
seurat klo 13.30 ry:llä, eläke-
piiri ti 6.10. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa, sisaril-
ta ti 6.10. klo 18.30 ry:llä. Kel-
lo: Päiväkerho pe 2.10. klo 17 
Kellon srk-kodissa, raamattu-
luokka (pienet) pe 2.10. klo 
17.30 Takkulalla, Alamäki 4, 
huutokauppaompeluseurat 
pe 2.10. klo 18.30 Kellon srk-
kodissa. Jokikylä: Raamattu-
luokka isot ja pienet pe 2.10. 

klo 17.30 ry:llä, syysmyyjäi-
set klo 18.30, Mikkelinpäivän 
perhekirkko su 4.10. klo 10, 
seurat su 4.10. klo 14 vuode-
osastolla ja klo 16 ry:llä, päi-
väkerhot ti 6.10. ja ke 7.10. 
klo 17.30 ry:llä.
Kastettu: Aino Maria Mika-
ela Kolehmainen, Essi Han-

nele Kaipainen, Maija Kaari-
na Finnberg, Joonas Samuel 
Räinä, Casandra Eeva Päivikki 
Röntynen, Sofia Milda Maria 
Oikarinen, Eerika Aleksandra 
Huotari.
Kuolleet: Eino Kustaa Ilma-
ri Martti 80, Kaisu Elina Ha-
lonen 70.

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljettu 
ma 5.10.

Helena Strandin konsertti 3.10. kirkossa

Hailuodon seurakunnassa vuosina 1992–2000 kantto-
rina toiminut Helena Strand laulaa konsertissa Hailuo-
don kirkossa la 3.10. klo 14. 

Strand toimii tällä hetkellä Savonlinnan kristillisen 
opiston opettajana maahanmuuttajien suomen kie-
len linjalla ja kuoronjohtajana ja lauluopettajana mu-
siikkilinjalla. 

Helena Strand on jatkanut lauluopintojaan Linnalan 
oopperastudiossa diplomilaulaja Leena Astikaisen joh-
dolla Savonlinnassa. Strandia säestää konsertissa ny-
kyinen kanttori Kaisamarja Stöckell.

salissa.
Kartanossa kajahtaa ke 
7.10. klo 14. Alpo Parrila lau-
laa ja laulattaa.
Kaverikerhon syysretki Vas-
keen to 8.10. Lähtö omin kyy-
dein klo 10 kirkolta.
Kuollut: Paavo Heimo Kor-
pela 81.

Vanhusten viikon 
kirkkopyhä
Messu su 4.10 klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junk-
konen. Messun jälkeen 
kirkkokahvit srk-talolla.

Lehti puusta variseepi

Kauneimmat koululaulut -yhteislaulutilaisuus 
ke 7.10. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 

Kansakoulun isän pastori Uno Cygnaeuksen mielestä 
laulu oli oleellinen kasvatusvoima, jonka tarkoitukse-
na oli mm. oppilaan uskonnollisen ja esteettisen tun-
teen herättäminen ja kehittäminen. Tästä syystä laulu 
kuului niin jokaiseen koulupäivään kuin myös kaikkiin 
kouluissa vietettyihin juhlatilaisuuksiin. Vanha kansa-
koulu opittiin tuntemaan laulavana kouluna. 
Yhteislaulutilaisuudessa tutustutaan kodin lauluihin, 
isänmaallisiin lauluihin, luontoaiheisiin lauluihin sekä 
maakuntalauluihin. Näiden tekijöinä on seminaareista 
valmistuneita kansakoulunopettajia kuten Immi Hel-
lén, J. H. Erkko, Maija Konttinen ja Olli Vuorinen, sekä 
seminaarien musiikin lehtoreita kuten P. J. Hannikainen 
ja Mikael Nyberg. Heidän ansiostaan koulut saivat käyt-
töönsä sellaisia lauluja kuten Oravan pesä, Lehti puus-
ta variseepi, Minne käy tuulen ilmassa tie, Tiedän pai-
kan armahan ja Tuuli hiljaa henkäilee.
Koululaulujen illassa lauluja esittelee Sibelius-Aka-
temian emeritusprofessori Reijo Pajamo, joka väit-
teli vuonna 1976 filosofian tohtoriksi Suomen koulu-
jen laulunopetusta koskevalla tutkimuksellaan. Hä-
nen tutkimusalanaan on ollut erityisesti suomalainen 
laulu- ja veisuuperinne. 

Koululauluja säestävät kanttorit Kaisa Säkkinen ja 
Hannu Niemelä. Esilauluryhmän muodostavat hauki-
putaalaiset kuorolaulajat.



20    Nro 31      1.10.2009

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 1.–8.10.2009

Virsikaraoke

Pe 9.10. klo 19 lauletaan rakkaimpia ja kauneimpia virsiä karaokena Jäälin seurakun-
takodilla. Illan juontajana ja laulattajana toimii muusikkopappi Mikko Salmi. Virsien 
säestys tulee Virsikaraoke-DVD:ltä, jonka ovat koonneet mm. Ile Vainion ja Mikko Sal-
men johtama muusikkoryhmä. Illan ohjelmassa on tuttuja virsiä, esim. 517 Herra kä-
delläsi ja 462 Soi kunniaksi Luojan. Muita virsiä ovat 15, 30, 104, 125, 135, 170, 332, 
338, 492, 501, 514, 548, 571 ja 600. Tilaisuus on tarkoitettu kaikenikäisille ja laulun 
lomassa on tarjolla pientä välipalaa. Tervetuloa laulamaan yksin, kaksin tai yhdessä!

Perhemessu su 4.10. klo 10 
seurakuntakeskuksessa. Iso-
vanhempien ja lasten toi-
mintapäivä noin klo 14 saak-
ka. Lounas. 
Jumalanpalvelussuunnit-
teluhetki ke 7.10. klo 17 vi-
raston neuvotteluhuonees-

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

Perhekerhot kokoontu-
vat: Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ma klo 13–14.30, ti 
ja ke klo 9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 perhepäivähoitajil-
le ja heidän hoitolapsilleen. 
Vanhassa pappilassa ke ja 
to klo 9.30–11, Kirkonkylän 
srk-kodilla ke klo 9.30–11 ja 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa ti ja pe klo 9.30–11.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
naisten raamattupiiri to 
1.10. klo 18.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Luemme Filippi-
läiskirjettä.
Askeleet pe 2.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten miesten pii-
ri la 3.10. klo 16 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Pyhäkoulu su 4.10. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Jumalanpalveluksen 

sa. Suunnitellaan messua, 
joka pidetään 18.10.
Hartaus to 8.10. klo 14 Vire-
kodissa, Erja Haho.
Kirkkomusiikkiopiskeli-
joiden konsertti ti 13.10. 
klo 19 seurakuntakeskuk-
sessa, Samuli Kokko ja Liisa 

saarnan aikana.
Että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 4.10. klo 18 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Gospelia ja il-
tateetä nyyttikestien mer-
keissä. Lapsille tilaisuuden 
aikana pyhäkoulu. 
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 7.10. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa ja  
seurakuntapiiri to 8.10. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kirkkokuoro ke 7.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 

Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Veikon valinta tiistaisin 
klo 10–14 Nordea-talon ala-
kerrassa.
Kirpputori Ilonpisaran 
aukioloajat: ti, ke, to klo 
14–17 ja la klo 10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, Kokki-
kerho ke klo 17.30–19, Draa-
ma- ja leikkikerho to klo 
17–18. Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: Monitoimi-
kerho to klo 17.30–19. Nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30.
nuoret: Nuortenillat to klo 
19–21 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten pelivuoro Kempe-
lehallilla tiistaisin klo 16.30–
18. Zeppelinin päivystys 

Ilmaiset bussikuljetukset
vanhustenviikon juhlaan su 4.10. 

Bussi 1: Sarkkirannan Siwa klo 11, Hovintien palvelu-
keskus klo 11.10, palvelutalo Hovila klo 11.15, Kokko-
kankaan srk-keskus
Bussi 2: Pyhän Kolminaisuuden kirkko noin klo 11.15, 
Kirkonkylän srk-koti klo 11.20, palolaitoksen pysäkki, 
Honkasen monitoimitalo klo 11.30, Kokkokankaan srk-
keskus. Muuta kuljetusta tarvitsevat, ottakaa yhteys p. 
040 7790367 / Soile Pakkanen.

perjantaisin klo 16–19. Vuo-
den 2010 rippikouluun il-
moittautuminen on marras-
kuussa 2009. Tulevat rippi-
koululaiset saavat kotiin kir-
jeen sitä ennen.
Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän ala-as-
teella.
Kempeleen rauhanyh-
distys: Lauluraamattu-
luokka pe 2.10. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskukses-
sa, molemmat ryhmät. Py-
häkoulut su 4.10. klo 12. 
Kokkokangas: Timlin, Ri-
tarinkuja 2. Keskusta-Ol-
lila: Luokkanen, Raution-
tie 7. Santamäki: Lampela, 
Tarakkamäentie 6. Paituri: 
Hintsala O., Hietaniemen-
tie 13. Seurat su 4.10. klo 
16 ry:llä. Sisarilta ke 7.10. 
klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 2.10. klo 19, 
Ylikoski Helena ja Heikki, 
Vikiöntie 4. Tyrnävän syys-
seurat la 4.10. klo 18. Tyrnä-
vän syysseurat su 4.10. klo 
12 ja klo 18 ehtoollinen kir-
kossa.
Kastetut: Amalia Lilja Adal-
miina Syrjä, Julia Roosa Sir-
viö, Tomi Markus Raiskio, 
Teemu Juha Matias Alaluu-
sua, Elea Amanda Korkia-
koski.
Vihityt: Mikko Juhani Viiri 
ja Maarit Heli Finning.
Kuollut: Elna Lyyli Niemi s. 
Kivelä 79, Ari Johannes Leh-
tosaari 44.

 

PIZZAA JA PARISUHDETTA – ILLAT  
Perjantaina 16.10. klo 18.30 Jäälin seurakuntakodilla.  
Aiheena vaikenemisesta vapauteen – perheen erilaiset vaietut puheenaiheet ja 
salaisuudet. Aihetta alustaa Juhani ja Harriet Tervonen.  Pizzaa ja parisuhdetta 
illoissa syödään pizza-iltapala ja puhutaan parisuhteesta. Iltojen periaatteena on 
ollut, että keskusteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Iltoihin voi myös sisältyä 
musiikkia / musiikkiesiintyjiä. Illan ohjelma päättyy n. klo 21 mennessä.  
Ilmoittautumiset viimeistään 9.10. perhetyöntekijä Riina Moilaselle p. 040 5609 
678. Pizzaa ja parisuhdetta -iltojen ajaksi seurakunta järjestää lastenhoidon 
seurakunnan tiloissa. Lastenhoitajina toimivat tehtävään koulutetut isoset. 
Lapsilla on hyvä olla omat eväät mukana.

 

PIZZAA JA PARISUHDETTA – ILLAT  
Perjantaina 16.10. klo 18.30 Jäälin seurakuntakodilla.  
Aiheena vaikenemisesta vapauteen – perheen erilaiset vaietut puheenaiheet ja 
salaisuudet. Aihetta alustaa Juhani ja Harriet Tervonen.  Pizzaa ja parisuhdetta 
illoissa syödään pizza-iltapala ja puhutaan parisuhteesta. Iltojen periaatteena on 
ollut, että keskusteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Iltoihin voi myös sisältyä 
musiikkia / musiikkiesiintyjiä. Illan ohjelma päättyy n. klo 21 mennessä.  
Ilmoittautumiset viimeistään 9.10. perhetyöntekijä Riina Moilaselle p. 040 5609 
678. Pizzaa ja parisuhdetta -iltojen ajaksi seurakunta järjestää lastenhoidon 
seurakunnan tiloissa. Lastenhoitajina toimivat tehtävään koulutetut isoset. 
Lapsilla on hyvä olla omat eväät mukana.

PIZZAA JA PARISUHDETTA -ILLAT 

Perjantaina 16.10. klo 18.30 Jäälin seurakuntakodilla. 
Aiheena vaikenemisesta vapauteen – perheen erilai-
set vaietut puheenaiheet ja salaisuudet. Aihetta alus-
taa Juhani ja Harriet Tervonen. Pizzaa ja parisuhdet-
ta-illoissa syödään pizza-iltapala ja puhutaan parisuh-
teesta. Iltojen periaatteena on ollut, että keskusteluun 
osallistuminen on vapaaehtoista. Iltoihin voi myös si-
sältyä musiikkia / musiikkiesiintyjiä. Illan ohjelma päät-
tyy noin klo 21 mennessä. 

Ilmoittautumiset viimeistään 9.10. perhetyöntekijä Rii-
na Moilaselle p. 040 5609 678. Pizzaa ja parisuhdetta -il-
tojen ajaksi seurakunta järjestää lastenhoidon seurakun-
nan tiloissa. Lastenhoitajina toimivat tehtävään koulu-
tetut isoset. Lapsilla on hyvä olla omat eväät mukana. 

Vähäsarja-Juntunen.
Raamattupiiri parittomi-
na viikkoina keskiviikkoisin 
7.10. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodilla.
Kuntouttava naisten 
päihderyhmä joka to klo 
14–15.30 Montin-salissa.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho p. 0400 
775 164 (Kk) tai Jaana Kontio 
(Jääli) p. 040 5793 248.
Juttunurkka ma 5.10. klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Kaikenikäisille avoin 
ajanviettopaikka. Tied. Jaa-
na p. 040 5793 248.
Työttömien ruokailu ma 
5.10. klo 11–12 Jäälin seura-
kuntakodissa Juttunurkas-
sa. Hinta 2 €, voimassa oleva 
työttömyyskortti mukaan.
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisryhmä ti klo 17–
18.30 Montin-salissa.
Omaishoitajien ryhmä ke 
klo 13–14.30 Montin-salissa.
Diakoniapiiri ma 5.10. klo 
13 Jäälin seurakuntakodissa.
Lähetyssihteeri Arja Raja-
la p. 044 5760 019.
Kirpputori Lähetyspisa-
ra avoinna ma-pe klo 9–17 
Tuohimaantie 12.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaina 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälissä. Huom. 9.10. Jäälissä 
ei ole perhekahvilaa.
Esikkoryhmä ti 6.10. klo 10 

Montin-salissa. Ensimmäi-
sen lapsen saaneiden oma 
hetki tavata muita vanhem-
pia ja lapsia kahvikupposen 
ääressä.
Lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantai-

sin ja tiistaisin viim. klo 15 
p. 0400 835 374 / lastenoh-
jaajat.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 4.10. klo 15 Mon-
tin-salissa. Puhujana Mat-
ti Rahja.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 2.10. klo 18 

ry:llä. Lauluseurat pe 2.10. 
klo 19 kyläpiireittäin. Päivä-
seurat su 4.10. klo 13 ry:llä.
Kastetut: Helka Inkeri Ala-
kärppä, Matias Verneri 
Apukka, Olivia Josefina Pe-
täjäjärvi, Helmi Lyydia Kyllö-
nen, Hilma Lyydia Vihelä, El-
sa-Maria Lohi.

w w w. mik ko s a lm i . co m



21   Nro 31      1.10.2009

 
  
                

        

                                  

NAISTENPÄIVÄ 
”ANNA SYDÄMEENI UUSI LAULU” 

Muhoksen seurakuntatalolla 

la 3.10. alkaen klo 11 

Ruokailu 

RAAMATTUTUNTI ”PYHÄ HENKI – KASVATTAA JA HOITAA” 

Aluesihteeri Pirjo Juntunen  

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat 

Kahvi 

LAULU Anne Pylkkönen, säestys Ossi Kajava 

YHTEISLAULUA, Arvontaa  

kaikille avoin 

KANSANLAULUKIRKKO  
    seurakuntatalossa klo 15 
        Toimittaa Aino Pieskä      
 

   TERVETULOA!   

Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot suljet-
tu to 1.10. työyhteisöpäi-
vän vuoksi.

Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
7.10. klo 18–20 srk-talolla.  
Tähdet to 1.10. ja 8.10. klo 
16–17 srk-talolla.
Raamattu-ja rukouspiiri 
ke 7.10. klo 18.30 vierailee 
Irma ja Juhani Hemmilällä 

Hartaushetket to 1.10. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
1.10. klo 14 Vire-kodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Kylmälänkylän kerho pe 
2.10. klo 10–12 kappelissa, 
Pekka Kyllönen. Kyyti läh-
tee srk-talolta klo 9.30. 
naistenpäivä la 3.10. klo 11 
alkaen seurakuntatalossa.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
6.10. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ti 6.10. klo 14 tk-

Lumijoella, Lumijoentie 875.
Tupoksen Olohuone koh-
taamispaikka avoinna ke 
7.10. klo 13–15 Vanamon 
yläkerta. Paikalla Eero ja  
Kyllikki.
Cross Stich -illanvietto 
kaikenikäisille pe 9.10. klo 
18 Vanamo-salissa.
Sururyhmä hiljattain lähei-
sensä menettäneille alkaa 
14.10. klo 18. Paikka ilmoite-
taan myöhemmin. Kokoon-
tuu joka toinen viikko yht. 
5 kertaa. Ryhmässä käydään 
läpi menetykseen liittyviä ky-
symyksiä luottamuksellises-
ti. Osallistujien toiveet ja tar-
peet huomioidaan. Ohjaaji-
na toimivat pastori Aino Pies-
kä ja diakonissa Maisa Hau-
tamäki. Ilm. ja tiedustelut to 
8.10. mennessä p. 044 7521 
220 tai 044 7521 227.
Läheisensä menettänei-
den päivä la 17.10. klo 10–

14.30 Oulunsalossa. Päivä al-
kaa messulla, jonka jälkeen 
mm. ruokailu ja Suru minus-
sa, rovasti Markku Niku. Il-
moittautuminen viimeistään 
8.10. Sinikka Ilmoselle p. 044 
7521 226.
nuoriso: Nuortenilta la 3.10. 
klo 18–20 Vanamossa jatku-
en yökahvilana klo 23 saak-
ka. Nuortenilta to 8.10. klo 
18–20 Kotikolon yläkerrassa.
Retki Oulugospeliin su 
1.11. Hinta muilta kuin isos-
koulutettavilta 10 euroa, 
sis. liput ja kyydit. Ilmoit-
tautumiset Katrille p. 044 
7521 236.
Varhaisnuoriso: Syyslo-
malla järjestämme toimin-
taa kunnan ja 4H-yhdistyk-
sen kanssa seuraavasti: Päivä-

Seurakuntaretki 
9.–10.11. Härmän kun-
tokeskukseen. Ilmoit-
tautuminen viim. 9.10. p. 
044 7521 226.  Hinta 100 
€. (sis. matka, ruokailut, 
kylpylä, ohjelma, tutustu-
minen lähikirkkoon). Ve-
täjinä Sinikka Ilmonen ja 
Anna-Maari Ruotanen. 
Mahdollisuus varata hoi-
toja. Tarkempi ohjelma il-
moittautuneille.

sairaalan b-osastolla ja klo 
15 ryhmäkodissa, Pekka Kyl-
lönen.
Rukouspiiri ke 7.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaushetket to 8.10. 
klo 13 alkaen Mikevan pal-
velukodeissa, Pekka Kyllö-
nen.
Läheisensä menettänei-
den päivä la 17.10. Oulun-
salossa. Ohjelma alkaa klo 10 
messulla Oulunsalon kirkossa 
ja jatkuu seurakuntatalossa 

klo 14 saakka. Päivä on ilmai-
nen. Ilm. viim. 8.10. diakonis-
sa Leena Leskelä p. 040 5470 
785 tai diakoni Liisa Seppä-
nen p. 040 5470 784.
Kuorot: Päiväkuoro ke 
7.10. klo 10.30 srk-talossa. 
Keskiviikkoisin lapsikuoro 
klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 srk-talossa. Kama-
rikuoro to 8.10. klo 18.30 
srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakunta-

MIKKELINPÄIVÄN PERHEKIRKKO 

SUNNUNTAINA 4.10. KLO 12 KIRKOSSA 

Lastenohjaajien enkelinäytelmä.
Päivä- ja perhekerholaiset laulavat. 

salissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. Esikot-kerho ke 
7.10. klo 12–13.30 srk-talos-
sa perheille, joille on syn-
tynyt ensimmäinen lapsi. 
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja luki-
olla to 1.10. klo 11–12.15. 
Nuorten ilta pe 2.10. klo 
18 srk-talossa ja ke 7.10. klo 
17 Päivärinteen srk-salissa. 
Yökahvila Valopilikku la 
3.10. klo 19–24 Nuokkaril-
la. Raamattupiiri nuorille 
ja rippikoululaisille su 4.10. 
klo 12–13 srk-talon alaker-
rassa. Päivystys srk-talon 
nuorisotoimistolla pe 2.10. 
klo 15–17. Nuorisotyönoh-
jaajat Rainer Väänänen p. 
040 5851 057 ja Tuula Vää-
nänen p. 040 5246 534. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. Perhe-
kerhon Hoplop-retki ti 6.10. 
klo 9.30 alkaen, to 8.10. ei 
kerhoa.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Kotiompeluseurat pe 
2.10. klo 18 Pälli Sirkku ja 
Seppo Löppösellä, klo 19 
Kirkonkylä & Anttila Eila ja 
Hannu Pirneksellä, Suoky-
lä Helka ja Jorma Pusulal-
la, Korivaara Katri ja Pek-
ka Alasaarelalla. Raamat-
tuluokka-iltakylä 7.–8.-lk 
la 3.10. klo 19 Pirjo ja Timo 
Karhumaalla, Isterintie 21. 
Mikkelinpäivän perhekirk-

KUnTOUTUMInEn KUnnIAAn
Ikäihmisen juhla 
ke 7.10. klo 11–14 seurakuntatalolla

Tilaisuus alkaa ruokailulla
Ohjelmassa
• Juhlapuhe Värikkyyttä arkeen, Helena Tornberg
• Korsukuoro, Kedonperän päiväkotilaiset, 
   kuntohoitaja Sari Rautio, vanhusneuvoston 
   puheenjohtaja Liisa Suutari, palveluryhmänuoret ja
   seurakuntapastori Kimmo Helomaa
• taksikyytiä tarvitsevat: 
   Tilaukset viimeistään pe 2.10. p. 044 7521 226.
Järj. Limingan kunta, seurakunta, Luovi, yläkoulu, taksi-asema 
____________________________________________

Torstaina 8.10. klo 13–15
Liikutaan yhdessä -elämyksiä ulkoilusta 
Jussilan pihapiirissä. 
Arvotaan yllätyskori. Mehutarjoilu. Tervetuloa! 

EU-RUOKAJAKO
Liminkalaisille taloudellisissa vaikeuksissa oleville 
perheille ja työttömille

Torstaina 15.10. klo 14–17 (tai niin kauan kuin tavaraa 
riittää). Nuorisoseuran tiloissa, Krankantie 1.

Limingan seurakunta ja SPR

leiri eskari–3. lk ti 20.10. klo 
10–14 Tupoksen Vanamossa. 
Ei osallistumismaksua, omat 
eväät. Ilmoittautumiset viim. 
13.10. Helille p. 0400 803 
837. Päiväleiri ke 21.10. 4.–
6.-lk. klo 10–14 Tupoksen Va-
namossa. Ei osallistumismak-
sua, omat eväät. Ilmoittau-
tumiset 13.10. mennessä He-
lille. Lasten ja nuorten retki 
to 22.10. Ouluun. Hoplop tai 
leffa sekä ruokailu. Osallis-
tumismaksu 15 euroa (4H-jä-
senille 2 euroa). Ilmoittautu-
miset 13.10. Airiinalle p. 0500 
766 634.
Lähetys: Lähetysvintti 
avoinna maanantaisin klo 
12–14.
Perhekerhot: Ti 6.10. klo 
9.30–11 kotikololla. Ke 7.10. 

klo 9.30–11 Vanamossa. Ker-
hoissa vieraana Erja Maaran-
to. Aiheena Äiti-vauva – lii-
kettä ja lorutuksia. Tulossa 
14.10. vauvojen värikylpy Va-
namossa. Mukaan mahtuu 
10 vauvaa (3–12-kk) Ilm. ja 
tied. viim. 7.10. Helenalta p. 
044 7521 230.
Partio: Make päivystää par-
tiotoimistossa pe 2.10. klo 
15–17. Lippukunnan hallitus 
klo 18–20 Lumpeella. Juolu-
kat su 4.10. kirkkopalvelus-
sa. Make päivystää partio-
toimistossa pe 9.10. klo 15–
17. Sudenpentuosaston ret-
ki Ranuan eläinpuistoon la 
10.10. Tarkemmat tiedot ret-
kikirjeestä ja johtajilta.  Kar-
hunkaato -09 maastoleikki 
seikkailijoille ja tarpojille Li-
mingan läheisyydessä. Tar-
kemmat tiedot retkikirjeestä 
ja johtajilta. Telkät su 11.10. 

kirkkopalvelussa. Tervetuloa 
uudet partiolaiset mukaan 
toimintaamme. Tiedustelut 
markku.korhonen@evl.fi tai 
p. 044 7521 223.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8.) pe 2.10. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluokka 
(5.–6.) la 3.10. klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 4.10. klo 11.30 
sekä seurat klo 17 ja klo 18.30 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
6.10. klo 12 ry:llä. Sisarilta to 
8.10. klo 19 ry:llä.
Kastettu: Minja Sofia Kata-
riina Härmä, Pinja Olivia Kar-
jaluoto, Olli Heikki Matias 
Parpala, Sampo Juhani Ten-
kula.
Vihitty: Reijo Kalevi Rau-
tiainen ja Merja Johanna 
Laurila.
Kuollut: Viljo Olavi Jaati-
nen 90, Aarne Yrjö Hieta-
la 83.

 

 

MUHOKSEN KIRKOSSA klo 10.00 

Saarna: Muhoksen srk:n entinen Etiopian lähetti 

kappalainen Hannu Huttunen 

 

Jumalanpalveluksen jälkeen ruokailu ja juhla 
seurakuntatalossa 

 

TERVETULOA! 

Muhoksen seurakunta / lähetystyön johtokunta 

Muhoksen kirkossa klo 10

Saarna: Muhoksen srk:n entinen Etiopian lähetti
kappalainen Hannu Huttunen. 

Jumalanpalveluksen jälkeen ruokailu ja 
juhla seurakuntatalossa.

TERVETULOA!

Muhoksen seurakunta / lähetystyön johtokunta

ko su 4.10. klo 12 pyhäkou-
luna. Seurat su 4.10. klo 17 
ry:llä. Päiväkerhot ma 5.10. 
klo 17.30 ja klo 18.30 ry:llä. 
Rippikoulun kodinilta to 
8.10. klo 18.30 Kiimingin 
ry:llä.
Laitasaaren rauhanyh-
distys: Raamattuluokka pe 
2.10. klo 19 ry:llä. Ompelu-
seurat pe 2.10. klo 19 ry:llä. 

Päiväkerho la 3.10. klo 11 
ry:llä. Raamattuluokka ja il-
takylä 7.–8.-lk klo 19 Karhu-
maalla, Isterintie 21. Perhe-
kirkko su 4.10. klo 12 kirkos-
sa. Seurat klo 17 ry:llä.
Kastettu: Aatu Jeremias 
Räisänen.
Kuollut: Jarmo Henrikki 
Lyttinen 46, Maija-Liisa Pe-
rälä s. Virtanen 57. 

Ruokailu
Raamattutunti PYHÄ HENKI – KASVATTAA JA HOITAA
Aluesihteeri Pirjo Juntunen 
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
Kahvi
Laulu Anne Pylkkönen, säestys Ossi Kajava
Yhteislaulua, arvontaa

Kaikille avoin kansanlaulukirkko seurakuntatalossa klo 15
Toimittaa Aino Pieskä     

TERVETULOA!
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eurakunnissa tapahtuu 1.–8.10.2009

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Lähetys: Kirpputori avoin-
na keskiviikkoisin 7.10. lähti-
en klo 10–13 talkootuvassa. 
Myytävänä tuoretta pullaa 
ja arpoja. Kirpputorille ote-
taan vastaan puhtaita vaat-
teita ja arpapalkintoja.
Olennainen  – Vertais-
tukiryhmä naisille, joiden 
miehillä on päihdeongelma 
alkaa  ma 5.10. klo 15 Lie-
peen väentuvassa. Ryhmä 
on sinulle nainen, joka ha-
luat tukea jaksamiseen ja 
naisena olemiseen. Asian-
tuntijat luennoivat erilai-
sista aiheista, mm. tuntei-
den tunnistamisesta, ilmai-
susta ja käsittelystä, omis-
ta rajoista ja voimavaroista, 
naisen oikeuksista, elämän-

Lapsityön ja päivähoidon syyskauden 
avajaiskirkko ja lasten kauneimmat hengelliset laulut 
Su 4.10. klo 13 seurakuntakodissa.
Laulamme yhdessä pyhäkouluopettajien johdolla py-
häkoululaulu- ja lasten virsi -potpurin. Saamme kuulla 
ja nähdä myös lapsikuoron ja lasten lauluja ja leikkejä.
Lopuksi kahvi- ja mehutarjoilu. 

On ilo, ilo, ilo, olla yhdessä, viettää hyvää hetkeä.

10-synttärit
10-synttärit vuonna 1999 syntyneille seurakuntatalolla 
ti 13.10. klo 18–20. Ohjelmassa hartaushetki, rastirata si-
sällä ja ulkona sekä synttärikakkuilua ja -ohjelmaa. Van-
hemmat ovat tervetulleita mukaan kymppiensä kanssa. 
Kaikille 10-vuotiaille on lähetetty synttärikutsu. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvirastoon (08) 8823 100. Lisätie-
toja tiina.inkeroinen@evl.fi, p. 040 571 46 36.

kaariajattelusta, hengelli-
syydestä, seksuaalisuudes-
ta, virkistäytymisestä, hem-
mottelusta, rentoutumises-
ta. Ilmoittautuminen: Tei-
ja Pohjolainen  p. 040 757 
1483 (klo 12–13) tai Mervi 
Pihlaja p. 040 826 6592 (klo 
8–9). Järjestävät Pudasjär-
ven kaupungin perhepalve-
lut ja seurakunta.
Ystävänkammari pide-
tään ti 6.10. klo 12–14 seu-
rakuntakodissa.
Vanhusten viikkomessu, 
eläkeläisten musiikkipii-
ri ja kahvit ke 7.10. klo 13 
seurakuntakodissa.
Omaishoitajat ma 5.10. klo 
11 seurakuntakodissa.
Kuulovammaisten kerho 
ke 7.10. klo 11 seurakunta-

kodissa. 
Kuorot: Nuorisokuoro to 
1.10. ja to 8.10. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 1.10. ja to 
8.10. klo 18, Vox Margarita 
ke 7.10. klo 18, lapsikuoro 
to 1.10. ja to 8.10. klo 17.15, 
Sarakylän kappelikuoro to 
8.10. klo 18.45.
nuorten iltakahvila Rönö 
avoinna pe 9.10. klo 18–22 
seurakuntatalolla. 
Maata näkyvissä -festarit 
Turussa 13.–15.11. Ilmoittau-
tumiset viim. ke 28.10. tiina.
inkeroinen@evl.fi, 040 571 
46 36 tai marko.vayrynen@
evl.fi, 040 752 43 87. Hinta-
noin  30–50 €, hinta vahvis-
tuu myöhemmin. Hintaan 
sis. matkat, liput, ruokailut, 
majoitus.

Lapsiparkki ke 7.10. klo 10–
13 seurakuntakodissa 
Perhekerho to 1.10, ma 5.10. 
ja to 8.10. seurakuntakodissa  
klo 10–13 ja ke 7.10. klo 10–
13 Petäjärinteen kylätalolla. 
Seurakuntakodin kerhoissa 
5.10. ja 8.10. ulkoilumahdol-
lisuus Paavalin puistossa klo 
10–11.15, sen jälkeen makka-
ranpaistoa srk-kodissa.
Muskari  ma 5.10. klo 
16.30–17.15 seurakuntako-
dissa ja to 8.10. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistys: Kodinil-
ta su 4.10. klo 17 Kurenalan 
ry:llä, alustuspuheenvuoro 
Antti Kemppainen. Käsityö-
ilta pe 2.10. klo 19 Saraky-
lässä Vesa Sarajärvellä. Lau-
luseurat su 4.10. klo 19  Sa-
rakylässä Maija Kummalalla.
Kastettu: Inga Olivia To-
lonen.

Kuulutus
Pudasjärven seurakun-
nan kirkkovaltuuston ko-
kous ke 7.10. alkaen klo 
16.30 seurakuntakeskuk-
sessa. 

Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä 29.9.–
7.10. kirkkoherranviras-
tossa, Varsitie 12, viraston 
aukioloaikoina. Kokouk-
sen tarkistettu pöytäkir-
ja on yleisesti nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 
12.10.–11.11. viraston au-
kioloaikoina.

Pudasjärvellä
syyskuun 25. päivänä 2009 

Arvo Niskasaari 
kirkkovaltuuston 

puheenjohtaja

Omaishoitajaryhmä ma 
5.10 klo 12 toimitalolla, Vat-
tukuja 2.
Yksinhuoltajien olohuo-
ne ti 6.10. klo 18 Pappilassa. 
Lastenhoito järjestetään.
Hartaus ke 7.10. klo 13.30  
Salonkartanossa, Tapio Kor-
tesluoma.
Seurakuntakerho to 8.10. 
klo 11 Seurakuntatalolla, 
Maija Sivula. 
Perhekerho ke 7.10. klo 
9.30 Repussa.
Parkkikerho ke 7.10. klo 9, 

MIKKELInPÄIVÄn PERHEMESSU
SU 4.10. KLO 12

Kirkko on pukeutunut lasten tekemiin enkeleihin. Ran-
takeisun vaskikvartetti avustaa. Messun jälkeen kirk-
kokahvit seurakuntatalolla.

                    

 

           

             TERVETULOA  

 KYLÄKAMARILLE KAHVITTELEMAAN ! 

  MA‐KE  KLO 11‐14, PAPPILANTIE 28  

 MAANANTAINA VOHVELEITA  

 TIISTAINA TERVEYSPOINTTI  

KESKIVIIKKOISIN KÄSITYÖKÖKKÄ 

14.10. KLO 12 VIRSILAULUPIIRI  

KÄSITYÖPUOTI AVOINNA 

IHANIA KÄSITÖITÄ MYYTÄVÄNÄ.  

 LAPSILLE LEIKKINURKKA    

 

    

VIIVYTHÄN VIERELLÄ 
Runon, musiikin ja kuvan ilta 
Oulunsalon kirkossa  
ke 14.10. klo 18 
 
Markku Perttilä, kitara ja laulu 
 
Lauluryhmä/Taru Pisto • Outi 
Äärelä, laulusoolot ja tekstit  • 
Kimmo Muraja, basso • Pasi Hieta, 
lyömäsoittimet • Minna Sorvala, 
kuvat 
 
Vapaa pääsy, 
kolehti lähetystyölle. 

VAPAA PÄÄSY 
KOLEHTI LÄHETYSTYÖLLE Järjestää Oulunsalon seurakunta/Musiikkityö 

MIKKELINPÄIVÄN  
PERHEMESSU 
SU 4.10. KLO 12 
 
Kirkko on pukeutunut lasten tekemiin enkeleihin, 
 
Rantakeisun vaskikvartetti avustaa. 
 
Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntatalolla. 
 

                                                            
 

seurakuntatalolla. Tuomo 
Kangas laulattaa.
Ikäihmisten juhla ke 7.10. 
klo 11 seurakuntatalolla.
Hartaus to 8.10. klo 11.30 
Teppolassa, Tapio Kortes-
luoma.
Tikkutäkki-ilta pe 9.10. klo 
18.30 Repussa.
Syyslomaviikon ratsas-
tusleirille 20–22.10. mah-
tuu vielä viisi leiriläistä. Hin-
ta 92,50 €. Lisätietoja ja ilm. 
Kirsille 12.10. mennessä, p. 
040 7720 373.
Varhaisnuorten advent-
tileiri 7–12-vuotiaille 27.–
29.11. Umpimähkässä. Hinta 
20 €. Lisätietoja ja ilm. Kirsil-
le 16.11. mennessä. 
Oulunsalon kirkonkylän 
ry: Kehitysvammaisten ker-
ho ry. to 1.10. klo 18. Lau-

luilta to 1.10. klo 18.30 Sym-
paalin asemalla, Kankaalla, 
Niementie 38. Raamattu-
luokka I ry, raamattuluokka 
II, Kylänpuoli ja Keskikylä, 
ry, Karhuoja su 4.10. klo 12, 
Tuomo Kangas. Rippikou-
luun menevien vanhempien 
tilaisuus su 4.10. klo 13 ry, 
Jorma Vuorma. Seurat  su 
4.10. klo 16 ry, Matti Lahti, 
Toivo Määttä. Lauluseuroja 
kodeissa ti 6.10. klo 19, Kar-
huoja; Tuomas Lääköllä, Pa-
hajärventie 2. Lauluseuroja 
kodeissa 6.10. klo 19 Kylän-
puoli; Haapalehdolla, Kaup-
piaantie 22 Keskikylä;
Marita ja Arto Luokkanen, 
Pajukuja 1.

Salonpään ry:  Seurat 4.10. 
ry:llä klo 16, Timo Vänttilä, 
Erkki Vähäsöyrinki. Opistoil-
ta, myyjäiset ja lauluseurat 
8.10. klo 18.30. Jukka Kol-
monen.
Herännäisseurat su 11.10. 
klo 18.30 Outi ja Vesa Ää-
relällä, Pensastie 5 A 1 Ou-
lunsalo.
Työntekijät: Seurakunta-
pastori Minna Salmi vuosi-
lomalla ja opintovapaalla 
28.9.–28.10. 
Kastetut:  Arttu Rafael 
Ranta-Eskola, Aarni Eljas 
Verneri Taajoranta, Paulus 
Mikael Mätäsaho.
Kuollut: Arvi Olavi Tolo-
nen 83.

VARHAISNUORTEN SYYSLOMALEIRI 20.–21.10. 
9-13-vuotiaille tytöille ja pojille 
Lentäjänmaja, Pudasjärven lentokenttä 

Ohjelmassa mukavaa yhdessä oloa, 
kisailua, askartelua, pelejä, ulkoilua ja 
hartaushetkiä. Leiri on ilmainen. 
Ilmoittautumiset viim. ma 12.10. 
kirkkoherranvirastoon (08) 8823 100. 

Lisätietoja:  
tiina.inkeroinen@evl.fi  
040-571 46 36/Tiina 

Kuollut: Kauko Alania 
Laakko 89, Tyyne Margareta 

Särkelä 74, Leevi Antero Ko-
nola 83, Erkki Polojärvi 75. 
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Uusi 
kasvo

KESTILÄ
Ompeluseurat pe 2.10. klo 
19 ry:llä. 
Seurat su 4.10. klo 13 Pih-
lajistossa.
SRK:n lähetysseurat ma 
5.10. klo 19 kirkossa, Raimo 
Hautamäki ja Raimo Ho-
sionaho. 

Kirkkokuoro ti 6.10. klo 19 
srk-kodissa.
Ystävänkammari ke 7.10. 
klo 10 kerhokodissa.
Ehtoollishartaus pe 9.10. 
klo 13 Pihlajistossa, Reijo 
Tuomola.
Seurakuntakerho pe 9.10. 
klo 11 srk-kodissa.
Opistomyyjäiset pe 9.10. 
klo 19 ry:llä. 
Kerhot: Päiväkerho ti klo 
10 ja perhekerho to 1.10. klo 
11 sekä varhaisnuoret to klo 
13.45 (1.–2. lk) ja klo 15.15 
(3.–6. lk) kerhokodissa.
Kuollut: Tyttövauva Tikka-
nen, Eeva Esteri Huovinen 85.

PIIPPOLA
Veteraanien lauluryhmä 
ma 5.10. klo 11 ja kirkkokuo-
ro ma 5.10. klo 14.30 srk-ko-
dissa. 
SRK:n lähetysseurat ke 
7.10. klo 19 srk-kodissa. 

Hautausmaan siivoustal-
koot pe 9.10. alkaen klo 9. 
Voileipäkahvit.
Piippolan ja Pulkkilan 
rippikouluryhmä la 10.10. 
klo 9–14 Pulkkilan seura-
kuntatalossa.  
Varhaisnuortenkerho ma 
klo 16 srk-kodissa.

PULKKILA
Kirkkokahvit ja enkeli-
näyttely Mikkelinpäivänä 
4.10. perhemessun klo 12 
jälkeen srk-talossa. 
Ystävyysseura ti 6.10. klo 
13 Vanhustentalolla. 
Seurat ti 6.10. klo 19 kirkos-
sa, Raimo Hautamäki ja Rai-
mo Hosionaho.
Seurakuntakerho ke 7.10. 
klo 12 srk-talossa.
Kirkkokuoro ke 7.10. klo 
13.30 srk-talossa. 
Vanhan ja uuden hauta-
usmaan siivoustalkoot 
pe 9.10. alkaen klo 10. Voi-
leipäkahvit srk-talossa.
Rippikoulua la 10.10. klo 
9–14 srk-talossa. 
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10, päiväkerho to klo 10 ja 
varhaisnuortenkerho to klo 
16 srk-talossa.

PYHÄnTÄ
Hartaus to 1.10. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Rippikoulukaruselli la 
3.10 klo 9–14 seurakunta-
talolla.
SRK:n lähetysseurat su 
4.10. klo 16 srk-talossa. 

MLL:n perhekahvila ti 
6.10. klo 10 kerhotilassa. 
Kyläretki Tavastkengän 
kylätalolle ke 7.10. Kylä-
talon juhlavuosi. Lähtö klo 
10.30 seurakuntatalolta. 
Syysmyyjäiset diakonia-
kylätoimikunnan hyväk-
si. Ruokailu 5 €.
Lauluseurat ke 7.10. klo 
18.30 Huhtalalla.
Diakoniapiiri to 8.10. klo 
18.30 Mervi ja Pekka Leino-
sella.
Rippikoululaisten palve-
lupäivä on la 10.10. työs-
kentelypisteissä.
Syysmyyjäiset la 10.10. klo 
18 ry:llä. 
Kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 

Tervetuloa Körö körö kirkkoon 
eli vauvakirkkoon. 

Körö körö kirkkoon -vauvakirkko järjestetään sun-
nuntaina 4.10. Tyrnävän kirkossa klo 16.

Vauvakirkossa on tilaa vauvalle ja vauvan rakkail-
le ihmisille, elämän äänille, laululle ja leikille sekä 
rukoukselle ja siunaukselle.

Kirkkoon kutsutaan lisäksi kaikkia lapsiperheitä, 
joissa on ”nalleikäisiä” lapsia.Lapset voivat ottaa 
mukaan kirkkoon oman rakkaan nallensa tai peh-
molelunsa tai vauvat voivat ottaa mukaan oman 
helistimen.

Körö körö kirkkoon -lastenkirkon jälkeen on Tyr-
nävän seurakuntatalolla tarjolla mehua ja kahvia 
sekä yhteisiä laululeikkejä. Lisätietoja saat lasteno-
hjaaja Minna Matinlaurilta, 044 7372 616. Tervetu-
loa koko perheellä.

Vanhustenviikon juhla 

Ke 7.10. klo 11–14 Tyrnävän seurakuntatalossa. 
Ruokailun ja kahvin lisäksi monipuolista ohjelmaa, 
puheenvuoroja, musiikkia, yhteislaulua ja arvontaa. 
Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteys 2.10. mennessä Sei-
ja Mälliseen p. 044 5767 013. Järj. Tyrnävän kunta ja 
seurakunta sekä Lakeuden Palveluyhdistys.

Kestilän ja Piippolan 
kappeleiden diakonis-
sana aloittaa 
1.10. Rauni Tuomaala 
p. 0207 109 856.

Kynttiläkonsertti

Su 11.10. klo 19 
Rantsilan kirkossa. 

Katja Partala, laulu
Arja Leinonen, urut ja piano
Syrin tytöt, panhuilu
Hartaus

Enkelinäyttely

Perhemessu klo 12 Pulkkilan kirkossa. Perhemessun 
jälkeen näyttely srk-talossa. Kirkkokahvit

Syntymäpäiväjuhlat 

Kestiläläisten ja pyhän-
täläisten 5-vuotiaiden
yhteiset syntymäpäivä-
juhlat Mikkelinpäivänä
su 4.10. Pyhännällä. Per-
hemessu klo 12 Pyhän-
nän kirkossa. Juhlat Py-
hännän seurakuntata-
lossa. 

ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
Kerhot: Päiväkerho ma klo 
10 ja perhekerho to 8.10. 
klo 11 kerhohuoneessa. Var-
haisnuoret ma klo 15 kerho-
huoneessa ja ke klo 17 Ta-
vastkengällä.
Kastettu: Janna Christina 
Pahlman, Aurea Silviaana 
Sydänmetsä.

RAnTSILA
Valokuvia 70- ja 75 -vuo-
tiaiden syntymäpäivä-
juhlista voi käydä tilaa-
massa seurakuntatoimistos-
ta viikolla 40 ja 41 ma–ke. 
Arkipyhäkoulu to 1.10. klo 
9.15 Tenavarinne ja klo 10 
Lastentalo. 
Leirikeskusilta pe 2.10. klo 
18.30 ry:llä, Risto Launonen. 
Perhekerholaisten teke-
miä enkeleitä srk-talon ik-
kunassa Mikkelinpäivänä 
4.10. Teemana Oma suoje-

lusenkelini.
Seurat su 4.10. klo 18.30 
srk-talossa, Timo Määttä.
Eläkeliitto ti 6.10. klo 11 
srk-talossa. 
Opistoilta pe 9.10. klo 19 
ry:llä, Vesa Tahkola.
Rippikoulua la 10.10. klo 
9–14 srk-talossa. 
Lapsikuoro ke klo 15.15 
srk-talossa ja pe klo 13 Ho-
vin koululla.  
Kerhot: Pallerokerho ma 
klo 10 Nuppulassa. Hovin 
Nuput ke klo 10 Hovin kou-
lulla sekä Pikkunuput to klo 
12 sekä Isot Nuput ti klo 10 
Nuppulassa. Tyttökerho ma 
klo 15.30 Nuppulassa, Man-
kilan varhaisnuoret ti klo 
14.30, Hovin varhaisnuo-
ret ke 1 ryhmä klo 12.15 ja 
II ryhmä klo 14.15.
Kastettu: Eveliina Juulia 
Rosenberg.
Kuollut: Timo Sakari Vin-
berg 56.

Seurakuntakerhoa ei ole 
ti 6.10.
Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 
8.10. klo 10.30 kerhotalolla, 
Kauttaranta 12 A 2.
Hartaus to 8.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Kuorot: Kirkkokuoron harjoi-
tus keskiviikkoisin klo 18 Tyr-
nävän srk-talossa. Lapsikuo-
ron harjoitus torstaisin klo 16 
Temmeksen srk-talossa.
nuoret: Nuortenilta ti 6.10. 
klo 18 Temmeksen seura-
kuntatalolla ja Murron ker-
hotalolla, Kauttaranta 12 A.
Sururyhmä läheisen-
sä menettäneille alkaen 
28.10. Ryhmä kokoontuu vii-
tenä peräkkäisenä keskiviik-
kona. Ryhmässä käydään 

VUODEn 2010 RIPPIKOULU

Rippikoulu aloitetaan jumalanpalveluksella sunnun-
taina 4.10. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen on kirkkokahvi ja rippikoulun infotilaisuus 
Tyrnävän seurakuntatalossa. Kaikkien Tyrnävän seu-
rakunnan nuorten, jotka aikovat käydä rippikoulun-
sa ensi vuon-na, joko omassa seurakunnassa tai muu-
alla, on tärkeää olla läsnä sekä jumalanpalveluksessa 
että tiedotustilaisuudessa. Myös nuorten vanhemmat 
toivotetaan tervetulleeksi sekä jumalanpalvelukseen 
että kirkkokahville. Ensi vuoden rippikouluun otetaan 
vuonna 1995 tai sitä ennen syntyneet.

w w w.sxc . hu /  Roy  C a r uana - C la r k

luottamuksellisesti läpi niitä 
tunteita, kipuja tai kysymyk-
siä, joita läheisen ihmisen 
kuolema kussakin on herät-
tänyt. Vetäjinä toimivat kirk-
koherra Leila Ikonen ja dia-
koni Riitta Pesonen. Tied. ja 

ilmoittautumiset viim. 15.10. 
Riitalle p. 044 7372 630. 
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Syysseurat la 3.10. klo 
18 ja su 4.10. klo 12 ry:llä. 
Viikkomessu su 4.10. klo 18 
Tyrnävän kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 2.10. klo 19 
Helena ja Heikki Ylikoskel-
la, Vikiöntie. 3.–4.10. syys-
seurat Tyrnävän ry:llä.
Kastettu: Edvin Alexander 
Pitkälä.
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Kaaos 

Oulun kaupunginteatterin 
pienellä näyttämöllä

Anna Klintrupin 
ohjaaman komedian 

rooleissa 
Heli Haapalainen, Anne 

Syysmaa ja 
Tuula Väänänen.

Kolmekymppiset naiset kaaoksessa
Otetaan työ, lapsenhoi-

to, parisuhde, sisa-
ruus, äitisuhde ja ystä-
vyys. Lisätään rakastu-

minen, potkut ja avioero. Vat-
kataan ympäristön vaatimus-
ten kanssa sekaisin. Jätetään te-
keytymään kannen alle. Älä lai-
ta kantta täysin kiinni: muuten 
paine voi kasvaa liian kovaksi ja 
lopputulos räjähtää silmille. Jos 
haluat, voit lisätä mukaan vielä 
hieman mielialalääkkeitä ja lo-
rauksen alkoholia.

Toimittaja Emmiä, opettaja 
Sofiaa ja Emmin siskoa terapeutti 
Juliaa puristavat normaalit naisen 
ja äidin elämän paineet ja kiireet. 
Eteen tulee mahdottomat kään-
teet ja mittasuhteet saavia tapah-

mitä halutaan, eikä yhteiskun-
nan paineista ja muiden ihmis-
ten mielipiteistä enää välitetä.

Rautio-Lipponen tuntee ole-
vansa ehkä itsekin risteyskoh-
dassa. Samoja teemoja kuin näy-
telmässä käsiteltiin, hän on hil-
jattain pyöritellyt hyvän ystävän-
sä kanssa. Itsensä etsiminen al-
koi mietityttää myös kesken esi-
tyksen.

Näytelmän hahmoista ja 
heidän toimintatavoistaan löy-
tyi jotain tosielämästä tuttua. 
Ihmiset eivät Rautio-Lipposen 
mukaan aina itse huomaa kaa-
voja, joiden mukaan toimivat.

– Pitkään toisensa tunteneet 
ystävykset ja siskokset uskalsi-
vat sanoa ääneen toistensa kaa-

tumia, jotka kuitenkin ovat arki-
sia ja mahdollisia.

ystävykset 
risteyskohdissa
Oululaisen Maria Rautio-Lip-
posen mielestä Kaaos on on-
nistunut kuvaus tämän päivän 
kolme-nelikymppisten naisten 
elämästä. Rautio-Lipponen on 
itse 10- ja 12-vuotiaiden poi-
kien äiti. Avioliittoa on takana 
kohta kymmenen vuotta. Hän 
työskentelee perheyrityksessä 
talousalan tehtävissä.

– Jossain vaiheessa elämää 
ollaan risteyskohdassa. Mie-
titään suuntaa ja sitä, mitä oi-
keasti halutaan tehdä. Tuossa 
iässä uskalletaan jo ollakin sitä, 

voista. Oikeassa elämässä ei ai-
na hyvälle kaverillekaan uskalla 
huomauttaa, vaikka itse näkisi 
jonkin kuvion häntä paremmin.

Hän huomasi, että henkilöi-
tä käsiteltiin näytelmässä pitkäl-
ti työn ja ammatin kautta.

– Ehkä nyt ihmiset identifioi-
daan työn kautta. Tässä ikäryh-
mässä työ on iso pala elämää.

Komediaa ja 
tragediaa
Kaaos nostaa komedian keinoin 
esille myös väkivallan. Opettaja 
Sofia lyö kahvilassa ärsyttäväs-
ti käyttäytynyttä miestä. Pari-
suhteenkorjausristeilylle lähte-
nyt Emmi päätyy hakkaamaan 
miehensä kanssa vehdanneen 

vieraan naisen päätä pöytään. 
Katsomossa naurattaa.

Naurut tulivat Rautio-Lip-
posen mielestä aivan oikeissa 
paikoissa.

– Jos samoista aiheista oli-
si tehty draamanäytelmä, olisi 
sitä ollut todella raskas katsoa.

Oikeakin elämä on koomista 
välillä – tai ainakin komiikkaa 
pitäisi siitä yrittää hänen mieles-
tään löytää.

– Loppu oli onnellinen. Ys-
tävien ja omien ajatusten avulla 
henkilöt löysivät suunnan. Jos 
asioita miettii vain yksin, kier-
tää vain samaa ympyrää. Tois-
ten tukea ja ohjausta tarvitaan.

PäiVi mäKiNeN

A nn i  K innu n e n

Oululaiseen Maria Rautio-Lipposeen Oulun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä esitettävä Kaaos kolahti. Näytelmän teemat ja hahmot ovat tuttuja myös omasta elämästä. 

Lukunurkka

Heikkinen, Aili Maria: 
Velhoperheen tarinoita. 
Kuvitus Hilkka-Liisa Räihä. 
Oulu 2009.

”Eikö me olla jo perillä… marisi Viivi itkuisella ää-
nellä ja pyöri rinnettä alas yhtenä myttynä … en jak-
sa enempää… äiti.” Näin alkaa Aili Maria Heikkisen 
uusi kirja velhoperheestä. 

Velhoperheeseen kuuluvat 10-vuotias Vikke, 
8-vuotias Viivi, 4-vuotiaat kaksoset Iita ja Aatu, Nes-
tori-isä ja Valpuri-äiti. He ovat ”satumaan kansaa, 
mutta heille on ominaista ihmisten mukainen perus-
olemus. He ovat hyvin, hyvin pienikokoista kääpiö-
kansaa ja kaikissa toiminnoissaan ihmisten kaltai-
sia.” Erikoisista heissä on se, että ”vasemmassa kor-
vassa on ainutlaatuinen taikanappi, joka toimii yhte-
ysantennina ihmisten maailmaan. Se kutsuu herkällä 
pirinällään ihmisten luo … kuin kännykkä … valai-
see pimeydessä, varoittaa vaaroista, vie salamanno-
peasti eri kohteisiin ja paljon muuta.”

Aili Maria Heikkinen luo lukijan silmien eteen 
mielenkiintoisen kuvan perhe-elämästä, isän ja äi-

din suhteesta lapsiinsa, lapsien välisistä ongelmista, 
riidoista, anteeksipyytämisestä – ja antamisesta. Toi-
sen ihmisen auttaminen, vanhuksen tai lapsiperheen 
jäsenten auttaminen, arkienkelinä oleminen on luon-
nollista ja itsestään selvää. Velhoperhe on lapsiperhe 
ja se toimii jäsentensä kautta, tilaa antaen ja vaikeista 
asioista keskustellen, omien harrastusten tukeminen 
ja auttaminen kuuluvat arkeen ja pyhään. Aili Maria 
Heikkisen tarinat viihdyttävät herttaisuudellaan ja 
kauneudellaan, tarinoita lukiessa tulee mieleen Tove 
Janssonin Muumitalon asukkaat, etenkin muumi-
mamma ja muumipappa.

Velhomaailman tärkeistä asioista todetaan: ”Tääl-
lä annetaan tilaa ihmisyyden henkiselle kasvulle ja 
hyväksytään erilaisuus. Täällä laakson velhokansassa 
elää jalo henki, joka kasvattaa meistä kelpo kansaa”. 
Tärkeä osa on rukous, kiitosrukous kaikesta hyvästä, 
rukous kaikkien lähimmäisten ja avuntarvitsijoiden 

puolesta, rukous perheen puolesta, ketään unohta-
matta. Lyhyet tarinat irrottavat ajatukset jokapäiväi-
sestä kiireestä ja auttavat huomaamaan olennaisen ja 
tärkeimmän. Heikkisen tarinankertojan taidot, var-
ma draamantaju ja oiva kuvitus pitävät kokijan hy-
vällä tuulella.

JuHa VäHäKaNgaS

Mikä onni onkaan olla satukansaa!


