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Perusarvoja, 
peruskristittyjä, rakastajia ja 

yhteisvastuullisia. 
Kaikenkarvaista kansaa, 

totta tosiaan.

Seurakuntien 
vaalilistat 
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sivuilla 11–13.
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Seurakuntavaalien ehdokaslistat ovat vahvista-

mista vaille valmiit. Rauhan Tervehdyksen le-

vikkialueella listat ovat pysyneet hyvin samoi-

na vaaleista toiseen. Perinne istuu niin lujassa, ettei 

listojen nimiäkään vaihdeta ihan pikkukummassa. 

Etelä-Suomessa laajasti omia ehdokaslistojaan 

perustanut Tulkaa kaikki -liike kasvatti valtakunnal-

lisesti ehdokasmääräänsä neljän vuoden takaisesta, 

mutta se ei pohjoisessa näy – ainakaan suoranaises-

ti. Liikkeen koordinaattori Vesa Hirvonen kertoo, 

että Pohjois-Suomessa ei ole yhtään Tulkaa kaikki 

-liikkeen listaa. Hirvonen ja muut liikkeen aktiivit 

ovat kuitenkin rohkaisseet uudistusmielisiä ehdok-

kaita mukaan muille listoille. 

Uudistukset ja uudelleenarvioinnit ovat suuria 

kulttuurisia muutoksia, jotka vievät aikaa. Muutok-

set lähtevät usein isoista kaupungeista, ja Oulu tuol-

la listalla matkalla viiden kärkeen. Muhivatko muu-

tokset piilossa?

Olisikin toivottavaa, että ehdokkaat kertoisivat 

avoimesti näkemyksistään ja arvoistaan, eivätkä 

katoaisi osaksi jotain herkännimisellä listalla ole-

vaa joukkoa. Seurakuntien luottamushenkilöthän 

valitsevat myös kirkolliskokousedustajat, jotka puo-

lestaan ovat suurimpia päätöksentekijöitä ja linjan-

vetäjiä kirkossamme. Äänestäjän pitää tietää, mitä 

kaikkea hän äänestää valitessaan ehdokasta.

Hirvonen harmittelee sitä, että moni on valin-

nut kommenttikanavakseen kirkosta eroamisen sen 

sijaan, että vaikuttaisivat kirkon linjaan sisältä päin. 

Tuon huolen jakaa moni. Kuten kainuulaisten maa-

kuntalaulussa todetaan: Meidän on uudesta luota-

va maa, raukat vain menköhöt merten taa.

Tunnusta väriä

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

30.9.2010

Astiakaappi  
on aarre
Neljä viikkoa ulkomailla avarsi opiskelija 
Hannu Välimäen aatteita.
”En koskaan aiemmin ole huomannut, 
kuinka mahtava keksintö on astian-
kuivauskaappi. Vasta häslättyäni ruotsa-
laisen asuntomme puhelinkioskin kokoi-
sessa keittiössä laadukasta Ikea-mallista 
astiankuivaustelinettämme milloin min-
nekin viritellen ymmärsin, kuinka hie-
noa on voida mäiskiä pestyt astiat riti-
löillä varustettuun kaappiin killumaan. 

En myöskään koskaan aiemmin ole 
osannut arvostaa saunaa niin kuin nyt. 
Vasta kärvisteltyäni kuukauden vailla 
mahdollisuutta kunnon löylyttelyyn olen 
tullut syvästi tietoiseksi siitä, kuinka iha-
naa on tömäyttää takapuoli kuuman haa-
palaudan päälle ja antaa kiukaan soida. 
Vasta nyt ymmärrän, millaisen sosiaali-
sen ulottuvuuden suuri osa koko muusta 
maailmasta menettää ilman saunan tar-
joamaa mahdollisuutta.”

Seurakuntalainen.fi

Pienryhmässä pääsee 
lähikontaktiin
Päätoimittaja Hannu Lahtinen arvostaa 
pienryhmiä.
”Nyt jos koskaan seurakunta voi kaiken-
ikäisten yhteisönä – seurakuntaperheenä 
– tarjota elämänmuotoa, joka asettaa ih-
misen elämän tarkoituksen kohdalleen, 
eheyttää ja kannustaa eteenpäin. Kes-
keistä on aitous, armollisuus, turvalli-
suus, hyväksyminen, rinnalla kulkemi-
nen, välittäminen, mahdollisuus kysele-
miseen ja elämän rehelliseen jakamiseen. 

Seurakunnan rakenteiden tulisi pal-
vella tätä. Toimintamuotojen kannalta 
perusedellytys on, että seurakunnissa on 
pienryhmiä, jotka takaavat lähiyhteyden. 
Lisäksi seurakunnassa tulee olla erilai-
sia kokoontumisia esimerkiksi opetusta, 
nuorisoa ja ikääntyneitä varten. Ja tieten-
kin keskeistä on seurakuntaväkeä laajalti 
kokoava viikoittainen jumalanpalvelus.”

Suomen Viikkolehti 39/2010

Aatoksia

Herkkä kuulemaan, 
hidas puhumaan

Kun on kiire lentokentälle ja 
elää opiskelijabudjetilla, yh-
teinen taksi paikallisen kans-
sa on hyvä vaihtoehto. 

Taksissa kanssani istui diplomi-
insinööri, etniseltä taustaltaan kur-
di. Iloinen, avoin ja ymmärrettävää 
englantia puhuva mies oli matkalla 
Istanbuliin. Kaupunkiin, jonne hä-
nen perheensä joutui pakenemaan 
Kaakkois-Turkista reilu vuosikym-
men sitten. Odotusaulassa oli aikaa 
keskustelulle. Tällä kertaa kuuntelin.

Arki ramadanin aikana poikke-
aa muista kuukausista: syödä ja juo-
da saa ainoastaan hämärän aikaan. 
Myös tupakointi on kielletty, seksis-
tä puhumattakaan. Valoisana aikana 
kaikki aistit tukahdutetaan. Jotkin 
äärimmäisyyksien ihmiset eivät edes 
niele valoisaan aikaan. Kuulemma 
matkustaessa on helpompaa. Rama-
dan ei koske matkustavia. Työmatkat 
ovat näillä helteillä suosittuja. 

Keskustelu siirtyi kotikaupunkii-
ni. Totesin, että myös Oulussa asuu 
turkkilaisia. Törmään heihin pizze-
rioissa, osasin kertoa. Hävettää hie-
man kuinka vähän tiedän. Mikä-
li mies puhui totta, moni heistä on 
todennäköisesti muuttanut samois-
ta syistä Ouluun kuin hän Istanbu-
liin. Kuuntelin taas.

Hän kertoi minulle sissisodasta 
Kaakkois-Turkissa. Tuhansista ky-
listä, joita on hävitetty – myös hä-
nen kotikylänsä. Hän kertoi miljoo-
nista ihmisistä, jotka ovat joutuneet 
pakenemaan alueelta levottomuuk-
sia. Hän kertoi 30 000:sta kuolonuh-
rista. Olin hiljaa.

Vaihdoimme hiljaisuuden jälkeen 
muutaman sanan rasismista, rotu-

vihasta, sekä sen mielettömyydestä 
niin Istanbulissa kuin Oulussakin. 
Lähtöselvitys Istanbuliin keskeytti 
keskustelun. Hyvästelimme toisem-
me. Lentokoneessa päässäni soivat 
U2:n laulun Miss Sarajevo -kappa-
leen sanat:      

”… is there a time for different co-
lours, different names you find so hard 
to spell … is there a time for changing 
the values… is there a time for keeping 
your mouth shut … is this the time for 
human rights.” 

Vapaasti suomentaen: olisiko ai-
ka eri värien, nimien joita on vaikea 
lausua … olisiko aika arvojen muu-
toksen …olisiko aika pitää suu kiinni 
…onko aika ihmisoikeuksien.

Oulussa elää tällä hetkellä noin 
sata kurdia puhuvaa. Jos sinun Suo-
mesi kuuluu vain suomalaisille, tu-
tustu heistä yhteen. Ehkä Suomi suu-
renee taas hieman.

HENRI KARJALAINEN
Kirjoittaja on Turkin lomalta palannut 

filosofian opiskelija.

”Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse 
kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, 
mutta hidas puhumaan ja hidas 
vihaan, sillä miehen viha ei johda 
oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala 
tahtoo.” (Jaak. 1:19)

Piispa tiukkana

Tiistaina nähtiin harvinainen tapaus: Piispa 

Samuel Salmi oli vihainen. Häntä kiusasi 

epäoikeudenmukaisuus, jolla suomalaiset 

viranomaiset kohtelivat Stallone Pinheiroa. 

Sodan jalosta Angolasta Suomeen pelastautu-

nutta Pinheiroa uhkaa karkoitus entiseen kotimaa-

han. Jos kirkko olisi ollut uhkasta tietoinen, Pin-

heiro olisi piispan mukaan otettu kirkon suojiin. 

Tämä on piispalta positiivisen selkeä kannanotto 

sen puolesta, että kirkko elää ensisijaisesti omien 

arvojensa mukaan. 

Piispa avautui tuntia myöhemmin toisesta asias-

ta: hän ei hyväksy samaa sukupuolta olevien avio-

liittoa, mutta siunauksen kyllä. Tässäkin tapauk-

sessa kirkko haluaa elää lähimmäisenrakkauden 

periaatteen mukaan.
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saavat hyvin harvoin.
Kovat puheet on Jussilan mu-

kaan todennäköisesti tarkoitettu 
myös omille jäsenille.

Pienet kirkkokunnat pääsevät 
Jussilan mukaan Suomen medi-
aan vain luterilaisen kirkon siivel-
lä – vaikkapa arvostelemalla sitä.

Puheiden onttoudesta kertoo 
sekin, että nämä ryhmät eivät 

muutenkaan 
ole juuri teke-
misissä kyseis-
ten piispojen 
kanssa.

Puuttumi-
nen toisten 
kirkkokuntien 
sisäisiin asioi-
hin on Jussilan 

mukaan lapsellista. 
– Voi kysyä, mikä vastahangan 

motiivi on. Suomen luterilainen 
kirkko kun pitää esillä kristinus-
koa kaikkien kristittyjen puolesta. 

Suomen luterilainen kirkko 
on suuri ja mahtava. Se ei Jussi-
lan mukaan edes tarvitse pieniä 
kirkkokuntia.

Aito vuoropuhelu 
ei luonnistu
Luterilainen kirkko on Suomessa 
erityisasemassa verotusoikeuten-
sa puolesta. Luterilaisella kirkolla  
on myös valtava varallisuus.

– Tämä ei ole hyvä lähtökoh-
ta aidolle vuoropuhelulle. Voi ky-
syä,  missä määrin kirkkojen aito 

Piispa Samuel Salmi: 
boikotit tulevat ja 
menevät, mutta kirkon 
rakenteet kestävät.

Helluntaikirkon puheenjoh-
tajan Vesa Pylvänäisen 
kaavailut Suomen evan-
kelis-luterilaisten piispo-

jen asettamisesta jonkinlaiseen 
boikottiin ovat nostattaneet tun-
teita kirkkokansan piirissä. Suo-
men ekumeenisen neuvoston lu-
terilainen edustaja, oululainen 
Päivi Jussila pitää kohua myrs-
kynä vesilasissa. 

Myös Suomen ekumeenisen 
neuvoston hallituksen jäsenenä 
toimivan Jussilan mielestä piis-
paboikotti ei pilaisi ekumeni-
aa eli työtä kristittyjen yhteyden 
puolesta. Ekumeniassa kun ei 
ole vuosikymmeniin tapahtunut 
muutenkaan todellista edistystä. 

Puheenjohtaja Pylvänäisen 
ajatukset ovat saaneet tukea Kan-
sanlähetyksestä, joka on kirkon 
sisällä toimiva järjestö, sekä Va-
paakirkosta ja Helluntaikirkos-
ta. Viiteen piispaan – Irja As-
kolaan, Kari Mäkiseen, Mikko 
Heikkaan, Wille Riekkiseen ja 
Björn Vikströmiin –suhtaudu-
taan epäillen ja karttaen, koska 
he ovat ottaneet myöteisen kan-
nan homosuhteiden siunaami-
seen.

Paikallinen yhteistyö  
voi takkuilla
Oulun Vapaaseurakunnan pas-
tori Risto Wotschke kertoo, et-
tä Vapaaseurakunta on paikal-
lisella tasolla hyvin vähän teke-
misissä piispojen kanssa. Yhteis-
työ tapahtuu pääasiassa uskovien 
maallikkojen  kanssa.

– Olen seurannut huolestu-
neena joidenkin piispojen kom-
mentteja, jotka mielestäni mu-
rentavat Raamatun selkeää kan-
taa. Jos luterilainen kirkko alkaa 
toimia ja opettaa vahvasti ristirii-
dassa Raamatun kanssa, yhteis-
työ kirkon kanssa hankaloituu 
ja sitä täytyy harkita uudelleen. 
Ymmärrän hyvin boikottiajatuk-
sen, jos piispat eivät enää edus-
ta perinteistä raamatuntulkintaa. 

Oulun helluntaiseurakunnan 
johtava pastori Markku Tossa-
vainen ei vetäisi boikottiehdo-
tuksesta kovin pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä. Hän arvelee, et-
tä paikallinen ekumenia jatkuu 
entisellään, mutta käytännön yh-
teistyötä jouduttaneen tarvittaes-
sa miettimään uudelleen. 

Tossavainen odotti, että Ou-
lun piispa Samuel Salmi astuu 
esiin ja kertoo kantansa homo-
suhteiden siunaamiseen. Sen Sal-
mi teki viime tiistaina.

Salmi sallii 
siunauksen homoille 
Samuel Salmi kertoi Oulun hiip-
pakunnan synodaalikokouksen 
avajaispuheessaan, että hän hy-
väksyy samaa sukupuolta olevien 
parisuhteen kirkollisen vahvista-
misen jollain vapaalla tavalla. 

Salmi on valmis sallimaan pa-
risuhteen siunaamisen sitä pyy-
täville sielunhoidollisista syistä.

Salmen mielestä piispaboikot-
ti on kuin ampuisi kenttätykis-
töllä hyttysiä.

– On aika su-
rullista, jos tällai-
nen pintakuohun-
ta on näinkin järe-
ää. Luulen, että tä-
mä asia on kuiten-
kin hyvällä tolalla 
aika pian. Ihmi-
set huomaavat it-
sekin, että heidän asennoitumi-
sensa piispoihin ei ole järkevää 
heidän itsensäkään kannalta.

Salmi ei usko, että boikotilla 
olisi realistisia mahdollisuuksia 
onnistua.

– Eihän ketään voi pakottaa 
olemaan kenenkään seurassa. 
Suomi on tässä suhteessa vapaa 
yhteiskunta. Yksittäiset boikotit 
tulevat ja menevät, mutta kirkon 
rakenteet kestävät.

Boikotilla 
haetaan julkisuutta
Tuiran seurakunnassa pastorina 
työskentelevän Jussilan mielestä 
pienet kirkkokunnat hakevat ko-
villa puheilla julkisuutta, jota ne 

Ekumeniassa 
vellovat seisovat 
vedet ja vallitsee 
puhumattomuuden 
kulttuuri.

Piispaboikotti 
on yhtä tyhjän kanssa

kohtaaminen voi tässä tilanteessa 
olla edes mahdollista?

Jussilan mukaan ekumenias-
sa vellovat seisovat vedet ja vallit-
see puhumattomuuden kulttuuri. 
Ekumeenikoilla on hyvinkin eri-
laisia mielipiteitä, mutta niitä ei 
uskalleta lausua ääneen. Pastori 
kuuluttaakin ekumeniaan rehel-
listä keskustelua.

Naispappeus 
ei vaikuta ekumeniaan
Naispappeus ei ole vaikutta-
nut yhteistyöhön. Ortodoksinen 
ja katolinen kirkko eivät  nimit-
täin muutenkaan hyväksy Suo-
men luterilaisen kirkon pappeut-
ta ja piispuutta. Näiden jättiläis-
ten mielestä luterilainen kirkko 
ei ole kirkkokunta ollenkaan. Sil-
ti yhteistyötä tehdään.

Katolisen kirkon kanssa sol-
mittiin vuonna 1999 vanhurs-
kauttamisoppia koskeva julistus. 

Vanhurskauttamisopissa kirk-
ko opettaa, miten ihminen pelas-
tuu. Opissa otetaan kantaa Juma-
lan armoon, ihmisen tahdonva-
pauteen ja ihmisen hyvien teko-
jen merkitykseen.

Yhteinen julistus vanhurs-
kauttamisopista allekirjoitettiin 
31.10.1999 Augsburgissa. Asia-
kirjan hyväksymisen jälkeenkin 
kirkoille jää vanhurskauttamis-
oppia koskevia pieniä teologisia 

tulkintaeroja.
Silti paavi ei hyväksynyt lute-

rilaisia kirkkokunnaksi vaan pu-
hui kristillisistä yhteisöistä.

Julistuksen merkittävyys jää 
Jussilan mukaan vielä auki. 

– Varsinkin katolisessa maail-
massa harvat tietävät, että tällai-
nen julistus on edes tehty. Mitä 
merkitystä on sopimuksella, jo-
ta ei tunneta ja jota katolisen kir-
kon piispat ympäri maailmaa ei-
vät muista ollenkaan?

Jussilan mielestä ekumenian 
juna meni jo. Tärkeämmäksi on 
tullut uskontojen välinen vuoro-
puhelu.

Sana ekumenia tarkoittaa kris-
tittyjen välistä yhteyttä. Ekume-
nian toinen tavoite on, että kaikki 
kirkkokunnat yhdistyisivät.

– Se on yhä virallisena tavoit-
teena. Se joukko, joka jaksaa us-
koa tavoitteeseen, on hyvin pie-
ni. Uskon, että monen piispan-
kin mielestä kirkkokuntien vä-
linen rauhallinen rinnakkaiselo 
olisi jo ihan hyvä asia.

Ekumenia on tavallisille ihmi-
sille merkityksetön. 

– Pitää tunnustaa aidosti, et-
tä Suomessa ekumenia on jäänyt 
pienen piirin puuhasteluksi.

PEKKA HELIN
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Palautetta
• Onko pakko Rauhan Tervehdyksenkin kansikuva teh-
dä sen näköiseksi, että äitinä saa miettiä, pitääkö lehti 
piilottaa pieniltä lapsilta?

• Rauhan Tervehdys seurakuntalehtenä ja tiedottajana 
ei ole foorumi, jossa yritetään tekoanalysoida pahuutta 
yliampuvalla otsikolla "Sinä voi olla tappaja". Yleisönko-
siskelua, shokeeraamista jne. journalistiikalle epäedul-
lisia keinoja. 
Kannattaa miettiä, millainen kirjoitus vie asiaa parhai-
ten perille – ja myös sitä, mikä se asia olisi.

• Saanko kysyä, miksi ihmeessä "Pahuus meissä" -etusi-
vulla on suden kuva? Mitä se kertookaan suhtautumi-
sestanne kyseiseen eläimeen?

•  Miksi minulle ei tule Rauhan Tervehdystä? Tiedän, 
että jakeluasioissa pitää ottaa

yhteyttä postiin, mutta sieltä ei ole tullut vastausta. 
Muutin juhannuksena keskustaan ja vähän ajan päästä 
kyselin lehden perään. Ovessani on Ei mainoksia -lap-
pu, mutta käsittääkseni ilmaisjakeluja pitäisi saada. 
Muut ilmaisjakelulehdet, esimerkiksi Oulu-lehti kyl-
lä tulevat. Voisinko saada Rauhan Tervehdyksen? Oli-
sin mielelläni perillä seurakunnan asioista. Ja jos tei-
dän kauttanne menisi postille palaute välinpitämättö-
mästä palvelusta, kun ei jakeluvirhepalautteeseen edes 
vastata!

Toimitus vastaa: Postin eli Itellan nykylinjaus on, että 
se rinnastaa mainokset ja ilmaisjakelulehdet. Jos posti-

laatikossa tai ovessa on lappu, jossa lukee joko Ei ilmais-
jakeluja tai Ei mainoksia, niin lehti ei löydä tietään pe-
rille. Osa ilmaisjakelulehdistä tulee perille, koska niitä 
jakavat muut tahot kuin Posti. Lehden saadakseen on 
siis poistettava lappu ja ilmoitettava muutoksesta lä-
himpään Postiin tai heidän asiakaspalvelunumeroon-
sa. Niin kauan kuin tuo linjaus pysyy ja Rauhan Ter-
vehdys on heidän asiakkaansa, tilanne ei muutu. Jake-
lusopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun saakka.

Palstalla julkaistaan toimitukselle 
nimettömänä saapunutta, lehteä 
koskevaa palautetta. Palautetta voi jättää 
osoitteessa www.rauhantervehdys.fi.

Miniuskonto
Jatkuvasti varoitellaan tupakasta, lisäaineista, ras-
vasta sekä suolasta, joka kuitenkin on tärkeä hyö-
dyke mausteena ja säilöntäaineena. Sen kohtuu-
käyttö takaisi ainakin kohtuullisen hyvän olon. 
Eihän suolaista merivettäkään latkita janoon.

Mielen alueella ei lainkaan tajuta kohtuulli-
suuden vaatimuksia. Idän viisaitten keskitie ei 
kiehdo nykyihmistä. Keskinkertaisuus hirvittää, 
vaikka kuitenkin taiteissa ja tieteessä keskeisly-
riikka ja nollatutkimus saattavat tuoda puurta-
jalleen parhaat mahdollisuudet. Aivojen villinä 
laukkaavia ajatuksia ja pakkomielteitä ei pystytä 
pitämään kurissa. Seurauksena on stressiä, unet-
tomuutta, liikalihavuutta, päihdetottumuksia yn-
nä äreätä, katkeroitunutta ja ahnehtivaa mielen-
laatua väkivaltoineen kaikkineen. 

Helsingin uusi piispa Irja Askolakin mainitsi 
saarnassaan käsitteen "kohtuullisuus".

Eräällä sektorilla kohtuuttomuus ja ylilyönnit 
ovat suorastaan arvostettuja ja ainoa kulkutie tai-
vaan ihanuuteen. Itsemurhaiskuilla varmistetaan 
pääsy paratiisiin, ja kaiken kahmivalla rikkauden 
metsästämisellä pyritään avaamaan ovet maal-
liseen onnelaan. Eri tavalla hengellisistä asiois-
ta ajattelevaa lähimmäistä syrjitään ja vainotaan.

Fanaattisuus, aina oikeassa olemisen tarve ja 
muitten alistaminen samaan hullunmyllyyn ovat 
olleet tiiviisti edustettuina uskonnoissa, sanoisin 
että kaikissa, ainakin parin kuukauden kulut-
tua uuden aatteen perustamisen jälkeen. Samaan 
kiihkokategoriaan kuuluvat myös poliittiset ja yh-
teiskunnalliset ismit: fasismi, natsismi, kapitalis-
mi, kommunismi, sosialismi, globalisointi-ismi, 
ympäristönsuojelu-ismi, vieläpä terveydenhoito-
ismikin. Alun perin järkevätkin asiat kääntyvät 
vastakohdikseen, jos ne päästetään menemään 
överiksi, mustavalkoisiksi. 

USA:ssa pieni kansankiihottajaporukka aikoi 
polttaa koraaneja muistutuksena syyskuun 11. 
päivän terrori-iskuista ja vastalauseeksi lähistölle 
rakennettavalle moskeijalle. Vaikka pastori Ter-
ry Jones peruikin uhkauksensa toistaiseksi, kat-

keraa kostonhalua lietsova kipinä on jo kiiri-
nyt ympäri maailmaa. 

1800-luvulla elänyt juutalaissyntyinen ru-
noilija Heinrich Heine on lausunut, että "kun 
poltetaan kirjoja, poltetaan lopulta myös ih-
misiä". Hänenkin teoksiaan tuhottiin nat-
sien kirjaroviolla Berliinissä 1933, ja vähän 
ajan kuluttua ihmiset kokivat saman kohta-
lon keskitysleireissä.

Uskontoa ja muita ihanteita pitäisi nauttia 
ainoastaan pieninä pisaroina, kultahippusi-
na, onnen pipanoina. Niitä lisätään elämään 
vain hieman mausteeksi, pikantiksi suolak-
si, ja niin jokapäiväinen leipämme maistuu 
terveelliseltä ja aidolta elämältä, joka ei va-
hingoita eikä tuhoa kanssaihmisiämme. Siis 
joskus näinkin päin: Eläköön pyhä keskin-
kertaisuus!

RITVA-LIISA HARJUMAA
kieltenopettaja

Rovaniemi

Kiitokset Rikusta 
ja muusta
Rauhan Tervehdyksenne on todella hyvä lehti ja vii-
me vuosina mennyt vain parempaan suuntaan. Siinä 
mielessä parempaan suuntaan, että se tavoittaa taval-
lisenkin seurakuntalaisen. Tarkoitan tällä heitä, jot-
ka kuuluvat seurakuntaan, mutta eivät ole niin aktii-
viuskovaisia.

Minusta oli aikoinaan juttu Rauhan Tervehdykses-
sä ja sain siitä runsaasti pelkkää positiivista palautetta. 
En todellakaan uskonut, että niin moni lukee lehteän-
ne. Kysyinkin heiltä, lukevatko he todella Rauhan Ter-
vehdystä, ja he kertoivat lukevansa sitä nykyisin, kun 
lehti on tullut lähemmäksi tavallista ihmistä ja siinä 
on tosi hyviä juttuja. 

Vähän aikaa sitten lehdessänne oli tosi ihana juttu 
Riku-pojasta. Olen lukenut sitä hymyillen ja jopa käyt-
tänytkin hänen ajatuksiaan, esimerkiksi hänen sanon-
taansa: ”En mä siellä paljon leiki, katselen vaan mitä voi-
sin touhuta ja siinä menee kaikki aika.” Mieheni käyt-
tää samaa hieman muunnellen kun ei saa oikein hom-
mia tehtyä.

Todella moni kehuu lehteänne! Jatkakaa samaan 
malliin!

RAILI RAITTINEN
Kempele

Mar jo - R i t a  Mäkä rä in e n
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Uusi tutkimus väittää, et-
tä uskosta luopuminen 
saa ihmisen elämään 
epäterveellisemmin. 

Hän muun muassa juo ja polttaa 
enemmän sekä altistuu herkem-
min stressille ja kielteisille asioil-
le. Näin kertoo brittiläinen Dai-
ly Telegraph -lehti.

Christopher Scheitle Penn-
yliopistossa sanoo, että uskosta 

luopuminen saattaa johtaa myös 
ystävien ja uskonveljien ja -sisar-
ten menettämiseen. 

Scheitlen mukaan tietyt us-
konnolliset ryhmät vaativat jäse-
niään pidättäytymään huonoista 
tavoista, kuten alkoholista ja tu-
pakasta. Nämä ryhmät ovat myös 
onnistuneet luomaan muodolli-
sia ja epämuodollisia rakenteita, 
jotka tukevat terveellistä elämää.

Esimerkiksi mormonit ja Je-
hovan todistajat ylläpitävät jä-
senilleen sosiaalisia, moraalisia 
ja terveyteen vaikuttavia ohje-
nuoria.

Toinen tärkeä tekijä joka voi 
edistää terveyttä, ovat ryhmän 
sosiaaliset suhteet, Scheitle toteaa.

Scheitlen tutkimuksen mu-
kaan 40 prosenttia tiettyjen us-
konnollisten ryhmien edustajista 

ilmoitti terveytensä olevan erin-
omainen. Uskontokuntaa vaih-
taneiden ryhmässä näin ilmoit-
ti vain 25 prosenttia.

Scheitlen mukaan positiivi-
nen ajattelu vaikutti myös tervey-
teen. Tutkimus julkaistiin Jour-
nal of Health and Social Beha-
viour -lehdessä.

PEKKA HELIN

Maata  kiertelemässä

Uskosta luopuminen  
voi vaarantaa terveytesi

Turun buddha-
temppeliä 
yövartioidaan 
Pari viikkoa sitten tuhopolt-
toyrityksen kohteeksi joutu-
nutta rakenteilla olevaa Tu-
run buddhalaistemppeliä yö-
vartioidaan vapaaehtoisvoi-
min, ettei vastaavanlaista il-
kivaltaa enää tapahtuisi.

– Vartiointia on syytä jat-
kaa niin kauan kuin raken-
nustyömaa on. Vartiointi 
loppuu siinä vaiheessa, kun 
munkki Thich Bao Hanh 
muuttaa temppeliin asumaan, 
sanoo yhdyskunnan varapu-
heenjohtaja Ari Vuokko.

Toiveena olisi saada temp-
peli valmiiksi ensi kesänä. Ari 
Vuokko visioi jo tulevalle ke-
sälle suurta buddhalaisnuor-
ten leiriä.

– Meillä on suunnitelmia 
siitä, että saisimme ensi kesä-
nä järjestettäväksi vietnami-
laisten vuotuisen leiritapaa-
misen nuorille vietnamilaisil-
le buddhalaisille. Turkuun tu-
lisi noin sata munkkia ja kuu-
sisataa nuorta.

Yhdyskunta on saanut 
runsaasti tukea tulipalon jäl-
keen. Viime lauantaina Turun 
buddhalaistemppelissä järjes-
tettiin kiitosjuhla kaikille tu-
en antajille. Kiitosjuhlaan ko-
koontui 200–300 henkilöä.

Buddhalaistemppelin ra-
kentaminen Turun Moisiossa 
etenee hitaasti, koska temppe-
liä rakennetaan yhdyskunnan 
jäsenten lahjoitusvaroin.

Tuhopolttajaa ei ole vielä 
saatu kiinni.

KRS:n 
toiminnan-
johtaja vaihtuu
Kansan Raamattuseuran toi-
minnanjohtajaksi valittu pastori 
Ulla Saunaluoma seuraa tehtä-
vässä rovasti Hannu Nymania, 
joka on ollut KRS:n toiminnan-
johtajana vuodesta 2003.

Hannu Nyman jatkaa edel-
leen järjestön palveluksessa, ja 
on itse pyytänyt Säätiön hal-
litukselta mahdollisuutta kes-
kittyä Sana-lehden päätoimit-
tajan tehtäviin sekä opetus- ja 
julistustyöhön Kansan Raa-
mattuseurassa.

Pastori Ulla Saunaluoma 
on työskennellyt Kansan Raa-
mattuseurassa vuodesta 1983. 
Hän on toiminut nuoriso- ja 
opiskelijatyönjohtajana sekä 
palvelutoiminnanjohtajana. 
Tällä hetkellä hän on Kansan 
Raamattuseuran varatoimin-
nanjohtaja.

Asiasta kertoi Sana.

Piispa Salmi vaatii pidätetyn 
angolalaispojan vapauttamista
Poliisi vei Pudasjärvellä 
asuvan Stallone Pinheiron 
putkaan odottamaan 
käännytystä. Piispa vaatii 
viranomaisilta selvitystä 
tapahtuneesta.

Oulun piispa Samuel Sal-
mi esitti tiistaina hiip-
pakunnan synodaaliko-
kouksessa erittäin voi-

makkaan puheenvuoron polii-
sin pidättämän maahanmuutta-
jan puolesta. Piispa toivoi, että 
medialle osoitettu viesti toisi ta-
paukselle julkisuutta.

Poliisi haki 19-vuotiaan Stal-
lone Pinheiron kotoaan Pudas-
järveltä torstaina 23. syyskuu-
ta. Hän vietti Oulun poliisitalon 
putkassa kolme yönseutua. Vii-
me sunnuntaina hänet siirrettiin 
Helsinkiin odottamaan käänny-
tyksen toimeenpanoa. Angolas-
ta kotoisin oleva Pinheiro saapui 
Suomeen kaksi vuotta sitten tur-
vapaikanhakijana.

Pinheiro on käynyt Ranu-
an kristillisen kansanopiston ja 
aloittanut tänä syksynä ammat-
tikoulun Pudasjärvellä. Hän on 
piispan mukaan päässyt ihmeen 
kaupalla Suomeen. Ensin hän oli 
kuitenkin joutunut todistamaan, 
kuinka hänen vanhempansa ja 
ystävänsä ammuttiin kuoliaaksi.

Piispa Salmi on vihoissaan 
pojan pidättämisestä ja tavasta 
jolla se tehtiin.

– Oven taakse ilmestyi kello 
seitsemän aikaan aamulla suo-
malaisia poliiseja. Stallone vie-
tiin enemmän tai vähemmän kä-
siraudoissa putkaan odottamaan 
maastakarkotusta. On kysymys 
nuorukaisesta, joka etsii elämäl-
leen tietä traumaattisten koke-
musten jälkeen.

– Meidän tulisi pystyä selvittä-
mään, miten on mahdollista, että 
sivistysvaltiossa tämän kaltainen 
kohtelu sallitaan. Tällainen hen-
kinen väkivalta, jossa poliisi raas-
taa putkaan nuoren paljon kärsi-
neen opiskelijan. Hänen siipensä 
katkaistaan. 

– Me olemme antaneet hänel-
le siivet opettamalla hänelle suo-
men kieltä ja perehdyttämällä hä-
net yhteiskuntaamme. 

 
Pidätetyn taustat 
ovat puhtaat
Samuel Salmi tietää hyvin, et-
tä joidenkin maahanmuuttajien 
tausta on hämärä.

– Tässä tapauksessa niin ei 
ole. Vetoan maahanmuuttovi-
ranomaisiin ja erityisesti minis-
teri Astrid Thorsiin, että tapaus 
selvitettäisiin kiireellisesti ja se-
lostettaisiin kansalaisille uskotta-
valla tavalla.

Kysymys on Salmen mukaan 
kansalaiskysymys ja siihen täytyy 
saada yhteiskunnan vastaus.

– Antaako tämä luotettavan 
ja todellisen kuvan siitä, millai-
silla valtuuksilla Suomen poliisi-
viranomaiset tekevät työtään yh-
teiskunnan arjessa? Miten mei-
dän yhteiskuntamme kestää sen, 
että samalla, kun kerrotaan yh-
teiskuntamme olevan maailman 
paras, sallimme tällaisen ihmis-
oikeuden riiston? 

Piispa Salmi pahoittelee, et-
tä kirkko ei päässyt puuttumaan 
tapaukseen ajoissa. Pinheiro oli-
si viety turvapaikkaan, jos kirkko 
olisi tiennyt mitä on tulossa. Nuo-
rukainen olisi ehkä jopa adoptoitu 
johonkin perheeseen.

– Tällainen aamuhämärissä 
tapahtuva poliisioffensiivi, jossa 
tullaan ovelle miekoin ja seipäin, 
on tilanne, johon kirkko ei ehti-

nyt puuttua.
Poliisi on kertonut, että se toi-

mi käskyjen mukaan.

Käännytys 
olisi katastrofi
Stallone pelkää paluuta Ango-
laan traumaattisten kokemus-
tensa näyttämölle ja mahdollisen 
väkivallan kohteeksi. Asiantunti-
jat, psykologit, lääkärit ja Siika-
latvan kirkkoherra Erkki Piri po-
jan sielunhoitajana uskovat, että 
kotimaahan paluu merkitsisi ka-
tastrofia.

Erkki Piri kävi sielunhoita-
jan ominaisuudessa kaksi kertaa 

tapaamassa poikaa. Keskustelu 
käytiin panssarilasin läpi puhe-
limella.

– Edessäni kyyhötti lyöty ja 
rikkirevitty ihminen, joka itki-
en ihmetteli, miksi hänet vietiin 
selliin.

Stallonelle on koko ajan yritet-
ty saada oleskelulupaa, passia ja 
sellaisia papereita, jotka antaisi-
vat turvallisuutta. 

Hänellä ei ole mitään pape-
reita eikä sosiaaliturvatunnusta. 
Hän on anonyymi ihminen, Erk-
ki Piri toteaa.

PEKKA HELIN

Piispa Samuel Salmi puhui hiippakunnan pappien synodaalikokouksen avajaisissa 
tiistaina Oulussa.

E l s i  S a l ovaa ra



6    Nro 31     30.9.–7.10.2010

• 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

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 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

Rauhan Tervehdys -lehden 

JAKELUHäIRIöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

Yhdistykset

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

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

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Herättäjän kirkkopyhä: su 3.10. klo 10.00 messu Utajärven kirkossa, 
seurat seurakuntatalossa.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: ti 5.10. klo 19.00 Seurakuntatalo Muhos.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

To 30.9. klo 18 Miestenilta. 
Su 3.10. klo 18 Ehtoolliskokous, 
P.T. Juntumaa. Ma 4.10. klo 18 
Kotirukouskokous Estabrookeilla 
Suutarinhaka 1A. To 7.10. klo 18 
Raamattupiiri. Su 10.10. klo 18 
Sunnuntain kokous, Anni Koivu-
kangas. Tervetuloa! 
www.kempele.svk.fi 

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

ONKO VARASTOSI TÄYNNÄ?

Tarvitsetko tilaa talvirenkaille, vaatteille,
muuttotavaroille tms.? Meillä on tarjota
käyttöösi erikokoisia varastokontteja.
OTA YHTEYTTÄ!

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU
www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Su 3.10. klo 11.00 EHTOOLLIS-
JUMALANPALVELUS

Ke 6.10. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-

helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Mutta jos te ette anna ihmisille an-
teeksi, niin ei myöskään teidän Isänne 
anna anteeksi teidän rikkomuksianne.” 
Matt. 6:15. La 2.10. klo 10 Raamattutunti, 
Jumalanpalvelus ja lastenkirkko Puhujana 
Markku Mäkinen. La 9.10. klo 10 Raamat-

tutunti, Jumalanpalvelus ja lastenkirkko. Puhujana Mika Forsman. Aamurukouspiiri 
ma–pe klo 10–11. Sydämellisesti tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi  
 08 530 3953

www.ohsrk.fi 

Ke–su 29.9.– 3.10. RUKOUSVIIKKO. Pe 1.10. 
klo 18 LIFTjr. Pe 1.10. klo 20 LIFT, rukousilta, 
Mikko Saukkonen, Timo Kurkela, LiftUp. Su 
3.10. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, perhe-
lounas, Hannu Orava, Heikki Kurki, Seurakun-
takuoro. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 3.10. 

klo 16 ja 18 Kristus yhdistää, maakunnallinen rukouspäivä. Su 3.10. klo 17 
Church@78, international service, Vesa Asikainen, Youth. Ma 4.10. Sykarin 
kaivolla-ilta naisille. Ke 6.10. klo 19 Sana ja rukous, Anja Nousiainen, Pirjo 
Orava, Ahti Kurki. To 7.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. 
KAIKILLE KANSOILLE – lähetystapahtuma 15.–17.10. Tarkemmin netissä. 
TERVETULOA!

To 30.9. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
Reino Heikkilä, ”Kaikilla on annetta-
vaa”. Su 3.10. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen. Ke 6.10. 
klo 18 Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

OULUN RAUHANYHDISTYKSEN 
SYYSSEURAT
Oulun tuomiokirkossa 2.–3.10.2010 

La 2.10. klo 17.00 seurat
 klo 19.30 seurat jatkuvat
 klo 21.00 iltapala ja laulutuokio Madekosken 
 ry:llä
Su 3.10. klo 10.00 Jumalanpalvelus ja HPE Tuomiokirkos-
 sa, Tuiran kirkossa ja Oulujoen kirkossa
 klo 13.00 päiväseurat 
 klo 17.00 seurat jatkuvat
 klo 19.00 iltaseurat

Tulkataan viittoen.
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry

www.oulunrauhanyhdistys.fi 

Pe 1.10. klo 14.30 Teini-ikäisten ohjelmaa. Su 3.10. Jumalanpalvelus + 
pyhäkoulu klo 11.00. Ma 4.10. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. 
TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

Parantava rukous
Rukousilta Kempeleen kirkossa 

to 7.10. klo 18.30
Pirkko 

Jalovaara
Rukoilemme puolestasi!

Kempeleen seurakunta ja Rukousystävät ry

Lähetysseurat su 3.10. klo 
15. Jarmo Laitinen, Annikki ja 
Hannu Juujärvi. Opiskelijat- & 
NA, SML seurat 7.10. klo 19 
Toukomettisissä. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

To 30.9. klo 19 Rukousilta, Eero Helin, Sirpa Saa-
rela. Pe 1.10. klo 18 Varkki-ilta. La 2.10. klo 13 alk. 
Lehtimajanjuhla, klo 13 Michael Yaronin opetus, 

klo 16 Kanavat, klo 19.30 Hillel Tokazierin konsertti. Su 3.10. klo 9 Raamattutunti, 
Graham Turner, aihe: Messiaan paluu. Klo 11 Ehtoolliskirkko & pyhäkoulu, Risto 
Wotschke, Michael Yaron, lounas. Ti 5.10. klo 13 Päiväpiiri. Ke 6.10. klo 18 Nuorten-
ilta. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Palveluja tarjotaan

Flio Ky
www.fl io.fi 
info@fl io.fi 

puh 040 512 0450

Helpota itseäsi 
arjen askareissa

� Vanhusten- 
 ja lastenhoito
� Kotipalvelut
� Kotisiivoukset

KOTI KUNTOON
KEVÄÄKSI !
 Ikkunanpesut
ym. siivoukset

koteihin ja yrityksiin.
 

KOTIPALVELU KETTERÄSTÄ
Soita 040 513 3636

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 
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V
oihan katekumenaatti tai paruusioitten pa-
ruusia! Tai proselytismi, epistola, kappalai-
nen, diakonaatti, ordinaatio, sekularismi, 
episkopaatti tai reformaatti. 

Kirosanalistalta kuulostaa. Eikä se silti sitä ole, 
ainakaan virallisesti. Virallisesti jokainen sana on 
kunniallinen kirkollinen ilmaisu.

Niitä vain ei ymmärrä keskiverto kirkon jäsen, 
rippikoulun käynyt ja konfirmoitu. Ei ymmärrä, 
vaikka tahtoisi. Hän on pihalla, ulkona, out. Sen 
hän ymmärtää, tahtomattaankin.

Pikkupaheellisesti hän voisi korvata rumalta 
kuulostavan saatanan tai perkeleen (Toimituksen 
huomio: kirkollisia sanoja nekin!) salonkikelpoi-
semmalta kuulostavalla ordinaatiolla. Jos hän heit-
täytyisi oikein rajuksi, saattaisi hän sanoa perha-
nan paruusia! tai perhanan paramentti! tai sampe-
rin synodaali! Etenkin samperin synodaali kuulos-
taisi kunnon tärskäytykseltä.

Kirkkomme uudistajien, Martti Lutherin ja mui-
den, ajatuksena taisi olla, että kansan pitää saada 
kuulla rukouksensa, saarnansa ja Jumalan sana 
omalla kielellään. Eivät ukkopolot hoksanneet, et-
tä toivomusta olisi pitänyt tarkentaa: Ei riitä, et-
tä kansa saa kuulla Raamattua omalla kielellään. 
Myös saarnaajien tittelit, uskonsuunnat sekä muu 
ahkerasti viljelemä termistö pitää kääntää kansan 
omalle kielelle.

Mikäli se ei onnistu, voitaisiin rippikoululaisille 
ruveta jakamaan Nykysuomen sanakirjasarjaa, se-
hän kulkisi keskiverto jäsenten laukuissa näppärästi 
virsikirjan ja Raamatun rinnalla. Teosten yhteispai-
nokin olisi vain rapiat 3,3 kiloa.

Helpompaakin vaihtoehtoa voisi keskivertokir-
kollinen ehdottaa: sanottaisiinko sama suomeksi? 

Armaalla äidinkielellä sanat tarkoittavat mainit-
semisjärjestyksessään ryhmää, jossa matkataan yh-
dessä aikuista uskoa kohti, Kristuksen toista tule-
mista maailmaan, käännyttämistä, sunnuntain lu-
kukappaletta, seurakunnan vakinaista pappia, pa-
pin virasta erillistä palveluvirkaa, kirkon virkaan 
vihkimistä, maailmallisuutta, hiippakuntaa, us-
konnon uudistajaa, kirkkotekstiiliä ja kokousta.

Keskivertokirkollisen korvaan suomennetut ver-
siot soljuisivat kauniimmin.

SATU LAPINLAMPI

Perhanan 
paruusia

Sinappia

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Pohjoisen 
kirkkomusiikkiväki 
pohtii tapaamisessaan, 
millainen musiikki sopii 
jumalanpalvelukseen. 
Kanttoreilta odotetaan 
aiempaa kevyempää 
hengellistä musiikkia.

Pohjoisen papit ja kanttorit 
kokoontuvat ensi viikolla 
Ouluun kirkkomusiikki-
päiville. Päivien osallistu-

jat pohtivat muun muassa, mil-
lainen musiikki sopii jumalan-
palvelukseen. Oulun hiippakun-
takanttori Anja Hyyryläinen 
myöntää, että kanttoreihin koh-
distuu nykyisin aiempaa enem-
män paineita soittaa kirkossa pe-
rinteisen jumalanpalvelusmu-
siikin sijasta kevyempää hengel-
listä musiikkia. Monen kantto-
rin kokemus onkin, ettei perin-
teinen jumalanpalvelusmusiikki 
enää kelpaa. 

Messuihin toivotaan usein 
esimerkiksi bändejä. Niiden us-
kotaan houkuttelevan kirkkoon 
väkeä.

Kirkossa soiva musiikki 
murroksessa

Hyyryläinen tunnustautuu 
kuitenkin perinteisen kirkkomu-
siikin kannattajaksi – ja kunni-
oittajaksi. Hänen mukaansa poh-
joisen kanttorit eivät ole innostu-
neita muuttamaan, ainakaan ra-
dikaalisti, sunnuntaiaamun, seu-
rakunnan päämessun musiikkia.

Odotukset tulevat paljolti 
muilta työntekijöiltä
Hyyryläisen mukaan urut ovat 
sunnuntaiaamun messun tär-
kein soitin jatkossakin. Urkujen 
ja virsien avulla jumalanpalve-
luksen musiikki voi olla moni-
puolista, hän sanoo.  

– Virsikirjassa on laaja valikoi-
ma eri aikakausien virsiä gregori-
aanisesta laulusta gospeliin. Vir-
siäkin voidaan toteuttaa rikkaasti.

Kirkkohallituksen jumalan-
palvelus ja musiikkitoiminnan 
musiikkisihteeri Kaisa-Leena 
Harjunmaa-Hannikainen tote-
aa, että paineita jumalanpalve-
lusmusiikkia kohtaan tulee täl-
lä hetkellä ennen kaikkea seu-
rakunnan muilta työntekijöiltä, 
esimerkiksi papeilta. 

– Kanttorit saattavat kokea 
odotukset heidän ammattitai-

tonsa mitätöimisenä, Harjun-
maa-Hannikainen sanoo.

Harjunmaa-Hannikainen toi-
voo, että kanttoreilla olisi avoin 
asenne musiikin eri tyylisuuntia 
kohtaan. Mikään tyyli ei sinän-
sä tee musiikkista sopivaa tai so-
pimatonta jumalanpalvelukseen. 

– Sopivan ja sopimattoman 
musiikin rajaa on vaikea vetää. 
Messussa Jumalan sana saa soi-
van muodon, hän sanoo.

RIITTA HIRVONEN 

Kirkkomusiikkipäivien osallistujat 
ilahduttavat kaupunkilaisia tiistaina 
5.10. kello 18 Oulun tuomiokirkossa 
Minun virteni -tilaisuudessa. 
Osa päivien osallistujista on 
valinnut kirkkohetkeen yhden heille 
läheisen virren, jonka he esittelevät 
kirkkoväelle. Myös seurakuntalaisilla 
on mahdollisuus esittää toivevirsiä. 
Tilaisuuden juontaa 
hiippakuntakanttori Anja 
Hyyryläinen ja urkurina toimii 
Maija Tynkkynen. Kirkossa kuullaan 
myös kanttori Lauri-Kalle Kallungin 
urkuimprovisaatio.

w w w.sxc . hu ,  A r k i s to  /  Pe k ka A g a r t h

Monen kanttorin 
kokemus onkin, 
ettei perinteinen 
jumalanpalvelusmusiikki 
enää kelpaa.
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Arvaa! on vuorovaikutteinen kuva-arvoituspalsta. Julkaisem-
me joka viikko yhden seurakuntien rakennuksia tai esineistöä 
esittävän kuvan. Sinun tehtäväsi on arvata mitä ne esittävät.

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi tiistaihin 5.10. mennes-
sä osoitteella arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. Jos sinulla 
on paikkaan liittyvä mukava muisto tai tarina, liitä se vas-
taukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan. Osallistumi-
nen kannattaa, sillä oikein vastanneiden kesken arvotaan tuo-
tepalkintoja.

Viime viikon kuvassa: 
Lämsänjärven leirikeskus

Pahoittelemme viime 
lehdessä julkaistua väärää 
sähköpostisoitetta. Virhees-
tä huolimatta toimitukseen 
saapui oikeita vastauksia. 
Arvonnan voittaja on Tuula Korpela, jolla on monta mie-
leenpainuvaa muistoa punaisesta tuvasta:

Varhaisimmat muistot "hiihtomajaan" liittyvät kansakoulu-
aikaan. Asuimme kasarmilla ja talvisunnuntain kokokohta oli, 
kun hiihdimme isän perässä hiihtomajalle ja ostimme kuumaa 
mehua. Mehu oli todella höyryävän kuumaa ja se juotiin hiljal-
leen puhaltelemalla juomalasista. Jännittävintä oli samalla kat-
soa kattoon, jossa olivat jättiläisen hiihtosauvat!

1990-luvulla luvulla kuopuksemme kävi ahkerasti sun-
nuntaisin pyhäkoulussa "hiihtomajalla" ja siellä se jättiläisen 
hiihtosauva edelleen oli, kattohirsien päällä!

ARVAA!

Kellotapuli kohoaa 39 metrin korkeuteen, mutta missä?

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys 3.10. kello 9.55–12.00
Klo 10 messu Tuiran kirkos-
ta. Messun toimittaa Han-
nu Ojalehto, ja saarnaaja-
na on rovasti Jorma Kiviran-
ta. Kanttorina on Lauri-Kal-
le Kallunki.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulussa 
lapsityönohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää puhuu Mik-
kelinpäivästä.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelman aiheena on Keltti-
läinen messu, jota vietetään 
Tuiran kirkossa mikkelinpäi-
vänä 3. lokakuuta. Messun 
toimittaa kappalainen Päi-
vi Jussila. Häntä haastattelee 
Heli Lomu.
Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella 
myös Dein juttuarkistosta,
www.toivonpaiva.fi
Ke 6.10. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Mksi valitsin siviilipal-
veluksen? Oululainen Juuso 
Mäkinen kertoo. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.
To 7.10. klo 15.40 Viisi tee-
siä kirkosta, eli millainen on 

unelmieni kirkko. Nuori kir-
kollisvaaliehdokas Juuso Mä-
kisen naulaa rohkeat teesinsä.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 3.10. klo 9.45 Radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaaja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
puhuu Mikkelinpäivästä.
Su 3.10. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Tiina Kinnunen ja 
saarnan pitää Erkki Puukko. 
Musiikista vastaavat kanttorit 
Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso sekä Ynnin Pojat.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 3.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 3.10. klo 10 mikkelinpäi-
vän perhemessu Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Me ihailemme voimaa. 
Lihaksikas ihminen on 
kaunis. Myös henkistä 
kanttia arvostamme. 
Työelämä suosii vahvoja 
ja määrätietoisia 
yksilöitä. Nuoret ovat 
usein voimakkaita, 
siksi vanheneminen 
tekee kipeää. Mutta 
osaammeko tavoitella 
Jumalan voimaa? 

Valtaosa suomalaisista 
on kastettu. Kuulumme 
kirkkoon, uskomme Tai-
vaan isään. Mutta taju-

ammeko, että meillä on voimal-
linen Jumala?

Jumalan voima on siitä eri-
koista, että se ei lopu koskaan. 

– Jumalan voima ei myös-
kään lyö. Me ihmiset läimäy-
tämme joskus oikein kunnolla, 
Jumalan voima sen sijaan tulee 
alhaaltapäin ja vahvistaa, lähe-
tystyössä ollut pappi Maija Ro-
stedt kertoo.

Kun Rostedt meni teologi-
an tohtorina Tansaniaan työhön 
1970-luvulla, vaarana olisi voinut 
olla jaella ohjeita ylhäältä päin. 
Sellainen opetus ei kuitenkaan 
mene perille, onneksi. 

– Pienelle paikalle minut pis-
tettiin, kun piti opetella kieli ja 
eläminen vieraassa kulttuurissa.

Myöhemmin Rostedt on saa-
nut kulkea Jumalan voimassa. Se 
on tullut naiselle jopa käsinkos-
keteltavan tutuksi. Miten kum-
massa?

– Tein työssäni raamattukou-
lun opettajana ja pappina pitkää 
päivää. Vaikka väsyin, jaksoin ih-
meellisesti. 

Korruptio 
kiristi pinnaa
Voimaa tarvittiin siihenkin, kun 
Rostedtin äiti kuoli vuonna 1983. 

Jumalan voimasta 
riittää hänen lapsilleenkin

Maasta poistumiseen vaadit-
tiin leima passiin. Korruptoitu-
nut virkamies olisi halunnut lä-
hetiltä rahaa. Aina kun Rostedt 
yritti saada leimaa, mies oli mu-
ka poissa. 

– Matkustin sadan kilomet-
rin matkan edestakaisin seitse-
män kertaa leiman perässä, hän 
päivittelee.

Jumalan voiman ilmenemi-
sen Rostedt on nähnyt myös mo-
nissa oppimattomissa julistajissa, 
joiden sanat tulevat Jumalalta ja 
koskettavat kuulijakuntaa.

Afrikkalaiset ovat sellaisia, et-
tä he haluavat jakaa kaiken hy-
vän, myös uskon. 

Köyhissä perheissä riitti aina 
ruokaa vieraallekin. Tansanialai-
set uskoivat, että Jumala kyllä an-
taa, jos hekin antavat. 

Ihmisen osa 
on särkyä
Jumalan voima kuulostaa ih-
meelliseltä. Paavalin mukaan me 
olemme kaikin tavoin ahtaalla 
mutta emme umpikujassa, neu-
vottomia mutta emme toivotto-
mia, vainottuja mutta emme hy-
lättyjä, maahan lyötyjä mutta 
emme tuhottuja. 

Toisen Korinttolaiskirjeen 
jatko kuitenkin hämmentää. Me 
kannamme aina ruumiissamme 
Jeesuksen kuolemaa, jotta myös 
Jeesuksen elämä tulisi meidän 

ruumiissamme näkyviin.
Nyt tullaankin siihen osioon, 

joka saa ihmisen kohottelemaan 
kulmakarvojaan. Jumalan voima 
kun vaatii ihmisen särkymistä. 

Kun Jeesus oli Betaniassa ate-
rialla spitaalia sairastaneen Si-
monin talossa, sinne tuli nainen, 
jolla oli alabasteripullossa aitoa, 
hyvin kallista nardusöljyä. Hän 
rikkoi pullon ja vuodatti öljyn 
Jeesuksen päähän.

– Yhtä lailla meidän kuorem-
me tulee särkyä, jotta Henki pää-
see toimimaan, Rostedt uskoo.

Pahin este Jumalan toimin-
nalle onkin oman minän särky-
mättömyys. Ilmestyskirjassa Jee-
sus moittii Laodikean seurakun-
taa sen itseriittoisuudesta. Toi-
saalla hän sanoo, että jos vehnän-
jyvä ei putoa maahan ja kuole, se 
jää vain yhdeksi jyväksi.  Mutta 
jos se kuolee, se tuottaa runsaan 
sadon. 

Ihminen saa odottaa 
suuria Jumalalta
Jumalan lapsen esikuva on itse 
Jeesus, joka otti orjan muodon 
ja antoi kaikessa kunnian isälle. 
Hän eli ihmisenä ihmisten jou-
kossa, alensi itsensä ja oli kuuli-
ainen ristinkuolemaan asti. 

Särkyminen on Rostedtin mu-
kaan sitä, ettemme yritä elää Ju-
malan lapsena omassa voimas-
samme. Tunnustamme olevam-
me syntisiä ja itsessämme heik-
koja. Tarvitsemme Jumalan an-
teeksiantamusta ja armoa joka 
päivä. 

Rostedtin mielestä on kui-
tenkin tärkeää pyytää Jumalan 
voimaa. Ihminen saattaa elä-
män kolhuissa lannistua ja halu-
ta jäädä pimeyteensä vellomaan. 
Englantilainen baptistisaarnaa-
ja William Carey kehotti odot-
tamaan Jumalalta suuria. Silloin 
ihminenkin voi tehdä suuria Ju-
malan puolesta. 

TYTTI PääKKöNEN

Maija Rostedt puhui särkyneisyydestä 
Uusheräyksen kesäseuroilla Vaasassa.

w w w.sxc . hu
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Mikkelinpäivä on toiselta nimeltään ’Enkelien sunnuntai’. Joka tapauksessa päi-
vän otsikkona on ”Jumalan sanansaattajat”.

Vanhan juhlan luonnetta kuvataan kauniisti evankeliumikirjassa: ”Kristus 
on saavuttanut ratkaisevan voiton pahan valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen maail-
massa. - - Jumalan sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä ja muistuttavat 
häntä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä.” Mikkelinpäivää vietetään aina joko 29.9. tai 
sen sattuessa arkipäiväksi seuraavana sunnuntaina.

Päivän evankeliumissa puhutaan nykykielellä ilmaistuna lapsen arvosta ja ihmisoikeu-
desta. Pieni lapsi on uskon esikuva. Myös lasten enkeleillä on sijansa pelastusopissa. UT:n 
lukukappaleena on hieman jylhä kohta Ilmestyskirjasta. Se alkaa näin:

”Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vas-
taan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukol-
le ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kut-
sutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, 
ja samoin syöstiin alas sen enkelit.” Tässä tekstissä ’sielujen vihollinen’ saa peräti viisi eri 
nimitystä (lohikäärme, käärme, Paholainen, Saatana, eksyttäjä)!

Teksti jatkuu kuvauksella pelastuksen saapumisesta ja Saatanan luhistumisesta. Ennen 
lopullista tuhoaan se vainoaa maan asukkaita, katkeraan loppuun asti. Kristityt olivat kui-
tenkin valmiita kuolemaan jopa marttyyrikuoleman uskonsa tähden. 

Ilmestyskirjan kirjoittamisajasta on keskusteltu paljon. Jotkut yhdistävät Ilmestyskir-
jan pedon keisari Domitianukseen, jonka kerrotaan vainonneen kristittyjä. Laajat vainot 
ajoittuivat ensimmäisen vuosisadan lopulle. Kirkkoisä Irenaeus (kuoli 185) kertoo saa-
neensa tietoja henkilöitä, jotka ovat nähneet Ilmestyskirjan Johanneksen kasvokkain. Ire-
naeus taisteli gnostilaisuutta ja muita harhaoppeja vastaan. Vasta hänen aikanaan Ilmes-
tyskirja hyväksyttiin Raamatun kaanoniin.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 103:19–22 
Ensimmäinen lukukappale 
1. Moos. 28:10–17 
Toinen lukukappale 
Ilm. 12:7–12 
Evankeliumi 
Matt. 18:1–6 (7–9) 10

Rakas taivaallinen Isämme.

Kiitos valtakuntasi ihmeellisistä lahjoista.

Kiitos, että lähetät tiellemme enkeleitä,

jotka varjelevat ja johdattavat meitä.

Auta meitä muistamaan,

että enkelit tulevat joskus luoksemme

ihmisen hahmossa.

Opeta meitä kunnioittamaan

kaikkia ihmisiä

ja osoittamaan kodeissamme

rakkautta ja vieraanvaraisuutta.

Kuule meitä Jeesuksen tähden.

Jumalan silmäterät
Meillä ihmisillä on kova tarve mitata muita ihmisiä ja miettiä, missä 
kohtaa mittatikkua itse seisomme. Jo koulun todistuksessa saimme 
numeroita ja numerojen perusteella päättelimme, kuka on taita-
vin ja osaavin. Mittaaminen jatkuu aikuisenakin. Lehdet listaavat 
maailman rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat, parhaiten pukeu-
tuneet ja komeimman näköiset. Laatuarvioita on monenlaisia ja lis-
toja niin ikään.

Mikkelinpäivänä kirkkoon kutsutaan lapsia, sillä evankeliumi-
tekstissä Jeesus asettaa lapsen aikuisten esikuvaksi. Opetuslasten 
oman kateuden ja kilpailun keskellä Jeesus tekee yllätysvedon. Itsel-
leen etusijaa kärkkyvä aikuinen ei olekaan tärkein. Keskiöön tuo-
daan lapsi, vähäpätöinen ja vähäarvoinen, aikuisen itu vain.

Sopii ihmetellä, miksi tuo päivä on lasten sunnuntai. Evankeliu-
miteksti kun puhuu ennen muuta aikuisille. Siinä aikuisia kehote-
taan pitämään huolta lapsista, Jumalan silmäteristä. Heitä on koh-
deltava arvostavasti ja arvokkaasti. Lapset ovat pala Jumalan tai-
vasta.

Tuskin missään taivasten valtakunta on lähempänä kuin lapsen 
katseessa. Jokainen lapsi on pyhä. Aikuisen tehtävänä on suojella ja 
varjella lapsia. Lapset asettavat rajat aikuisten elämälle. Se, mikä on 
hyvää lapselle, on oikein. Se, mikä vahingoittaa ketä tahansa lasta, 
on väärin. Jumala auttakoon meitä toimimaan oikein.

Katso siis lapsia, jotka on uskottu hoitoosi tai läheisyyteesi. Näe 
heidän arvonsa ja merkityksensä - sylin, rakkauden ja hyväksynnän 
nälkänsä. Huomaa heidät. Sillä Jeesus sanoo: ”Se, joka ottaa luok-
seen yhdenkin tällaisen lapsen, ottaa luokseen minut.”

AULIKKI MäKINEN
Kuopion hiippakunnan hiippakuntasihteeri

w w w.sxc . hu
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Paikkoja avoinna

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

Caritas-Kodissa on viihtyisät tilapäishoidon tilat!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon.

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

Kysy lisää puh. 040 480 2724, www.caritas-saatio.fi 

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

TOIVON LÄHDE -koulutus
1. osa 13.–14.11.2010, 2. osa 26.–27.2.2011

www.kkro.fi 

Toivon lähde -koulutus on 
syntynyt tarpeesta saada ru-
kouspalvelijoita seurakuntien 
Sanan ja rukouksen iltoihin 
sekä muihin tilaisuuksiin.

Koulutuksen päiväteemoina ovat ”Rukouspalvelun perusteet”, 
”Rukouspalvelijan hengellinen rakentuminen” ja ”Palvelutehtäviin 
varustaminen”. Koulutuksen järjestävät Hengen uudistus kirkos-
samme ry, Kalajoen seurakunta ja Kalajoen Kristillinen Opisto.

Ohjelma yms. lisätiedot löytyvät verkkosivuilta www.kkro.fi .

Puh. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi 

Koulutus

Terveys ja hyvinvointi 

Kempele on kasvava yli 15 000 asukkaan kunta Oulun 
seudulla. Seurakunnassa on 36 vakinaista työntekijää, 
tiimityö toimii ja työskentelyolosuhteet ovat erinomai-
set. Seurakuntapastorimme lähti kirkkoherraksi, joten

Kempeleen seurakunnassa on avoinna

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
Seurakunnassa on kuusi papinvirkaa. Seurakuntapastori toimii yleisen 
seurakuntatyön tiimissä kehittäen sen kanssa vireää jumalanpalveluselä-
mää. Tehtäviin kuuluu muiden papin töiden lisäksi myös yhteistyön 
edistäminen koulujen kanssa. Vastuualueiden uudelleen järjestely on 
mahdollista. Virka täytetään 1.1.2011, ja sen palkkaus määräytyy 
vaativuusryhmä 601 mukaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä 
lääkärinlausunto terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom:n 
mukainen rikosrekisteriote. Virkamääräyksen antaa Oulun hiippakun-
nan tuomiokapituli.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Pekka Rehumäki p. 08 5614 530 tai 
040 7790 301.

Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää 15.10.2010 klo 15.00 mennessä
osoitteella: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, 90100 
Oulu. Kempeleen seurakunta/seurakuntapapin virka. Kirjalliseen ilmoit-
tautumiseen tulee liittää nimikirjaote sekä todistukset mahdollisista 
muista ansioista.

Kempeleen seurakunta

Merenkulkijoille voi lähettää 
nyt joulupaketin

Merimieskirkon kautta 
on jo 135 vuoden ajan 
välitetty joululahjo-
ja ”tuntemattomille 

merenkulkijoille”. Suomen me-
rimieskirkon toimipisteet välit-
tävät kotoisen joulun tunnelman 
niille, jotka viettävät joulunsa 
merellä. Toimipisteitä on koti-

maamme rannikkokaupungeis-
sa sekä Alankomaissa, Belgias-
sa, Iso-Britanniassa, Kreikassa ja 
Saksassa. 

Merenkulkijoille voi lähettää 
joulupaketteja 29.10. mennessä 
osoitteella Vuosaaren merimies-
kirkko, Rovianttikatu 4, 00980 
Helsinki tai lähimmälle meri-

mieskirkolle. Paketin sijaan voi 
antaa myös rahalahjoituksen, jol-
la Suomen merimieskirkko koko-
aa 10 euron arvoisia paketteja. Ti-
linumero on 800018-63597. Viite-
tiedoksi ”Joululahja merenkulki-
joille”. (RT)

Maksuton valtakun-
nallinen perhekanava 
SuomiTV aloitti Suo-
messa viime vuoden 

lopussa. Sen kautta lähetetään 
viikoittain kolme tuntia kris-
tillistä ohjelmaa. Ohjelmaosuu-
den tuottaa medialähetysjärjestö 
IRR-TV eri toimijoiden kanssa.

Kristillisten sarjojen kotimai-

SuomiTV:llä kotimaisia kristillisiä ohjelmia
suusaste on yli 80 prosenttia. Oh-
jelmat näkyvät SuomiTV:llä sun-
nuntaisin kello 10–13. 

Kristillisen ohjelmiston sisältö 
jakautuu seuraavasti: tunti lap-
sille (Aarrearkku ja Ermot), tun-
ti uutisia ja ajankohtaisohjelmia 
(Sunnuntaikatsaus ja Pulssi) se-
kä tunti erilaisille tarinoille ih-
misistä ja maailmasta (Astu tari-

naan ja dokumentit).
Ohjelmia voi katsoa myös 

osoitteessa www.suomitv.fi seit-
semän päivän ajan.

SuomiTV:n toimintaperiaa-
te on perhearvoja kunnioittava. 
Kanava välttää lapsille sopimat-
toman ohjelmiston lähettämis-
tä lasten valveillaoloaikana. (RT)

Sunnuntaina 3. lokakuu-
ta kello 18 kuullaan Mu-
hoksen kirkossa klassista 
kamarimusiikkia harvi-

naisella kokoonpanolla. Konser-
toimaan tulevat helsinkiläinen 
harpputaiteilija Pauliina Kallio 
sekä oululaiset alttoviulisti Jo-
hanna Leponiemi ja huilisti Al-
bert Stupak. 

Konsertissa kuullaan sonaatti 
barokin ajalta, suomalaisen sävel-
täjän Mauri Viitalan Duo altto-
viululle ja harpulle. Lisäksi kuul-
laan tunnettuja kappaleita Arvo 
Pärtiltä, Benjamin Britteniltä ja 
Gluckilta, jonka Melodia on hy-
vin tunnettu kappale oopperasta 
Orfeus ja Eurydike. Alttoviulun, 
harpun ja  huilun triona kuul-
laan puolestaan Claude Debus-
syn triosonaatti.

Kokoonpano on siitä harvi-
nainen, että konserttiharppua 

Kamarimusiikki ilahduttaa 
Muhoksen kirkossa

kuullaan ja nähdään erittäin 
harvoin sinfoniaorkesteritoi-
minnan ulkopuolella. Liput 
maksavat 5 euroa. (RT)

Johanna Leponiemi.
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Haukipudas

Haukiputaan seurakunnassa valitaan 27 luotta-
mushenkilöä. Valitsijayhdistysten määrä on 
vähentynyt viime vaalien neljästä kolmeen, 
sillä vasemmistolla ei ole enää omaa listaa. 

Ehdokkaita on yhteensä 75 ja suurin osa heistä oli eh-
dolla myös neljä vuotta sitten. Nykyisen kirkkoval-
tuuston jäsenistä ehdolle jättää asettumatta vain viisi. 
Naisia ehdokkaista on 42 eli yli puolet ja 18–20-vuo-
tiaiden ikähaarukassa on kolme ehdokasta. 

Kristillisten perusarvojen puolesta -listalla 
on ehdolla aivan tavallisia haukiputaalaisia rauhan-
yhdistysten jäseniä, kertoo asiamies Ville Koukkari.

– Ihan 18-kesäisiä ei ole ehdolla, mutta useampi 
alle kolmekymppinen ja ikähaitaria on aina eläke-
ikäisiin saakka.

Listalla ei ole erityistä vaaliohjelmaa.
Seurakuntaväen ehdokaslistaa edustava 

Marja Manninen kertoo ryhmän koostuvan 13 kes-
kustalaiseksi tunnustautuneesta, viidestä kokoomus-
laisesta ja yhdestä sitoutumattomasta, eli hänestä. 

– Samanniminen lista on ollut mukana jo useam-
man kerran, ja ehdokkaita yhdistää se, että olemme 
kiinnostuneita kirkkopolitiikasta. 

Hailuoto

Hailuodossa seurakunnan luottamustehtä-
viin valitaan 11 henkeä. Neljä nykyisistä 
valtuutetuista ei asetu ehdolle, mutta suu-
rin osa tavoittelee jatkokautta.

Luodossa muodostettiin jo toista kertaa yksi lis-
ta. 20 ehdokkaan listalla on mukana eri herätysliik-
keitä ja puolueita edustavia ehdokkaita sekä seura-
kunta-aktiiveja. 

Hailuodon yhteislistan asiamies Ahti Pato-
koski kertoo, että listan kokoamisessa ei ollut on-
gelmia.

– Lista saatiin koottua hyvässä yhteistyössä. Mo-
ni tykkää mieluummin lähteäkin mukaan yhteislis-
talle. Täällä kaikki kuitenkin tuntevat kaikki. 

Ehdokkaiden keski-ikä on 51 vuotta, ja muka-
na on yksi alle 20-vuotias. Listalla ei ole erityistä 
vaaliohjelmaa.

Sosialidemokraattien ja sitoutumatto-
mien suurin taustaryhmä, sosialidemokraattinen 
puolue, käy ilmi jo nimestä. Listaa edustava Pirk-
ko Tähtelä kertoo, että heidän listallaan ei kuiten-
kaan jäsenkirjaa kysytä. 

– Meillä on mukana myös yksi Vihreitä ja yksi 
Vasemmistoa edustava ehdokas. 

Vaaleihin lista lähtee sosialidemokraattien val-
takunnallisella ohjelmalla Kansankirkkoa raken-
tamaan, jonka mukaan kirkko on kaikkia varten. 
Sosiaalidemokraattien ja sitoutumattomien lista on 
Haukiputaan nuorekkain, sillä sen riveissä on seu-
rakunnan neljä nuorinta ehdokasta.

Seurakuntavaalien ehdokaslistat ovat valmiit. Ehdo-
kasmäärä pysyi likipitäen samana kuin neljä vuot-
ta sitten, edellisvaaleissa tosin nähtiin esimerkiksi 
Oulussa huima ehdokasmäärien nousu. Teimme 

soittokierroksen Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakun-
tiin ja selvitimme, mitä ryhmiä listojen ehdokkaat edus-
tavat. Tulevilla kolmella sivulla 

Ehdokaslistat julkaistaan valtakunnallisesti 11. loka-
kuuta osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi. Rauhan Ter-
vehdys esittelee kaikkien tilaajaseurakuntiensa ehdok-
kaat 21. lokakuuta ja 11. marraskuuta ilmestyvissä nu-
meroissa.

Vaalikone avautuu 25. lokakuuta osoitteessa www.seu-
rakuntavaalit.fi/vaalikone.

Suuri osa seurakunnista on ilmoittanut ottavansa 
käyttöön vaalikoneen palvelut. 

Vaalikoneen valmiiden kysymysten lisäksi seurakun-
nat ovat voineet laatia ehdokkaille myös paikallisia kysy-
myksiä. Ehdokkaat pääsevät vastaamaan sen kysymyk-
siin kymmenen päivän ajan 11.–21. lokakuuta. 

Se, kuinka suosituksi vaalikone tulee, riippuu pitkälti 
ehdokkaista: Mitä kattavammin ehdokkaat ovat käyttä-
vät vaalikonetta, sen paremmin äänestäjä löytää ehdok-
kaista mieleisensä.

TEKSTIT: 
ELSI SALOVAARA, TYTTI PääKKöNEN JA SATU LAPINLAMPI

Valmistaudu 
vaaleihin
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Lumijoki

Lumijoen kirkkovaltuustoon valitaan 15 jäsen-
tä. Ehdokkaita on 24, joista puolet on naisia. Eh-
dokkaiden keski-ikä on 48 vuotta. Viisi nykyistä 
valtuutettua ei ole enää ehdolla seuraavalle kau-
delle. Mukana on myös yksi alle 21-vuotias eh-
dokas. Ehdokaslistoja on kolme.

Keskusta seurakunnassamme -listan yh-
dyshenkilön Sirkka Kyrön mukaan lista ei eroa 
juurikaan muista listoista. Yhteistä tavoitetta-
kaan Kyrö ei halua pukea sanoiksi. Ehdokkai-
ta yhdistää keskustalainen tausta, joskin seura-
kunnassa puoluejaottelu on Kyrön mukaan tur-
haa.

Kristillisen oikeiston ehdokaslistan tavoit-
teena on hallita seurakuntaa taloudellisesti jot-
ta oma pieni seurakunta saataisiin pidettyä it-
sellä mahdollisimman pitkään. Lista on kokoo-
mustaustainen.

Kristillisten perusarvojen puolesta -lis-
tan ehdokkaita yhdistää vanhoillislestadiolai-
suus. Ryhmä haluaa kantaa vastuuta seurakun-
nan hallinnossa kuten tähänkin asti. Tavoite on, 
että seurakunta pysyy omana seurakuntana, toi-
minta jatkuu ja että Jumalan Sanaa julistetaan 
Lumijoellakin. 

Muhos 
Muhoksella kirkkovaltuustoon pyrkii 50 ehdo-
kasta neljältä eri listalta. Naisehdokkaita on 23. 
Ehdokkuudesta luopuneita valtuutettuja on 11. 
Uuteen kirkkovaltuustoon valitaan 23 jäsentä. 
Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 48 vuot-
ta. Nuorekkain lista on Kristillisten perusarvo-
jen puolesta, jonka ehdokkaiden keski-ikä on 44 
vuotta. Korkein keski-ikä on Yhteisvastuun eh-
dokaslistalla. 

Kotiseurakunta yhteinen asiamme -lis-
talla suurin osa ehdokkaista on sitoutumatto-
mia. Mukana on kaksi kokoomuslaista ja kolme 
perussuomalaista. Listan ehdokkaat haluavat ta-
voittaa enemmän seurakuntalaisia uusien työ-
muotojen kautta. Seurakunnan toimitilat ovat 
hyvässä kunnossa, joten ryhmä haluaa keskittyä 
kohentamaan toimintaa. 

Kristillisten perusarvojen puolesta -lis-
ta kokoaa yhteen vanhoillislestadiolaiset ehdok-
kaat. He haluavat toimia rakkauden hengessä 
kristillisten perusarvojen puolesta oman seura-
kunnan ja kansankirkon parhaaksi. Listan jä-
senet tahtovat myös pyrkiä siihen, että kaikilla 
seurakuntalaisilla olisi hyvä ja turvallinen olla. 

Seurakunta meidän keskuudessamme 
–listan jäseniä yhdistää Keskusta. Ehdokkaissa 
on mukana yksi alle 30-vuotias henkilö, muut 
ovat iältään lähempänä 60 vuotta. Ryhmän ta-
voitteena on saada hyvät henkilöt päättämään 
seurakunnan asioista. Ryhmän mielestä seura-
kunta on kaikkien yhteinen asia. Ryhmä ei pyri 
viemään seurakuntaa johonkin tiettyyn suun-
taan. Listalla ei olekaan montaa uutta ehdokasta. 

Yhteisvastuun ehdokaslista on vasemmal-
le kallellaan. Ehdokkaat haluavat vaikuttaa sii-
hen, että kirkon etäisestä mielikuvasta päästäi-
siin eroon. Seurakuntalaisten olisi hyvä kokea, 
että kirkko on läsnä muuallakin kuin kasteissa 
ja hautajaisissa. Ryhmä pyrkii siihen, että pienen 
ihmisen asiat otetaan kirkossa vakavasti. Ryh-
mässä on meneillään sukupolvenvaihdos, kun 
iäkkäimmät valtuutetut ovat jättäytyneet pois. 

Liminka

Limingassa valtuutettuja valitaan 23, eli neljä 
enemmän kuin viime vaaleissa.

Mukana on kolme listaa ja ehdokkaita on 48, 
mikä on kymmenen enemmän kuin viimeksi. 
Nykyisistä valtuutetuista ehdolle jätti asettu-
matta yhdeksän, eli noin puolet. 

Myös Limingassa enemmistö ehdokkaista on 
naisia, sillä miehiä ehdolla on 21. Lapsiperhei-
den suosimassa seurakunnassa myös ehdokkai-
den keski-ikä on suhteellisen alhainen, 44 vuot-
ta. Mukana on kolme juuri täysi-ikäisyyden saa-
vuttanutta ja yksi 20-vuotias ehdokas.

Keskusta-listan asiamies Eila Paavola iloit-
see listan ehdokkaiden laajasta ikähaitarista, jo-
ka venyy 18-vuotiaasta 70-vuotiaaseen. Hän 
myös kertoo, että nimestä huolimatta listaa ole 
sidottu puoluepolitiikkaan.

– Jokaisella on päätöksenteossa oma järki ja 
sitä käytetään. Tärkeää on se, että kaikista huo-
lehditaan vauvasta vaarin.  

Kristillisten perusarvojen puolesta -lis-
talla on ehdolla Limingan rauhanyhdistyksen jä-
seniä. Asiamies Sami Tissari kertoo, että listasta 
koetettiin saada jäsenistön näköinen. 

– Ihan niin paljon nuoria ei saatu mukaan 
kuin haluttiin, mutta mukana on kuitenkin mu-
kavasti nuorempaa väkeä ja kotiäitejä.

Erityistä ohjelmaa ei ole, mutta jokainen eh-
dokas tekee Tissarin mukaan vaalityötä omalla 
toiminnallaan ja käytöksellään.

Rakastava – rinnalla kulkeva seurakun-
ta -listan kokoaja Tapani Leppäluoto kertoo, et-
tä suurin osa listan ehdokkaista on kokoomus-
henkisiä ja mukana on paljon myös kunnallisen 
puolen vaikuttajia. Sille, ettei aatteellinen tausta 
näy listan nimessä on selitys. 

– Listan nimi on vanha ja se juontaa ajalta, 
jolloin puolueiden nimet eivät saaneet näkyä 
seurakuntavaaleissa.

Kempele

Kempeleellä 27 luottamushenkilöä valitaan viiden 
listan asettamien 48 ehdokkaan joukosta. Seura-
kunnan luottamuspaikat menevät myös melkoiseen 
uusjakoon, sillä nykyisistä valtuutetuista 13 ei hae 
jatkoa luottamustehtäväänsä.

Hienoinen enemmistö ehdokkaista on naisia, sil-
lä heitä listoilta löytyy 26. Ehdokkaiden keski-ikä on 
47,7 vuotta ja alle kaksikymppisiä ehdokkaita on yksi. 

Kempeleen kokoomusyhdistykset ovat eh-
dolla olevan Tiina Rajalan mukaan lähteneet mu-
kaan vaaleihin avoimesti poliittisella formaatilla. 

– Ehdokkaiden kokoaminen oli helppoa, koska 
taustalla on hyvä kulunut kausi.

Vaaleissa teemana on kokoomuksen valtakunnal-
linen ohjelma Kuunteleeko kirkko? 

– Sillä haluamme kertoa sen, että seurakuntaelämä on 
meille kaikille tärkeä ja läheinen.

Keskusta-lista edustaa nimensä mukaisesti keskus-
talaisia ehdokkaita, joista yksi on sitoutumaton. Kaksi eh-
dokkaista on parikymppisiä. 

Omaa ohjelmaa vaaleihin ei ole tehty, mutta keskus-
tan valtakunnallinen ohjelma Kansankirkko keskellä ar-
kea vaikuttaa taustalla, kertoo Taavi Jarva.

Kotoinen seurakunta -ryhmän asiamies Helena Lie-
vetmursu kertoo ryhmän edustavan sosiaalidemokraatte-
ja. Neljä ehdokasta korostavat listan nimen mukaisesti si-
tä, että seurakunta pitäisi voida tuntea omakseen. Seura-
kunnan toiminnan tulisi myös lähestyä apua tarvitsevia.

Kristillisten perusarvojen puolesta -ehdokaslis-
ta ei halunnut esitellä itseään tarkemmin. Muissa seura-
kunnissa samannimisillä listoilla on ehdolla paikallisten 
rauhanyhdistysten jäseniä. 

Meidän seurakunta -listan kantava teema on Us-

koa arjessa. Itsekin ehdolla oleva Anneli Markkanen 
kertoo että listan ehdokkaita yhdistävät monenlaises-
sa seurakunnan vapaaehtoistyössä mukana oleminen 
ja kristilliset arvot.

– Raha ei ole aina tärkeintä, ihmisten on saatava 
hengenravintoakin, hän toteaa.
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Oulunsalo

Oulunsalossa luottamushenkilöitä on 23. Ehdok-
kaita paikkoihin on tarjolla yhteensä 40 kahdella 
listalla. Naisia on hienoinen enemmistö: 23. Mie-
hiä on ehdolla 17.

Nykyisen kirkkovaltuuston jäsenistä ehdok-
kuudesta on luopunut yhdeksän henkilöä.

Ehdokkaiden keski-ikä on 44,4 vuotta ja eh-
dokkaista yksi on alle 20-vuotias.

Kristillisten perusarvojen puolesta on 
vanhoillislestadiolaisten lista. 

– Pyrimme kehittävään ja rakentavaan yhteis-
työhön omat arvomme säilyttäen, arvioi listan 
asiamies Veikko Pitkälä listan tavoitetta.

Seurakuntaväen lista on muiden, muun 
muassa poliittisten puolueiden lista, joka kokoaa 
seurakuntaväkeä. Teemoja ei ole vielä lyöty luk-
koon, kertoo listan asiamies Ilkka Saarenpää.

Tyrnävä

Tyrnävän seurakunnassa kirkkovaltuustoon vali-
taan 19 jäsentä. Ehdokaslistoja on neljä ja niissä eh-
dokkaita yhteensä 42. 

Tyrnävälläkin naisia on ehdolla enemmän kuin 
miehiä. Ero tosin on niukka: naisehdokkaita on 
23, miesehdokkaita 19. Alle 20-vuotiaita ehdok-
kaista on kolme.

Kristillisten perusarvojen puolesta -listal-
la olevilla on vanhoillislestadiolainen arvomaail-
ma. Timo Uusi-Illikaisen mukaan listalla olevat 
eivät ole miettineet yhteistä ohjelmaa.

Kansallinen kokoomus -lista on, kuten ni-
mikin selvästi kertoo, kokoomuslaisten oma vaa-
lilista. Valitsijayhdistyksen asiamies Juha Mar-
kus kertoo, että listalaisilla ei ole yhteistä tavoi-
tetta tai ohjelmaa. Hän uskoo, että kukin toimii 
oman kokemuksensa mukaan ja että listalle va-
likoituneet ihmiset kokevat kokoomuksen arvo-
maailman omakseen.

Keskusta-nimisellä listalla puolestaan ovat 
Keskustaa kannattavat ehdokkaat. Minna Matin-
laurin mukaan valitsijayhdistyksellä ei ole erityis-
tä ohjelmaa. Tavoitteena ja toiveena on, että nuoria 
ehdokkaita pääsisi valtuustoon.

Peruskristityt-lista on perussuomalaisten lis-
ta, kertoo listan asiamies Kalevi Pelkonen. Lista-
laisille seurakunnan talous ja säästäväisyys ovat 
tärkeitä asioita, jotta kirkollisveroa ei ainakaan 
tarvitsisi nostaa.

Siikalatva
Siikalatvan seurakunnassa luottamushenkilöitä 
valitaan 23. Valitsijayhdistyksiä seurakunnassa on 
kaksi, kuten edellisissäkin vaaleissa. Ehdokkaita 
on yhteensä 50. 

Ehdokkaissa on selvä naisenemmistö: naisia on 
31, miehiä vain 19. Ehdokkaista kolme on iältään 
25–30-vuotiaita, kaikkien ehdokkaiden keski-ikä 
on 47,5 vuotta.

Seurakunnan puolesta -ehdokaslistan asia-
miehen Pekka Aution mukaan listalaiset ovat 
keskustalaisia. Erityistä ohjelmaa listalla ei ole, 
se muotoutuu vaalien jälkeen. 

Kristillisten perusarvojen puolesta -eh-
dokaslistan asiamies Jouko Limma kertoo, että 
se on vanhoillislestadiolaisten lista. Yhteistä oh-
jelmaa ei ole, mutta listan päätavoitteena on, että 
kristilliset perusarvot pidettäisiin kirkossa pääl-
limmäisinä. 

Oulu

Oulun seurakuntayhtymällä on yhteinen kirk-
kovaltuusto. Sen lisäksi jokaisella neljällä seura-
kunnalla on oma seurakuntaneuvostonsa. 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnasta 8, Karjasillan seu-
rakunnasta 15, Tuiran seurakunnasta 17 ja Ou-
lujoen seurakunnasta 11 jäsentä. Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan neuvostoon valitaan 14 jä-
sentä, muiden seurakuntien neuvostoihin 16 jä-
sentä. 

Alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden määrä on vä-
hentynyt viime vaaleista. Heitä on yhteisen kirk-
kovaltuuston ehdokkaista 12 prosenttia ja seura-
kuntaneuvostojen ehdokkaista 13 prosenttia kun 
neljä vuotta sitten alle 30-vuotiaita oli 18 pro-
senttia ehdokkaista.

Ehdokkaiden keski-ikä on 51 vuotta. Tällä het-
kellä nykyisten valtuutettujen keski-ikä on noin 60 
vuotta. Ehdokkaiden sukupuolijakauma on varsin 
tasainen. Valtuuston ja neuvostojen ehdokkaista 
naisia on 48 prosenttia.

Oulun seurakunnilla on viisi valitsijayhdis-
tystä.

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä on ta-
vallisten seurakuntalaisten muodostama laaja-
pohjainen yhteenliittymä, joka rakentaa oulu-
laisten ev.-lut. seurakuntien toimintaa kansan-
kirkon hengessä.

Kirkko keskelle arkea – Keskusta ja si-
toutumattomat -valitsijayhdistyksen tausta-
voimana ja vaalityön tukijana on Keskusta. Mu-
kana on myös muita keskiryhmien kannattajia ja 
sitoutumattomia henkilöitä, jotka haluavat olla 
tukemassa valitsijayhdistyksen ajatuksia. 

Kristillisten perusarvojen puolesta -lis-
tan ehdokkaita yhdistävä tekijä on vanhoillisle-
stadiolaisuus.

Kuunteleva kirkko on kokoomuslaisten ja 
sitoutumattomien seurakuntaihmisten ehdokas-
lista. 

Toimivat seurakuntalaiset on seurakun-
taväen aloitteesta perustettu puolueisiin sitou-
tumaton valitsijayhdistys, johon kutsutaan mu-
kaan myös herätys- ja lähetysjärjestöjen jäseniä. 
Jumalan tunteminen on ehdokkaiden mukaan 
elämämme tärkein ja perustavin asia. Seurakun-
ta palvelee tämän toteutumista. Listan ehdok-
kaat pyrkivät siihen, että seurakuntien hallinto-
elimiin valitaan mahdollisimman monia, joille 
seurakunta on läheinen ja tärkeä. 

Mahtaakohan 
listoilta löytyä 

tuttuja?
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Viikkomessu to 30.9. klo 10 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustaji-
na Virpi Sillanpää-Posio, At-
te Kääriäinen ja Salla Tuomi-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkon päivä musiikki-, 
nuoriso- ja diakoniatyön 
opiskelijoille. 
Messu su 3.10. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen, saarna Erk-
ki Puukko, kanttoreina Hen-
na-Mari Sivula ja Raimo Paa-
so. Kuoro Ynnin Pojat. Radi-
ointi radio Pooki.
Messu su 3.10. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen, 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Viikkomessu ke 6.10. klo 9 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Rovaniemen kirkko-
herra Vesa-Pekka Koivuran-
ta ja musiikista vastaavat 
Rovaniemen kanttorit.

Karjasillan   
seurakunta
Viikkomessu to 30.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Riitta Piippo. Kahden 
vartin kirkkohetki.
Messu su 3.10. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustavat 
Liisa Karkulehto, Asta Lei-
nonen ja Marjo Heiskanen. 
Kanttorina Juha Pöykkö. 
Cantio Laudis-kuoro. Van-
husten kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Perhemessu su 3.10. klo 10 
Kastellin kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taavat Riitta Yliluoma, Katja 
Ylitalo, Pia Vaarala ja Pert-
ti Pekkala, kanttorina Ilkka 
Järviö. Oulujoen seurakun-
nan lapsikuoro. Lasten ru-
notapahtuma.
Sanajumalanpalvelus su 
3.10. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Perhemessu su 3.10. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Päivi Sutinen,  kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Lap-
sikuoro avustaa. Kirkkokah-
vit. 

Säkkinen, seurakunnan lap-
sikuoro. Vanhusten kirkko-
pyhä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa. Seurakunta tarjo-
aa kirkkokyydin, ilmoittau-
tumiset diakoniatoimistoon 
p. 08 5472 636 perjantaina 
klo 9–11.
Gospelmessu pe 1.10. klo 18 
kirkossa.

Kempele
Mikkelinpäivän perhemes-
su su 3.10. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Leena Brockman ja Sirk-
ku Määttä, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Kirkko-
kuoro. Vanhusten ja lasten 
yhteinen kirkkopyhä. 
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Mikkelinpäivän perhemes-
su su 3.10. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruo-
tanen, lastenohjaajat avus-
tavat, kanttorina Mika Kot-
karanta. Mukana päivä- ja 
perhekerholaisia.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
3.10. klo 10 Lumijoen kirkos-
sa. Toimittaa Markku Töl-
li,  kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Lyhennetty 
jumalanpalvelus sopii lapsi-
perheille.

Muhos
Mikkelinpäivän perhe-
messu su 3.10. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Simo Pek-
ka Pekkala,  kanttorina Os-
si Kajava.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
3.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Vesa Äärelä, kanttorina 
Tuomo Kangas. 
Mikkelinpäivän perhe-
messu su 3.10. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi ja 
lastenohjaajat, kanttorina 
Marja Laitala. 

Siikalatva
KESTilä
Perhemessu Mikkelinpäivä-
nä 3.10. klo 13 Kestilän seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Reijo Tuomola, avustaa Sirk-
ku Palola. Kanttorina Unto 
Määttä. Kirkkokahvit ja rip-
pikoulun infotilaisuus.   

PiiPPola
Perhekirkko Mikkelinpäivä-
nä 3.10. klo 18 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, avustavat Rauni Tuo-
maala ja Marketta Taipa-
leenmäki. Kanttorina Unto 
Määttä.

PulKKila
Sanajumalanpalvelus 
Mikkelinpäivänä 3.10. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Vei-
jo Kinnunen. 

PYHänTä
Perhekirkko Mikkelinpäivä-
nä 3.10. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro.

RanTSila
Perhekirkko su 3.10. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, avustaa 
Tanja Helenius. Kanttorina 
Arja Leinonen, avustaa lap-
sikuoro Stellat. Kirkkokahvit 
ja rippikoulun infotilaisuus 
seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Mikkelinpäivän perhekir-
kon sanajumalanpalve-
lus 3.10. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Mikkelinpäivän perhekir-
kon sanajumalanpalve-
lus 3.10. klo 12 Temmeksen 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.

Yli-Ii
Perhekirkko su 3.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pekka 
Asikainen, kanttorina Anna-
Kaisa Pitkänen.

Messu su 3.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Esa Neva-
la, kanttorina Riitta Piippo. 
Gospelmessu su 3.10. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas. Esa Rät-
tyä ja Karjasillan gospelryh-
mä YA1. 
Viikkomessu to 7.10. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Erja Järvi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.

Tuiran seurakunta
Messu su 3.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, saarna rovas-
ti Jorma Kiviranta, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Radi-
ointi Radio Dei.
Messu su 3.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustavat 
Anna-Leena Häkkinen, Pau-
la Kyllönen ja Heli Mattila, 
kanttoreina Heikki Jämsä ja 
Tommi Hekkala. Vanhusten 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 3.10. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Stiven Naatus, kant-
toreina Laura Kumpula ja 
Tommi Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
3.10. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Kelttiläinen iltamessu su 
3.10. klo 18 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Päivi Jussila, saar-
na Árpád Kovács, kanttorina 
Marjo Irjala, Suvi Kaikkonen, 
irlantilaiset tinapillit ja huilu. 
Viikkomessu ke 6.10. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Laura 
Kumpula. 

Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 7.10. klo 20 Tuiran 
kirkossa. Kirkkokahvit.

Oulujoen seurakunta
Messu su 3.10. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Viljo Juntu-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala, Gaudiate-kuoro. Lusik-
kaliike-kampanjan aloitus.
Perhekirkko ja 4-vuotis-
synttärit su 3.10. klo 14 
Myllyojan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Antti Leske-
lä, saarnaa Riitta Kentala, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Oulujoen lapsikuoro joh-
tajanaan Anna Haanpää-Ve-
senterä. 

YliKiiMinKi
Perhekirkko su 3.10. klo 12 
Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko, Ylikiimin-
gin lapsikuoro. Kirkkokah-
vit ja Enkelilauluhetki seura-
kuntatalolla sekä Lusikkalii-
ke-kampanjan aloitus. 

Hailuoto
Kolmen polven kirkko su 
3.10. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell, 
kirkkokuoro avustaa. Lähe-
tyslounas seurakuntasalissa 
ja nimikkolähettimme Pirjo 
Lehtiniemen vierailu.

Haukipudas 
Perhemessu su 3.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Sami 
Puolitaival, saarna Martti 
Pennanen, kanttorina Kaisa 
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30.9.–7.10.2010enot Oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raamattupiiri to 30.9. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Torstain raamattupiiri to 
30.9. ja 7.10. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Anna-
Mari Heikkinen.
Hartaus to 30.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Sana elää pe 1.10. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
aamupiiri la 2.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
Hartaus ke 6.10. klo 14, Au-
rinkokoti. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus ke 6.10. klo 15, Se-
nioritalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Raamattupiiri ke 6.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 6.10. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Pertti Heikinheimo.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 6.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta.
Hartaus to 7.10. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Han-
na-Maija Ollanketo.
ompeluseurat to 7.10. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. 

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 30.9. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 30.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 30.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 30.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 30.9. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 1.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 5.10. klo 19, Karja-
sillan kirkko. 
alfa-kurssi ti 5.10. klo 18–
20.30, Karjasillan kirkko. Al-
fa-kurssi on mahdollisuus 
kenelle tahansa tutustua 
kristinuskoon mukavalla ja 
rennolla tavalla. Lisätietoa 
www.elossa.fi tai Ari Kaup-
pila 040 481 8888, Kimmo 
Kieksi 050 310 5001.
Pappilan raamattupiiri ke 
6.10. klo 11, Kastellin kirkon 
pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
6.10. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 7.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattu- ja rukousilta to 
30.9. klo 18, Tuiran kirkko. Ti-
lassa nimeltä Sumppu.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 30.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 30.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri to 30.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kaiken-
ikäisille Sumpussa. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.

Raamattupiiri ti 5.10. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 7.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pateniemi-Herukka -alueen 
ja Rajakylän yhteinen raa-
mattupiiri ke 6.10. klo 18, 
Pateniemen kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Minun virteni -yhteislau-
lutilaisuus ti 5.10. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Tilai-
suuden juontaa hiippakun-
takanttori Anja Hyyryläi-
nen. Kanttoreina ovat Mai-
ja Tynkkynen ja Lauri-Kalle 
Kallunki. Lue juttu sivulta 7.
Virsi-ilta ti 5.10. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Suo-
menkielisten runoilijoiden 
sepittämiä virsiä, Esko Lauk-
kanen.

Karjasillan seurakunta
leipää musiikista -konsert-
ti pe 1.10. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Kati Valkama, sello, 
Maarika Vaara, piano. Ohjel-
ma 5 €. Ohjelmatuotto koko-
naisuudessaan Kirkon Ulko-
maanavulle. 
Maan korvessa kulkevi lap-
sosen tie -lastenrunotapah-
tuma su 3.10. klo 11.30, Kas-
tellin kirkko. Lastenruno-
ja, tuttuja, outoja ja ihania. 
Mukana myös Oulujoen seu-
rakunnan lapsikuoro. 
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 20.10. klo 
18, Kastellin kirkko. Tämän-
kertaisessa kokoontumisessa 
keskustelua lukukokemuk-
sista siivittävät Chimaman-
da Ngozi Adichien Puolikas 
keltaista aurinkoa ja J. M. G. 
Le Clézion Kaupunki nimel-
tään Onitsha. 
Tämän runon tahtoisin 
kuulla –toivotuimmat hen-
gelliset runot su 7.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. Mikä runo 
on ilahduttanut, elähdyttä-
nyt, koskettanut sinua? Mikä 
runo on tuonut uskon, toi-
von, rauhan ja luottamuk-
sen? Kerro se meille lähettä-
mällä runon nimi sähköpos-
tilla juha.vahakangas@evl.
fi tai kirjepostilla osoittee-
seen Karjasillan seurakun-
ta, Nokelantie 39, 90150 Ou-
lu. Kuoreen teksti Tämän ru-
non tahtoisin kuulla. Lähetä 
toiverunotieto viimeistään 
11.10. 

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.
Palvelupiiri ma 4.10. klo 
16.30, Kaukovainion kappe-
li. Diakoniaryhmä sinulle, jo-
ka haluat toimia vapaaehtoi-
sena Karjasilta-Kaukovainio 
alueella.

Ystävän kammari ti 5.10. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 5.10. klo 14, Maikkulan 
kappeli. Kaikenikäisten paik-
ka toimia seurakuntalaisena 
eri tehtävissä. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 taloudel-
lisen tuen hakemista varten 
p. 08 531 4616. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Juttutupa ma 4.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 4.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laitisel-
ta p. 040 5157 267.
Diakoniapiiri ma 4.10. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lisätietoja Päivi Moilanen p. 
040 5747 064.
Diakoniapiiri ma 4.10. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Olisiko diakoniapiiri sinul-
le sopiva keskustelun ja ta-
paamisen paikka seurakun-
nassa? Tule tutustumaan! Li-
sätietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Pateniemi-Herukka -alueen 
diakoniapiiri to 14.10. klo 
13, Pateniemen kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisen tue hakemista var-
ten maanantaisin klo 9–11 p. 
08 5313 519 tai käymällä Myl-
lyojan seurakuntatalossa.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHiTYSVaMMaiSET
Perhepiiri to 30.9. klo 12 kes-
kustan seurakuntatalossa. 
Avoin ryhmä vanhemmille.
Varttuneitten porinapiiri ti 
5.10. klo 13.15–14.15, Heinä-
pään seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 5.10. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.
nuorten aikuisten illat ke 
6.10. klo 17–19. Avoin ryhmä 
kehitysvammaisille nuorille 
aikuisille. Käsitellään heille 
ajankohtaisia asioita, viete-
tään aikaa ja tehdään asioita 
yhdessä. Huomaa uusi paik-
ka ja aika.

KuuloVaMMaiSET
lähetyspiiri ma 4.10. klo 14, 
Tuiran kirkko. 
aabrahamin poppoo ti 5.10. 
klo 13.30, Öbergin talo. Kuu-
lovammaisten päiväpiiri. Vie-
raana sairaalapastori Sanna 
Okkola.
Viittomakielinen vanhus-
tenviikon juhla pe 8.10. 
klo 12, Oulun tuomikirkko.  
Ikäihmisille tarkoitettu viit-
tomakielinen juhla alkaa 
messulla klo 12 ja jatkuu oh-
jelmallisella juhlalla keskus-
tan seurakuntatalossa.

näKöVaMMaiSET
näkövammaisten raamat-
tupiiri to 30.9. klo 13, Cari-
tas-kodin kirjasto, 1. kerros. 
Opasystävä vastassa pihalla 
pääoven läheisyydessä. En-
nen piirin alkua on mahdol-

lisuus ruokailla ravintola Ca-
ritaksessa. Seniorilounas (yli 
65-v.) 6 € / hlö, muille 7,40 € 
/ hlö.
näköpiiri ti 5.10. klo 13–
14.30, Caritas-koti, Caritas-
sali. Opasystävä vastassa pi-
halla pääoven läheisyydessä. 
Ennen piirin alkua on mah-
dollisuus ruokailla ravinto-
la Caritaksessa. Seniorilou-
nas yli 65-vuotiaat 6 € / hlö 
ja muut 7,40 € / hlö.

PäiHDETYö
naistenryhmä pe 1.10. klo 
13, Öbergin talo.
Tavoiteryhmä ma 4.10. klo 
14.30, Diakoniakeskus, Taka-
Lyötyn katu 4, 2. krs. Huo-
maa uusi paikka.

Lähetys
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.  
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Tuoreita leivonnaisia, 
kotitekoisia hilloja ja mehu-
ja, käsitöitä, arpoja yms.
lähetystovi pe 1.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Vähemmistönä Kam-
bodzhassa. Ulla Mäkinen 
kertoo Oulun seurakuntien 
lähetystyöstä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 30.9. ja 7.10.
klo 14, Vanha pappila, Sipilä-
sali. 30.9. Matti Häkkinen ja 
7.10. Anneli Kauppi.

Karjasillan seurakunta
Mikkelin markkinat la 2.10. 
klo 10–13, Kaukovainion 
kappeli. Perinteinen myyjäis-
tapahtuma. Katso ilmoitus. 
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
5.10. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. Lähetyssihteeri Pau-
la Rosbacka.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 4.10. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 4.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YliKiiMinKi
iloiset laihduttajat ma 4.10. 
klo 17.30, Piispankamari.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 3.10. klo 12, Hei-
nätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 3.10. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 3.10. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Pyhäkou-
lu jumalanpalveluksen aika-
na kerhohuoneessa. Lopuksi 
lapset menevät kirkkosaliin.
Pyhäkoulu su 3.10. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 3.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 3.10. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
aikana.
Perhekerho ma 4.10. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ma 4.10. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 6.10. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 6.10. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 6.10. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 6.10. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 6.10. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
luukkaan perhekerho to 
30.9. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Pyhäkoulu la 2.10 klo 
11.30,  Kuivasjärven seura-
kuntakoti.
Pyhäkoulu su 3.10. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su 3.10. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Pyhäkoulu isoille ja pienil-

w w w.sxc . hu

Tinapillit 
soivat kelttimessussa

Tuiran kirkossa vietetään 
kelttiläistä messua mik-
kelinpäivänä eli enkelien 
sunnuntaina 3. lokakuuta. 

Messu alkaa kello 18. 
– Kelttimessu sopii hyvin juuri 

mikkelinpäivään, sillä kelttiruko-
uksissa ja -lauluissa anotaan tois-
tuvasti Jumalan suojelusta, voi-
maa ja apua, kertoo kappalainen 
Päivi Jussila. 

Kelttiläinen kristinusko on iki-
vanhaa mutta toisaalta hyvin ny-
kypäivään sopivaa. Noin 1500 

vuotta sitten Irlannissa eläneiden 
kelttikristittyjen yksinkertainen, 
kiireetön ja maanläheinen elä-
mäntapa puhuttelee aikamme ih-
mistä.

Messun toimittavat kappalai-
nen Päivi Jussila ja kansainvälisen 
työn pastori Árpád Kovács. Mes-
sussa musisoivat kanttori Marjo 
Irjala sekä irlantilaisia tinapillejä 
ja huilua soittava Suvi Kaikkonen.

RAUHAN TERVEHDYS
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30.9.–7.10.2010enot Oulussa 

le jumalanpalveluksen yhte-
ydessä. Lisätietoja Aila Valta-
vaara p. 040 5747 109.
Purjehtijantien perheker-
ho ti 5.10. klo 9.30, Niitty-
aron seurakuntakoti. Lisä-
tietoja Stiven Naatus p. 050 
3104 990.
Koskelan perhekerho ke 
6.10. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 6.10. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho 
ke 6.10. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja Sti-
ven Naatus p. 050 3104 990.
Rajakylän perhekerho ke 
6.10. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Sti-
ven Naatus p. 050 3104 990.
Tuomaan perhekerho ke 
6.10. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lisätietoja Sti-
ven Naatus p. 050 3104 990.
luukkaan perhekerho to 
7.10. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Tuiran seurakunnan syk-
syinen perheleiri 15.–17.10. 
Juuman leirikeskus. Perhelei-
rillä nautitaan yhdessäolos-
ta, leikitään, askarrellaan ja 
hiljennytään. Lisäksi ulkoil-
laan syksyisessä luonnossa 
ja säiden salliessa tehdään 
myös retki läheiselle Mylly-
koskelle. Mukana Juha Tah-
kokorpi, Kirsi Merenheimo-
Mäenpää sekä Anu Hannu-
la ja Tiina-Kaisa Tiri. Ilmoit-
tautumiset www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Hinnat: 44 
€ / aikuinen, 4–18-v. lapset 
30 €. Hinta sisältää matkat, 
ruuan ja majoituksen.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho to 30.9. klo 
12.30, Hönttämäen seura-

kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 3.10. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 3.10. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 6.10. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti.
Perhekerho ke 6.10. klo 
9.30, Myllyojan seurakun-
tatalo.
Perhekerho ke 6.10. klo 
9.30, Hintan seurakuntata-
lo.
Perhekerho ke 6.10. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti.
Perhekerho ke 6.10. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 6.10. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti.
Perhekerho to 7.10. klo 
12.30, Hönttämäen seura-
kuntakoti. 

YliKiiMinKi
Perhekerho ke 6.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

Varhaisnuoret
Kerhotiedot löytyvät Oulun 
seurakuntien nettisivuilta.

Tiernakoulu ke 13.10. klo 
16.30 Myllyojan seurakunta-
talossa. 

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Cafe andreas pe 1.10. klo 
18–22, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Tarjolla on teetä ja jotain 
pientä purtavaa, voit pelail-
la biljardia, pingistä tai lau-
tapelejä. Ilta päättyy rauhal-
liseen hetkeen kirkkotilassa. 
Ilallassa on ohjaajina seura-
kunnan nuorisotyönohjaajia 
ja vapaaehtoisia täysi-ikäisiä 

nuoria. Lisätietoja Katja Yli-
talo, katja.ylitalo@evl.fi, p. 
040 831 5932 tai Atte Kääri-
äinen, atte.kaariainen@evl.
fi, p. 040 5060 315.
nuortenilta ti 5.10. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Luvassa loistavaa seuraa, 
oleilua, pelailua ja hiljenty-
mistä. Nuortenillat on tar-
koitettu yläasteikäisille ja si-
tä vanhemmille nuorille.
nuorten vaellusleiri 25.–
27.10., Oulangan kansallis-
puisto, karhunkierros. Vael-
lusretki rippikoulun käyneil-
le nuorille. Vaellamme kah-
den päivän ajan karhunkier-
roksella, jonka aikana yöpy-
minen autiotuvassa tai tel-
tassa. Vaellus päättyy Juu-
maan, jossa vietämme vii-
meisen yön leirikeskukses-
sa. Luvassa luonnonrauhaa, 
eräilyä, rentoutumista ja Py-
hän kokemista kiireen kes-
kellä. Ilmoittaudu siis heti-
miten. Vaelluksen hinta on 
25 €, sis. matkat, ruuat, ma-
joitukset ja tapaturmava-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Retkelle mu-
kaan otetaan 20 nopeinta. 
Lisätietoja Atte p. 040 5060 
315 ja Hanna p. 040 5747 147.

Tuiran seurakunta
Tuiran isoskoulutusleirit  
I-leiri 1.–3.10. ja II-leiri 15.–
17.10. Rokuan leirikeskus. Va-
litse leiriajankohdista sopi-
vampi ja ilmoittaudu sitovas-
ti mukaan viimeistään kahta 
viikkoa ennen. Leiri on mak-
suton. Lähetämme kaikille 
ilmoittautuneille leirikirjeet 
edeltävällä viikolla. Lisätie-
toa leiristä ja isostoiminnas-
ta nuorisotyönohjaaja Merja 
Oksmanilta, p. 040 524 5944, 
merja.oksman@evl.fi. 

Kaijonharjun yökahvila pe 
1.10. klo 20–23, Kaijonharjun 
nuorisotila. Päihteetön ilta 
yläasteikäisille nuorille. Kah-
vilassa tarjolla pientä purta-
vaa ja mukavaa seuraa. Lisä-
tietoja Anssi Putilalta p. 050 
3408 982.

Oulujoen seurakunta
aalef-ilta su 3.10. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Illan ai-
heena Kuule Isä Taivaan. Aa-
lef on heprealaisten aakkos-
ten ensimmäinen kirjain eli 
iltojen aiheena ovat uskon 
perusjutut: Raamattu, ruko-
us, lähetys & yhteys. 

Nuoret aikuiset
laula ihmisille -musiikki-
hetki to 30.9. klo 18, Vanhan 
pappilan Rovastinsali. 

oPiSKEliJaJäRJESTöT
oPKo:n ilta la 2.10. klo 19, 
Öbergin talo. Messiaspsal-
mit - lauluja Jeesuksesta, Ju-
ha Muukkonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 4.10. 
klo 18.30, Kansanlähetyk-
sen Lähetyskoti. Arto Au-
ranen: Kuolemaan kastettu 
,Room. 6:3–5.
Takkailta ti 5.10. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seu-
rat to 7.10. klo 19, Eeva Silta-
lan luona, Toivoniementie 4 
A 16, Toivoniemi. Kolmen su-
kupolven seurat.

Seniorit
Vanhusten viikon juhla pe 
8.10. klo 13, Oulun yliopiston 
Saalastinsali. Katso ilmoitus. 
Vanhusten kirkkopyhä su 
3.10. klo 10, Karjasillan kirk-

Oulugospel soi 
kaupunginteatterissa 
pyhäinpäivän aikaan

Suomen vanhin gospelfestivaali Oulugos-
pel järjestetään pyhäinpäivän aikaan jo 30. 
kerran. Pyöreiden vuosien kunniaksi tapah-
tumassa kuullaan musiikkia Oulugospelin 

pitkän taipaleen varrelta. 
Ohjelmassa on muun muassa poppia, rockia, 

heavy metallia, folklorea ja afrikkalaista gospe-
lia. Lavalle astuvat Pro Fide, J. Jyrä, Jaakko Löyt-
ty, Pekka Simojoki, Jouko Mäki-Lohiluoma, Tep-
po Nuorva ja Mustarastas. Oululaista osaamista 
tarjoavat Nolla, Insela, Lumina Polaris ja Amani. 
Lastenyhtye Pieni suuri seikkailu esiintyy pyhäin-
päivänä perheen pienimpien iloksi.

Suurin osa konserteista järjestetään Oulun kau-
punginteatterissa. Muita tapahtumapaikkoja ovat 
Valve-sali, Elohuone, Keskustan seurakuntakoti ja 
Pyhän Luukkaan kappeli. Tarkka ohjelma löytyy 
internetosoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/ou-
lugospel. Siellä voi myös varata lippuja konserttei-
hin. Osa konserteista on maksuttomia.

RAUHAN TERVEHDYS

Vanhustenviikon juhla
perjantaina 8.10. 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
12:00 Toivoniemen pysäkki –12:05 Tuiran kirkko – Val-
tatie – 12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 
12:30 Linnanmaa, Pentti Kaiterankatu 1, Saalastin-sali.

Auto 2, HERUKKA 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Pateniemen kirk-
ko – 11:50 Palokan palvelukeskus – 12:00 Rajakylän seu-
rakuntakoti – 12:10 Koskelan seurakuntatalon pysäkki 
Koskelantiellä – 12:15 Koskelan palvelutalo – 12:30 Lin-
nanmaa, Pentti Kaiterankatu 1, Saalastin-sali.

Auto 3, ALPPILA 
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermar-
ketin piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon 
pysäkki – 12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – 
Kemintietä – Kaitoväylää – Yliopistokatu – 12:30 Lin-
nanmaa, Saalastin-sali.

Auto 4, SANGINSUU 
11:15 Sanginsuun srk.koti – 11:25 Lapinkangas vanha 
Arina – Laukan silta –11:40 Viskaalinmäki – Hangas-
kangas – Pikkaraisen kylä – Pikkarala, Shelliltä Pikka-
ralan vanhaa tietä – 11:55 Madekoski th. – Kainuuntie 
– Oulunsuuntie – Erkkolansilta – Sangintie, 12:15 palv.
koti Metsolanhovi, Mäkituvantie 1, pihalta – Hintantie 
– Hoikantie – 12:20 Hoikantien palvelutalo – Hoikantie 
– 12:35 Linnanmaa, Saalastin-sali.

Auto 5, HÖNTTÄMÄKI 
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, Saalastin-sali.

Auto 6, MAIKKULA 
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie - 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Rataka-
tu, las pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas-pysäkki 
- 12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 12:30 
Linnanmaa, Saalastin-sali.

Auto 7, KAUKOVAINIO 
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 
Karjasillan kirkko – Joutsentie – 12:00 Kairoskoti, Var-
pushaukantie 7 – 12:10 Kaukovainion seurakuntakoti 
– 12:20 Caritaskoti – 12:35 Linnanmaa, Saalastin -sali.

Auto 8, KESKUSTA 
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie - Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 
12:05 Keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla 
Torikadulla – Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammen-
tie, 12:15 Caritas-kodin pysäkki – Linnanmaa, 12:30 
Saalastin-sali.

Auto 9, HEINÄPÄÄ 
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-am-
pujankatu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – 
Uusikatu – Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,
12:00 Sara Wacklin –koti, tulevat kyytiin pysäkiltä 
Heikinkadun-Koulukadun kulmasta – Kasarmintie 
– Nahkatehtaankatu – Kenttätie – Intiö, 12:10 Intiön 
seurakuntakoti, Intiönpolku 2 – 12:15 Intiön hoivakoti, 
Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, Saalastin-sali.

Viittomakielinen 
vanhustenviikon juhla 

perjantaina 8.10. klo 12
Keskustan seurakuntatalossa

Ikäihmisille tarkoitettu viittomakielinen 
juhla alkaa klo 12 messulla Oulun tuomio-

kirkossa ja jatkuu sen jälkeen ohjelmallisella 
juhlalla Keskustan seurakuntatalossa.

nuorten vaellusleiri 25.–27.10. 
Oulangan kansallispuistossa, karhunkierros. 

Yöpyminen autiotuvassa tai teltassa. Vaellus 
päättyy Juumaan, missä vietämme viimeisen yön 
leirikeskuksessa. 

Vaelluksen hinta on 25 €, joka sisältää matkat, 
ruuat, majoitukset ja tapaturmavakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. Retkelle mukaan otetaan 20 
nopeinta. Lisätietoja Atte p. 040 5060 315 ja Hanna 
p. 040 5747 147.



17   Nro 31      30.9.–7.10.2010

ko. Kirkkopyhä on osa val-
takunnallista vanhusten-
viikkoa, jonka teemana on 
Meitä on moneksi. Kirkko-
kahveilla runoja lausuu Ou-
lun seudun lausujista Sa-
ri Kokkkonen. Kirkkokul-
jetus: Kaakkuri (Siipikujan 
pysäkki) klo 8.50, Maikku-
lan kappeli 9.00, Kastellin 
kirkko (Töllintie) 9.10, Kau-
kovainion kappeli 9.20, Ca-
ritas (Lintulammen pysäk-
ki) 9.30. Paluukyyti kirkol-
ta klo 12.45.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 30.9. ja 7.10. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 30.9. ja 
7.10. klo 12, hautajaishuo-
neisto. Seurakuntakerho, 
jossa hartaus sekä keskuste-
lua ajankohtaisista sekä eri-
laisista teemoista.
Senioripäivä ma 4.10. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Mahdollisuus 4 € 
hintaiseen ruokailuun klo 11.
Hopealankakerho ma 4.10. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Seurakuntakerho 
senioripäivän lopuksi. Ker-
hossa hiljennytään sekä kes-

kustellaan ajankohtaisista 
teemoista.
Tarinatupa ke 6.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 30.9. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 30.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 4.10. 
klo 12, Maikkulan kappe-
li. Keskustellaan, juodaan 
kahvit ja lauletaankin välil-
lä. Kokoonnutaan ruokasa-
lissa. 
Seurakuntakerho ti 5.10. 
klo 13, Höyhtyän Palvelu-
keskus, Mummon kamma-
ri. Hartaus- ja keskustelu-
kerho.
Eläkeläisten kerho to 7.10. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 7.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11. Soita kun 
olet yksin tai kaipaat kuun-
telija, kun haluat puhua si-
nulle tärkeistä asioista tai jos 
haluat pyytää kotikäyntiä tai 
jättää soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 30.9. 
ja 7.10. klo 13, Pyhän Tuo-

maan kirkko. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 30.9. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Paikalla kappalainen 
Harri Fagerholm ja Patenie-
men diakoni Heli Sytelä.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 30.9. 
ja 7.10. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 30.9. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
aikuisten kuntopiiri ke 6.10. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 4.10. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 7.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YliKiiMinKi
Seurakuntakerho ti 5.10. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Hiljaisuuden retriitti 15.–
17.10., Rokuan leirikeskus. 
Retriitin hinta on 58 € / hlö. 
Hinta sisältää majoituksen 
yhden hengen huoneissa 
täyshoidolla. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 30.9. Olavi 
Mäkelälle olavi.makela@evl.
fi tai 040-7636488. Mukaan 
otetaan ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Etusijalla ovat 
Karjasillan seurakunnan jä-
senet. Retriitin ohjaavat Ola-
vi Mäkelä ja Ulla Säilä.

Tuiran seurakunta
Veteraanileiri 4.–7.11., Ro-
kuan leirikeskus. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 21.10. 
p. 08 3161 340. Osallistumis-
maksu 62 €, sisältää majoi-
tuksen, ruokailun, yhteiskul-
jetuksen sekä vakuutuksen 
seurakunnan jäsenille. 

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

Karjasillan seurakunta
Yli 65-vuotiaiden mies-
ten kokkikurssi ti 19.10. klo 
11.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kokoonnumme viisi ker-
taa. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset viim. 8.10. diakonia-
työntekijä Sirpa Kemppai-
selle p. 040 5747 163. Kurs-
sin vetäjänä kotitalousopet-
taja Tuula Matilainen.

Tuiran seurakunta
Kuoroharjoitukset to 30.9. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Sekakuoro Tuike, joh-
taa Elisa Silver 050 300 9965. 
Otetaan uusia laulajia koe-
laulun kautta. Kuoroharjoi-
tukset pääsääntöisesti Py-
hän Tuomaan kirkolla, joka 
kuukauden viimeinen to Tui-
ran kirkolla.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
5.10. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho kokoon-
tuu kirkon kellari tiloissa. Li-

sätietoja Tarja Oja-Viirret p. 
040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 5.10. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Pappi tavattavissa. Oulun 
tuomiokirkko on avoinna ja 
pappi tavattavissa sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
klo 14 saakka kastetoimi-
tuksia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Tällöin on 
mahdollista myös varata ai-
koja kirkollisiin toimituksiin.
Kolmen polven iltapäivä ti 
5.10. klo 13, Maikkulan kap-
peli. Tule viettämään ilta-
päivää kanssamme. Muka-
na muun muassa iltapäivä-
kerholaiset, Teija-Anneli ja 
eläkeläiskerholaiset. Kahvi-
tarjoilu. 
Jaakob – kantaisä ja veija-
ri? ke 6.10 klo 18 Heinäto-
rin seurakuntatalon alasali.  
Jaakob on värikäs persoo-
na. Hänen elämäntarinansa 
on värikäs, jopa veijarimai-
nen. Kuitenkin hän on vah-
vasti Jumalan mies. Antaa-
ko hän myös näköalaa sii-
hen, millainen ihminen kel-
paa Jumalan valtakunnan ra-
kentajaksi? Pohdintaan joh-
dattelemassa diakoni Heik-
ki Kaikkonen. Tarjolla kah-
via ja pullaa keskustelun kir-
voittajaksi.
Kohtaa minut – opettajien 
ja opettajaopiskelijoiden 
syyspäivät  8.–10.10. Ou-
lussa. Tapahtuman järjestää 
Suomen kristillinen opetta-
jaliitto SKOL. Tarkempi ohjel-
ma ja ilmoittautumisohjeet 
löytyvät osoitteesta www.
syyspaivat.net.
oulujoen syysmyyjäiset la 
16.10. klo 11, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Myyntituottei-
ta: leivonnaisia, hilloja, kä-
sitöitä ym. otetaan vastaan 
klo 9 alkaen. Lahjoittaja 
voi valita, myydäänkö tuot-
teet diakoniatyön, lähetys-
työn vai nuorten Mission-
klubin hyväksi. Vapaaehtoi-
sia tarvitaan myös järjestely- 
ja myyntitehtäviin. Lisätieto-
ja Anu Fedotoff, p. 040 574 
7098, Ulla Mäkinen, p. 040 
506 5511 ja Sari Meriläinen, 
p. 040 558 3294.
Ylikiimingin seurakuntailta 
ma 4.10. klo 18 Maarit ja Tuo-
mas Pulkkisella, Timolansaa-
rentie 67.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Kansainvälinen ilta ti 12.10. 
klo 18–19.30, Kaukovainion 
kappeli. Ohjelmassa musiik-
kia läheltä ja kaukaa, ilta-
pala sekä kaksi puheenvuo-
roa. Ulla Mäkisen aiheena on 
Seurakunnan vapaaehtoise-
na eri puolilla Eurooppaa, 
Katariina Pitkänen Ilon ää-
ni ry:stä kertoo yhdistyksen 
toiminnasta eteläisessä Afri-
kassa otsikolla Pieni apu aut-
taa isosti.

Eläkeläisten 
konsertti

Oulun tuomiokirkossa 
ma 11.10. klo 13

Henna-Mari Sivula laulu

Maija Tynkkynen cembalo ja urut

Teuvo Pakkalan 5. musiikkiluokka, 
johtaa Marja Portaankorva

Sirkku Nivala juontaja

Karjasillan seurakunnan 
4-vuotiaiden oma synttärijuhla 

la 9.10. klo 15
Pyhän Andreaan kirkossa 

Kutsumme kaikki Karjasillan seurakunnan tänä vuon-
na neljä vuotta täyttävät linnanneidot ja ritarit yhtei-
seen synttärijuhlaan. Juhlissa pääsemme kuninkaalli-
seen seuraan. Tarjolla on syntymäpäiväkakkua. Päi-
vänsankarit saavat lahjan. 

Ilmoittaudu juhlaan viimeistään pe 1.10. osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätiedot p. 044 
3161 573.

Tervetuloa 
Tiernakouluun!

www.tiernakaupunki.fi

Oulun ev.-lut. seurakuntien Tiernakoulussa 
pääset opettelemaan tiernapoikaesitystä, 
laulamaan ja näyttelemään yhdessä 
toisten kanssa.

Tiernakoulu on tarkoitettu kaikille tiernapoika-
perinteestä kiinnostuneille kouluikäisille tytöille 
ja pojille. Mukaan voi tulla yksin tai valmiin 
ryhmän kanssa. Opetus on maksutonta. 
Koulun loputtua ryhmät voivat halutessaan 
myös esiintyä.

Opetusryhmät kokoontuvat 
keskiviikkoisin 13.10.–24.11.2010.

Ryhmä 1. Klo 16.00–17.30 
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie 2

Ryhmä 2. Klo 17.30–19.00
Öbergin talo, Kirkkokatu 5

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.10.
henna-maria.harju@evl.fi
Kerro sähköpostissa yhteystiedot, 
lapsen ikä sekä ryhmätoive.
 

Onko ripari jäänyt käymättä?
Onko näköpiirissä kesähäät tai kummius?
No problem! Ilmoittaudu aikuisrippikouluun.

Ripariohjelma:
Aloitus 31.10. klo 10 Karjasillan kirkossa (Nokelantie 39).
Muut tapaamiset keskiviikkoisin 3.11.–1.12. klo 18–20 
samassa paikassa. Rippikoulun päättymistä juhlitaan 
torstaina 9.12. klo 18. Ilmoittaudu 25.10. mennessä Heikki 
Karppiselle, p. 044 3161 580. Aikuisrippikoulu on maksuton.

Lisätietoa kevään 2011 aikuisrippikouluviikonlopusta ja 
ryhmästä saat ennakkoon Päivi Jussilalta, p. 050 3408 992 
tai elossa.fi.

RiSTi- aSEnTEET - RuKouS
Kristittyjen yhteinen rukoustapahtuma
sunnuntaina 3.10. Oulun Helluntaiseurakunnassa

Klo 16 opetusta
Klo 18 ylistyslaulua ja rukousta. Rukoillaan 
maakuntamme ihmisten, seurakuntien ja kuntien ym. 
puolesta.
Tarjoilut klo  15.30 ja 17.30

Mukana mm. Hannu Orava, Martti Hannula ja Ari 
Kauppila.  Maakunnallinen rukoustapahtuma on 
jatkoa keväällä 2009 Kastellin kirkossa alkaneille 
tilaisuuksille.
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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

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
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008
avoinna sopimuksen mukaan
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma - pe klo 9 - 16.

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

Toimipaikat

Kirkot
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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
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   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

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  
Kirkkokatu 5

30.9.–7.10.2010enot Oulussa 

Elämän polku
Kastetut

Tuomiokirkko: Jane Olivia 
Lohi.
Karjasilta: Eva Lilia Antti-
la, Olavi Aarne Juhonpoi-
ka Heula, Pinja Ilona Keski-
talo, Lumia Ella Eveliina Koi-
vuneva, Saana Maria Eveliina 
Kähkönen, Laura Helga Han-
nele Manninen, Säde Elsa 
Eveliina Ojanperä, Iiris Nup-
pu Ester Peltola, Iida-Sofia 
Katariina Posio, Roope Ee-
rik Oliver Rimali, Kiira Alisa 
Silvasti, Elias Oliver Stranius, 
Beata Matilda Timlin, Mart-
ta Eedit Amalia Tyni.
Tuira: Bertha Esteri Galinka 
Anttila, Daniel Juhani Tzo-
nev Anttila, Sanni-Serafiina 
Hakkarainen, Jamiel Onni 
Niklas Jurmu, Eelis Olavi Kel-
lokoski, Elias Kalervo Kesti-
lä, Mimosa Matilda Melan-
der, Alppi Eenok Mäntylä, 
Stella Marie Toikkanen.
oulujoki: Santtu Oskari Ant-
tonen, Otto Lauri Juhani 
Kaikkonen, Vilma Elviira Lo-
hi, Niila Elias Moilanen.  
Vihit Kastetut Kastetut y

Vihityt
Tuomiokirkko: Sami Mar-
kus Niemelä ja Heidi Johan-
na Tuohimaa.
Karjasilta: Joel Mikael Sal-
linen ja Salla Maaria Tissa-
ri, Juha Esko Ilmari Rautava 
ja Inka Karoliina Isoaho, Ju-

ha Kalevi Rimali ja Sari Anne-
li Isometsä, Matti Olavi Hau-
tamäki ja Jannika Heleena 
Ylä-Himanka, Olli Antti Im-
monen ja Miia Johanna Ke-
ränen.
Tuira: Antti Mikael Vierimaa 
ja Jutta Katriina Hakkarai-
nen, Joni Tuomas Vainikka ja 
Vilhelmiina Emilia Takanen, 
Matti Gerhard Norrback ja 
Katja Johanna Sunnari, Tom-
mi Antero Albrecht ja Anne 
Marita Hirvonen, Veikka To-
pias Koskela ja Tuulianna So-
fia Hyytinen.
oulujoki: : Esa Petteri Vira-
mo ja Paula Irene Sarviaho, 
Marko Tapio Romppainen ja 
Heli Johanna Niemisalo, Mi-
ka Petteri Helminen ja Su-
sanna Eeva Elina Ylä-Kero.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Niilo Tapio 
Kärki 88, Siiri Anna Kaarina 
Niemi s. Turves 82.
Karjasilta: Nanni Kuusinen s. 
Torvinen 83, Yrjö Heikki Myl-
lykangas 75, Jorma Ahti Ran-
ta 71, Tauno Matti Raudas-
koski 72.
Tuira:  Urho Oskari Dahlgren 
82, Tapio Antero Malo 40, 
Asta Maria Sallanko s. Rissa-
nen 79.
oulujoki: Pasi Antero Purku-
nen 48.

Koko perheen Mikkelinpäivä 
sunnuntaina 3.10. klo 10–19.30 Kastellin kirkossa

Klo 10 perhemessu 
Klo 11 lähetyslounas 
Klo 11.30 Maan korvessa kulkevi lapsosen tie -lasten-
runotapahtuma"
Klo 18. gospelmessu ja teejatkot

Mikkelin markkinat 
Lauantaina 2.10. klo 10–13 Kaukovainion kappelissa

Myyjäiset alkavat alkuhartaudella. Tarjolla muun mu-
assa syksyn satoa, leivonnaisia ja arpoja. Voit myös lah-
joittaa myyjäisiin myytävää tavaraa, leivonnaisia, kui-
vakakkuja tai muuta vastaavaa. Lahjoituksia otetaan 
vastaan klo 9 alkaen. Lahjoitettavissa leivonnaisissa tu-
lee olla valmistuspäiväys ja luettelo käytetyistä raaka-
aineista. 

Tervetuloa myös tekemään markkinoita kanssamme. 
Talkoolaisia ei ole koskaan liikaa. Osallistumalla tuet 
Suomen Lähetysseuran Tasaus-keräystä, jonka teema-
na on Rakkaus lähimmäiseen ei tunne rajoja. Lisätieto-
ja Paula Rosbacka, 040 5752 714, paula.rosbacka@evl.
fi sekä Marjukka Hamari, 040 5752 710, marjukka.ha-
mari@evl.fi.

Torstaina 7.10. klo 15
Hintan seurakuntatalossa

Kaikille avoin laulupiiri kokoontuu syksyn aikana 
joka toinen torstai. Joulun alla Hintan seurakun-
tatalossa toteutetaan jouluvaellus johon tarvitaan 
esilauluryhmää. Jouluvaelluslaulujen lisäksi lau-
lamme myös virsiä ja muita hengellisiä lauluja. 

Laulupiiriin ei tarvitse ilmoittautua, mutta lisätie-
toja voit kysellä kanttori Sanna Leppäniemi p. 040 
7400 511 tai Anna-Maija Sälkiö p. 040 5157 601.

Laulupiiri

Jumalanpalvelus su 3.10. klo 13
kaupunginsairaalan ala-aulassa, Kiviharjuntie 5.
 
Jumalanpalveluksen toimittavat Jukka Joensuu ja 
Juha Kyllönen, kanttorina Lauri Nurkkala.

Kouluikäisten lasten 
perheille 22.–25.10. Rokualla. 
Ilm. viim. 8.10. Hinta 4–18 v. 
opiskelijat ja työttömät 40 € ja 
aikuiset 62 €. 
Lisätietoja Sari Meriläinen 
p. 040-558 3294.

Syyslomaleirit
Future nuorille 22.–26.10.Juumassa 
pe 22.10. Hinta 45 €. 
Lisätietoa jukka.karkkainen@evl.fi.
10+ Rokualla 23.–26.10. Hinta 40€. 
Lisätietoja sanna.tervo@evl.fi.
1–3-luokkalaisille 26. –28.10. Rokualla. 
Hinta 30€. Lisätietoja ilkka.makinen@evl.fi.

4–6.-luokkalaisille Juumassa 
Hinta on 40€ .
Lisätietoja pertti.putila@evl.fi
1.-3. luokkalaisille 28.–30.10.
Rokualla Hinta on 30€. 
Lisätietoja matti.ketola@evl.fi.
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eurakunnissa tapahtuu

Ensi viikko on vanhusten 
viikko. Kempeleessä järjes-
tetään perinteinen kunnan 
ja seurakunnan yhteinen 

vanhustenviikon juhla torstaina 
7. lokakuuta Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. Tilaisuu-
den alussa on ruokailu kello 12. 
Varsinainen juhla alkaa noin kel-
lo 12.30. 

Tänä vuonna juhlaa on järjes-
tämässä myös Oulun seudun am-

mattiopiston Kempeleen yksikön 
cateringalan opiskelijat ja opetta-
jat. Opiskelijat ovat mukana tal-
kooperiaatteella. He toimivat 
apuna muun muassa tarjoilussa. 

Kempeleen seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Leena Hintsala 
iloitsee nuorten osallistumisesta, 
koska heidän apunsa mahdollis-
taa iäkkäiden vapaaehtoisten 
osallistumisen juhlaan vieraana.

– Ilman opiskelijoita he olisi-

vat tilaisuudessa työntouhussa. 
Näin on valitettavasti ollut ai-
kaisemmin.

Hintsala kertoo, että vanhus-
tenviikot juhlat ovat suosittuja. 
Niissä on ollut noin 300 osallis-
tujaa. Juhlan ohjelmaan kuuluu 
muun muassa vuoden kempele-
läisseniorin valinta. 

Tulijoiden määrä lisää osal-
taan se, että tilaisuuteen haetaan 
linja-autoilla ja takseilla myös 

niitä ikäihmisiä kodeista ja pal-
velutaloista, jotka eivät pääse 
liikkumaan ilman apua. 

Hintsala on mielissään kyy-
ditysavusta. Hän muistuttaa, et-
tä jokainen vanhus on juhlan ar-
voinen. 

Juhlaviikon alla Hintsala toi-
voisi voivansa vaikuttaa siihen, 
että vanhusten luona käyvillä 
kotipalvelun työntekijöillä olisi 
enemmän aikaa. Kotipalvelua tu-

lisi kehittää nykyisestä. Nyt vie-
railut ovat liian kiireisiä. 

– Ikäihmisten kokemus on, 
etteivät he saa riittävästi apua ar-
kisiin askareisiinsa, Hintsala pa-
hoittelee.

RIITTA HIRVONEN

Vanhuksia 
arvostetaan juhlalla

Sunnuntaina 3. lokakuuta 
vietetään mikkelinpäivää 
eli enkelien sunnuntaita. 
Monessa seurakunnissa 
vietetään silloin 
perhejumalanpalvelusta.

Lauantaina 2. lokakuuta järjes-
tetään Mikkelin markkinat Ou-
lussa Kaukovainion kappelissa 
kello 10–13. Kyseessä on perin-
teinen myyjäistapahtuma, joka 
avataan alkuhartaudella. Myy-
jäisissä on tarjolla syksyn satoa 
ja leivonnaisia. Myyjäisiin voi 
myös lahjoittaa myytävää tava-
raa ja leivonnaisia. Myyjäisiin 
osallistumalla voi tukea Suomen 
Lähetysseuran Tasaus-keräystä.

Kastellin kirkossa alkaa perhe-

messu kello 10. Messun jälkeen 
kello 11.30 ohjelma jatkuu las-
tenrunotapahtumalla Maan kor-
vessa kulkevi lapsosen tie. Ta-
pahtumassa on mukana myös 
Oulujoen seurakunnan lapsi-
kuoro. Kello 12 alkavat perhe-
messut Pyhän Andreaan kirkos-
sa ja Pyhän Tuomaan kirkossa.

Perhekirkkoja järjestetään Yli-
kiimingin kirkossa kello 12 ja 
Myllyojan seurakuntatalolla 
kello 14. Myllyojan seurakunta-
talolla messun jälkeen pidetään 
nelivuotiaille syntymäpäiväjuh-
lat. Molemmissa perhekirkois-
sa avustavat lapsikuorot. Ylikii-
mingissä kuullaan jumalanpal-
veluksen jälkeen enkelilauluja ja 
nautitaan kirkkokahvit.

Hailuodon kirkossa vietetään 

Kolmen polven kirkkoa kel-
lo 12. Jumalanpalvelusta seuraa 
lähetyslounas seurakuntasalis-
sa. Mukana on seurakunnan ni-
mikkolähetti Pirjo Lehtiniemi. 
Muhoksen ja Oulunsalon kir-
koissa on perhemessu myös kel-
lo 12. 

Haukiputaan kirkossa vietetään 
myös perhemessua. klo 10. Mu-
kana on seurakunnan lapsikuo-
ro. Jumalanpalveluksen jälkeen 
on tarjolla kirkkokahvit seura-
kuntakeskuksessa. Seurakunta 
tarjoaa kirkkokyydin, jonne voi 
ilmoittautua perjantaina kello 
9–11 p. 08 5472 636.

Kempeleessä vietetään Mikke-
linpäivän perhemessua kello 10 
Pyhän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Limingan kirkossa Mikkelin-

päivän perhemessu alkaa kello 
12. Mukana on päivä- ja per-
hekerholaisia.

Lumijoen jumalanpalve-
lus kello 10 on lyhennetty 
ja sopii lapsiperheille. 

Siikalatvan seurakunnas-
sa vietetään perhemessua kel-
lo 13 Kestilän seurakuntako-
dissa. Päälle nautitaan kirkko-
kahvit. Piippolan kirkossa per-
hekirkko on kello 18. Sitä en-
nen seurakuntakodissa on per-
hetapahtuma kello 16. Pyhän-
nän kirkossa perhekirkko alkaa 
kello 10 lapsikuoron avustuksel-
la. Rantsilan kirkossa perhekirk-
koa vietetään myös kello 10 lap-
sikuoro Stellojen kanssa. Päälle 
nautitaan kirkkokahvit.

Pikkuväkikin kirkkoon mikkelinpäivänä

Tyrnävän kirkossa on Mikke-
linpäivän perhekirkko kello 10. 
Temmeksen seurakuntatalossa 
vietetään perhekirkkoa kello 12. 

Myös Yli-Iin kirkossa on perhe-
kirkko kello 10.

RAUHAN TERVEHDYS

A rk i s to /  J aan i  Föh r
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. Muina 
aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä p. 08 
3161 300.

Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon sakastissa.

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

klo 10 srk-talossa. Aikuisten 
juttelu- ja kahvittelutuokio.
Kirkkoneuvoston kokous to 
30.9. klo 18 virastossa.
Vaalilautakunnan kokous 
pe 1.10. klo 16 virastossa.
Matalakynnys: Su 3.10. klo 
16 Korsuhovilla, mukana Ve-
sa Salo Raahesta.
opiskelemme Raamattua 
ti 5.10. klo 18.30 srk-talos-
sa. "Kalastaja Pietari lähe-
tystyössä" (Apostolien teot).
lasten kirkkopyhäkoulu 
sunnuntaisin kirkon sakastis-
sa jumalanpalveluksen yhte-
ydessä. Huom. Su 3.10. klo 10 
pidetään lyhennetty juma-
lanpalvelus, joka sopii hyvin 
lapsiperheille, ei siis erikseen 
pyhäkoulua.
laulukausi alkaa. Tule mu-
kaan iloiseen ja reippaaseen 
aikuisten kuoroon. Harjoit-
telemme keskiviikkoisin klo 
18.30–20 srk-talossa. Kuo-
roon ei ole pääsykoetta, ei-
kä sinulla tarvitse olla aikai-
sempaa kuorokokemusta.
Haluaisitko toimia lähim-
mäiselle avuksi? Tule ma 
4.10. klo 18 srk-talolle. Tarvit-
semme esimerkiksi vapaaeh-
toisia avustamaan su 10.10. 
Lumilyhdyn väkeä kirkkoon.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973. 
Rakkausmessu pe 8.10. klo 
20 Kempeleen Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Mes-
sussa mukana pastorit Ti-
mo Juntunen ja Seija Helo-
maa, kanttori Eija Savolai-
nen, mukana myös Askeleet 

Kirkkokuoro to 30.9. klo 
18.30.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 1.10. klo 10.
Raamattu- ja rukousilta ti 
5.10. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Päiväpiiri ke 6.10. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 7.10. klo 10.
Saarenkartanon hartaus to 
7.10. klo 14.30.

Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 30.9. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. 
Rukouspiiri to 30.9. ja to 
7.10. klo 18 Puttaan Tuvassa.
nuorten ilta rippikoulun 
käyneille nuorille pe 1.10. 
Vakkurilassa gospelmessun 
jälkeen. 
omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 5.10. klo 13 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa.
lähetyspiiri ti 5.10. klo 13 
Puttaan Tuvassa, Kirkkotie 10.
Raamattupiiri ke 6.10. klo 18 
Puttaan Tuvassa.
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 7.10. klo 13 Martinniemen 
srk-kodissa. Kuljetuspyyn-
nöt diakoniatoimistoon per-
jantaisin klo 9–11 p. 08 5472 
636.
Virsikirkko to 7.10. klo 12 
kirkossa. Mukana Kuusa-
mon seurakunnan eläkeläis-

ten musiikkipiiri ja Veteraa-
nimieslaulajat, johtaa Raimo 
Heikkilä. Hartaus Jaakko Kal-
takari.
Vanhusten viikon juhla pe 
8.10. klo 13 srk-keskuksessa. 
Monipuolista ohjelmaa, har-
taus ja kahvitarjoilu. 
Pyhäkoulu su 10.10. klo 12 
Wirkkulassa. Kesto n. 45 min.
Seurakuntakerho ma 4.10. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, mukana Martti Hei-
nonen, ke 6.10. klo 13 Kel-
lon srk-kodilla, mukana Sa-
mi Puolitaival ja to 7.10. klo 
13 srk-keskuksen monitoimi-
salissa. Kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon perjantaisin 
klo 9–11 p. 08 5472 636.
Perhekerhot: Jokelan van-
halla koululla tiistaisin klo 
10–11.30, Kellon srk-kodissa 
torstaisin klo 9.30–11, Mar-
tinniemen srk-kodissa per-

jantaisina klo 9.30–11 ja Vak-
kurilassa kirkonkylällä per-
jantaisin klo 10–11.30. Per-
hekerhot eivät kokoonnu pe 
1.10. Martinniemen srk-ko-
dissa ja Vakkurilassa.
Missiokerho perjantaisin klo 
15 Puttaan Tuvassa. Alakou-
luikäisten raamattu- ja lähe-
tyskerho. Askartelua, leik-
kiä, Raamattuun ja lähetys-
työhön tutustumista.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15. Tule kahvittelemaan, 
seurustelemaan, tekemään 
käsitöitä. Voit lukea ja laina-
ta lehtiä ja kirjoja. Tuvan kä-
velijät torstaisin klo 12, tule 
mukaan lenkkeilemään.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Raamattuluokka pe 
1.10. klo 18.30 Salmelan pap-
pilassa. Kirkkoseurat su 3.10. 
klo 14 ja 18 kirkossa. Sisar-

ten toiverunoilta ti 5.10. klo 
18.30 Maija Jokelalla. Kel-
lo: Raamattuluokka (pie-
net) pe 1.10. klo 17.30 Joke-
lalla. Syysmyyjäiset la 2.10. 
klo 12 ry:llä. Jokikylä: Raa-
mattuluokka pienet pe 1.10. 
klo 17.30 ry:llä. Ompeluseu-
rat pe 1.10. klo 18.30 ry:llä. 
Raamattuluokka isot la 2.10. 
klo 19 Mertaniemellä. Päivä-
kerhot tiistaisin ja keskiviik-
koisin klo 17.30 ry:llä. Sisar-
piiri to 7.10. klo 18.30 ry:llä.
Kastettu: Emilia Tuuli Hen-
riikka Tyni, Jasper Henrik Ta-
pani Hirvonen, Iikka Aarre 
Oliver Pietarila, Eedit Inkeri 
Hiltunen, Aino Tuulia Similä.
avioliittoon kuulutettu: Ka-
ri Matti Johannes Poutiainen 
ja Raija Pauliina Paaso.
Kuollut: Maria Sofia Niska-
nen 89.

Kyyti- ja kynkitysapua tarjolla 
Siikamarkkinoille 
Marjaniemeen la 9.10. ja su 10.10. Soita Sallille (040 
751 0036) tai Marjalle (040 7430 381). Siikamarkkinoi-
den aikaan on myös tarjolla rössypottulounas srk-sa-
lissa lauantaina 9.10. klo 11–16. Tuotto lähetystyölle.

omaishoitajien 
tapaaminen 
ti 5.10. klo 13–14.30 
seurakuntasalissa 

Perhemessu 
sunnuntaina 3.10. klo 10 kirkossa 

Mukana seurakunnan lapsikuoro. Vanhusten kirkko-
pyhä, jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit seu-
rakuntakeskuksessa. Seurakunta tarjoaa kirkkokyy-
tiä, ilmoittautumiset perjantaisin klo 9–11 diakonia-
toimistoon p. 08 5472 636.
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Joel Hallikaisen 
konsertti 

la 9.10. 
peruttu 

Lipun jo 
ostaneet 

voivat lunastaa
lippua vastaan 
rahat takaisin 

kirkkoherranvirastosta.

Kolmen polven kirkko 

Enkelien päivänä su 3.10. klo 12

Kaikenikäisten yhteinen kirkkopyhä: vauvat, lapsukai-
set, äidit, isät, tädit, sedät, kummit, isoisät, mummit, 
naapurit ja kummin kaimat. Voit tuoda kirkkoon mu-
kanasi oman enkelin (kuva, kortti, taulu, hahmo, hei-
jastin tms.) Kirkon jälkeen lähetyslounas, jossa vieraa-
na nimikkolähettimme Pirjo Lehtiniemi.

Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14. 

Huom! Ke 6.10 virasto 
on kiinni työntekijöi-
den suunnittelupäivi-
en vuoksi.

Yhteystiedot: 
Virasto 387 172
kirkkoherra  
045 2369 094
talouspäällikkö  
045 6306 082
kerhohuone 387 512 
kirkko 387 336 
srk-talo 387 396 

Päiväkerhot muuten nor-
maalisti, mutta ti-ke 5.–
6.10 kerhot peruttu.
Kokkikerho: Ryhmät A ja B 
vuoroviikoin. To 30.9. klo 14 
ryhmä A.
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 1.10. 

kuoro ja paljon vapaaehtoi-
sia. Messun jälkeen iltakah-
vit ja teet. Lämpimästi ter-
vetuloa! Messun järjestää Li-
mingan rovastikunnan avio-
parityö. Ks. ilmoitus Kempe-
leen kirkollisista.
Hiljattain läheisensä me-
nettäneiden päivä la 16.10. 
klo 10–14 Kempeleen Kok-
kokankaan srk-keskukses-
sa. Ilmoittautuminen ke 6.10 
mennessä Marjolle p. 045 
6381 973. 
Partio: Poikavartio Metsä-
hanhet to 30.9. klo 15 Nas-
kun laavulla pappilassa. Jos 
olet 10–12-vuotias partiosta 
kiinnostunut poika, tule mu-
kaan. Lisätietoa Maukalta p. 
045 236 9094. Metsähanhet 
Naskun laavulla myös to 7.10. 
klo 15. Kaiku 10 -tapahtuma 
la 2.10. Oulussa sudenpen-
nuille ja seikkailijoille. 
lasten ja nuorten syysleiri 
2.–3.10. Kivirannan leirikes-
kuksessa Kalajoella. Ilmoit-
tautuminen on päättynyt, 
mutta paikoista voi vielä ky-
sellä Sinikka Härköseltä p. 
044 5037080 tai sinikka.har-
konen@lumijoki.fi.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka pe 1.10. klo 19, 5–6-
lk Jaakko Klaavolla, 7–8-lk 
Esa Kämäräisellä ja nuor- 
tenilta Hannu Vanhalalla. 
Seurakuntapäivä ja ruokai-
lu su 3.10. klo 12 ry:llä. Päi-
väkerhot ry:llä ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–
19. Ompeluseurat ke 6.10. 
klo 19 ryllä. 
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ikäihmisten juhla

"Meitä on moneksi"
torstaina 7.10. klo 11–13.30 seurakuntatalolla

Ruokailu ja kahvi
Musiikkia
Tervehdys: kunnanjohtaja Pekka Rajala
Rantakylän koululaisten esitys: 
"Meitä on moneksi"
Pakinaa Oulun seudun murteella: 
Raatikamari Raimo Ritola
Sykettä senioreille: Leena Leppäluoto
Ikäihmisen puheenvuoro: Irja ja Aaro Arvio
Nuorten palveluryhmän esitys: "Olet tärkeä"
Seurakunnan puheenvuoro: kirkkoherra 
Ilkka Tornberg

Juhlassa avustavat yläkoulun oppilasryhmät 
ja ammattiopisto Luovi

Kyytiä tarvitsevat ilmoittautukaa 
30.9. mennessä p. 044 7521 226. 
Sponsorina taksiasema ja Kylmäsen 
liikenne. 

Järjestävät Limingan kunta ja 
seurakunta

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Syksyn sururyhmä hiljat-
tain läheisensä menettä-
neille alkaa to 30.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-talolla. Ko-
koontumiset ke 13.10., ke 
27.10., to 11.11. ja to 25.11. 
Lisätietoja Leena Brockman, 
040 5004 196 ja Arvo Yrjölä, 
040 7707 431.
Miesten piiri to 30.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Työikäisten miesten piiri la 
2.10. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 3.10. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 

Gospelia ja ajatuksia elä-
mästä. Lapsille pyhäkoulu. 
Iltateetä nyyttikestiperiaat-
teella.
Perhekerhot: ti, ke klo 9.30–
11 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ja pe klo 9.30–11 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa perhepäivähoitajille ja 
heidän hoitolapsilleen. Ke ja 
to klo 9.30–11 Vanhassa pap-
pilassa, Ke klo 9.30–11 Kir-
konkylän srk-kodilla. Ti ja pe 
klo 9.30–11 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille torstaisin klo 
15.30–16.30 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa ja perjantai-
sin klo 15–16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Lisä-
tiedot Eija Savolainen p. 040 
7790 337.
Työikäisten lauluryhmä as-
keleet haluaisi kasvaa kuo-
roksi. Laulamme uudempia 

hengellisiä lauluja kolmi-
neliäänisesti. Harjoitukset 
ovat perjantaisin klo 18–19 
kirkonkylän seurakuntako-
dilla. Lisätiedot kuoronjoh-
taja Eija Savolainen p. 040 
7790 337.
Eläkeläisten piirejä ei ole 
6.10. eikä 7.10. 
Kirkkokuoro ke 6.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
läheisensä menettänei-
den päivä la 16.10. klo 10–
14, Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa, Kissaojantie 12. 
Päivä on osallistujille ilmai-
nen. Ilmoittautumiset  ja tie-
dustelut pe 8.10. mennessä, 
diakonissa Leena Hintsala p. 
040 7790365. 
Rovastikunnallinen mielen-
terveyskuntoutujien retki-
päivä Rokualle 11.10. Hinta 
5 €. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Soile Pakkanen p. 
040 7790 367.

Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14 Kurikkatie 3.
aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. 
Kirpputori ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13. 
nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 1.10. 
klo 18 Lauluraamattuluok-
ka molemmat ryhmät ry:llä. 
Pyhäkoulut: su 3.10. klo 12. 
Paituri: Mällinen, Hietanie-
mentie. Seurat su 3.10. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 1.10. klo 19 
Pauliina ja Mauri Korhosel-
la, Ronkoteuksentie 12. Syys-
seurat la 2.10. klo 18 Tyrnä-
vän ry:llä. Iltamessu su 3.10. 
klo 18 Tyrnävän kirkossa.
Kastetut: Veera Emilia Haas-
tola, Aino Lyydia Heiskari, 
Nella Serafiina Rova, Matil-
da Aili Amanda Markkanen, 
Veikko Iisakki Kontiokari, In-
ka Adelia Sarajärvi, Silja Eve-
liina Pekama.
Vihitty: Johannes Henrik-
ki Mikkonen ja Martta Ma-
ria Myllylä. Harri Tapani Väi-
sänen ja Teija Inkeri Tuulia 
Sainila.
Kuollut: Heikki Arvi Keihäs 
77.

Hartaus to 30.9. ja 7.10. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
6.10. klo 18 srk-talolla. Täh-
det to 30.9. klo 16 srk-talolla.
Tupoksen olohuone ke 6.10. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Kahvitellaan ja rupa-
tellaan. Tule oman käsityön 
kanssa tai ilman. Odotam-
me joukkoomme lisää kai-
kenikäisiä kävijöitä. Muka-
na Nita, Eero ja Kyllikki.
Rakkausmessu pe 8.10. klo 

20 Kempeleen Kokkokan-
kaalla.
Seurakuntakerhoa ei ole 
6.10. Osallistutaan ikäihmi-
sen juhlaan 7.10.
Mielenterveyskuntoutujien 
retki 11.10. Rokualle. Ilmoit-
tautuminen päättyy tänään 
30.9. Jos tulee este, ilmoita 
myös siitä p. 044 7521 226 / 
Ilmonen.
nuoret: Raamis ke 6.10. klo 
17.30–19 Nuorisonurkassa. 
Nuortenilta to 7.10. klo 18–
20 Nuorisonurkassa.

Varhaisnuorisotyö: Varkka-
vintti keskiviikkoisin klo 15–
16.30 Lähetysvintillä. Vark-
kavintti on 3–6-luokkalaisil-
le tarkoitettu lähetys- ja kan-
sainvälisyyskerho. Tutustum-
me eri maihin ja kulttuurei-
hin sekä niissä tehtävään lä-
hetystyöhön monenlaisen 
eri puuhailun kautta. Ker-
hossa mm. lauletaan, leiki-
tään, pelataan, askarrellaan 
ja leivotaan. Kerhonohjaa-
jana toimii Kirsi p. 044 7521 
225. Nähdään vintillä. Seura-

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17. 

kunnan, kunnan ja 4H:n yh-
teisistä kerhoista löytyy jo-
kaiselle jotakin! Tiedot eri 
kerhoista löydät nettisivuil-
tamme osoitteesta www.li-
minganseurakunta.fi. 
Rippikoulutyö: Rippikoulu-
ralli to 30.9. klo 18–20 seu-
rakuntatalolla. Ralliin osallis-
tuvat Loppiaisleiri ja talvileiri 
sekä muualle menijät A-R su-
kunimen mukaan. Rippikou-
luopetusta la 9.10. loppiais-
ryhmälle klo 12–17 Vanamos-
sa. Ota mukaan omat eväät 
ja muistiinpanovälineet.
Perhekerhot: Ti 5.10. klo 
9.30-11 Kotikololla. Mukana 
diakonissa Nita Nahkala. Ke 
6.10. klo 9.30–11 Vanamos-
sa. Mukana diakonissa Nita 
Nahkala.
lähetystyö: Aikuisten lähe-
tysvintti ma 4.10. klo 12–14 
Lähetysvintillä. Lähetysilta 
su 10.10. klo 18 seurakunta-
talolla. Vieraana Limingan 
seurakunnan uudet, loka-
kuussa Tansaniaan matkaa-
vat lähettimme Anna-Riitta 
ja Oskari Holmström. Kahvi-
tarjoilu. 
Partio: Partiotoimistossa ei 
ole pe 1.10. päivystystä. Kai-
ku 10 -tapahtuma la 2.10. 
Oulussa sudenpennuille ja 
seikkailijoille. Kirkkopalve-
lussa su 3.10. Hillat.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka (7–8-lk) pe 1.10. klo 
18.30 ry:llä ja nuortenilta 
Vanamossa. Raamattuluok-
ka (5–6-lk) la 2.10. klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulu su 3.10. klo 

Rukousilta 

to 7.10. klo 18.30 
Pyhän Kolminaisuuden 

kirkossa.
Mukana Pirkko 

Jalovaara. 
Lämpimästi tervetuloa! 

Mikkelinpäivän 
perhemessu 

su 3.10. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 

kirkossa. 
Vanhusten ja lasten 

yhteinen kirkkopyhä. 

11.30, seurat klo 17 ja 18.30 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
5.10. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Vilja Mirjam Alila, 
Lauri Verneri Korhonen, Em-
miina Edla Aurora Lehtola, 
Jesper Patrik Pirhonen, Hel-

ka Vilhelmiina Ylimäki.
Vihitty: Henrik Johannes Ra-
sila ja Laura Helena Häivälä.
Kuollut: Tarmo Paavali Syr-
jäpalo 49, Alma Inkeri Hiltu-
nen 71.

Mikkelinpäivän perhemessu

Sunnuntaina 3.10. klo 12  Limingan kirkossa

Päivä- ja perhekerholaiset laulavat, 
enkelisaarna lastenohjaajien avustuksella.
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Ehtoolliskirkko to 30.9. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa. Simo Pekka Pekkala, 
Ossi Kajava.
lähetysilta to 30.9. klo 19 
Iida ja Erkki Yliojalla, Ratatie 
30, Jouni Heikkinen.
Kamarimusiikkikonsertti 
su 3.10. klo 18 kirkossa.
Hartaus ti 5.10. klo 13.30 
palveluasunnoilla.
Siioninvirsiseurat ti 5.10. 
klo 19 srk-talossa, Jouni 
Heikkinen
Rukouspiiri ke 6.10. klo 
17.45 seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
Virsilaulut to 7.10. klo 13 
Päiväkeskuksessa, Ossi Ka-

java.
Hartaus to 7.10. klo 14 Vire 
kodissa,  Jouni Heikkinen.
Vanhemman väen kirkko-
pyhä su 10.10. alkaen juma-
lanpalveluksella klo 10 kir-
kossa, jonka jälkeen kirk-
kokahvit Päiväkeskuksessa. 
Kirkkoon järjestetään kyy-
ditys, ilmoittautumiset 7.10. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 533 1284.
Kuorot: Lapsikuoro ke 6.10. 
klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa. 
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. 
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys to 30.9. klo 11–12.15 
yläkoululla ja lukiolla. Raa-
mattupiiri nuorille ja rippi-

koululaisille su 3.10. klo 12–
13 seurakuntatalon alaker-
rassa. Saa merkinnän rippi-
koulukorttiin. Hermes har-
joitus su 3.10. klo 13 srk-ta-
lon nuorisotiloissa. Nuoriso-
työnohjaajat Rainer Väänä-
nen p. 040 5851 057 ja Tuu-
la Väänänen p. 040 5246 534. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Aikuisten ilta pe 1.10. 
klo 19 ry:llä. Raamattuluokka 
ja iltakylä la 2.10. 7–8-lk K. ja 
T. Karhumaalla, Paatelanku-
ja 4. Mikkelinpäivän perhe-
kirkko pyhäkouluna su 3.10. 
klo 12. Seurat su 3.10. klo 17 

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

ke 14–17
pe 10–13

Seurakunnan 
vapaaehtoisten 

koulutusilta ma 11.10. 
klo 18 toimitalolla

lähetyslounas su 3.10. klo 
11–14 seurakuntatalossa.
Ei pyhäkouluja su 3.10.
Viikkomessu  6.10. klo 13.30 
Salonkartanossa, Vesa Äärelä.
lähetysilta ke 6.10. klo 18 
toimitalossa. Vieraana Sene-
galissa Tasaus-matkalla ollut 
Maarit Salmikangas. 
Seurakuntakerho to 7.10. 
klo 13. Huomaa aika, osallis-
tumme koko kylän Rollaatto-
rimarssiin. Lähtö Salonkarta-
nosta, jossa kävelemme Cari-
tas-kodin pihalle, siellä kah-
vitarjoilu. 

Herättäjän kirkkopyhän 
messu ja seurat su 10.10. klo 
10 Kempeleen kirkossa.
Vanhusten viikon pääjuh-
la su 10.10. messun jälkeen 
seurakuntatalossa.
Pyhäkoulut su 10.10. klo 12 
Repussa ja Salonpäässä. 
aikuisten kuoro keskiviikkoi-
sin klo 18 seurakuntatalossa. 
Uusia laulajia kaivataan.
Biblio- ja psykodraama-
ryhmä alkaa 14.10. Tiedus-
telut Minna Salmi p. 044 
7453 846.
Salonpään ry: Seurat 3.10. 
klo 16 Matti Lahti ry:llä, Aar-
no Sassi. Seurat 10.10. klo 16 
ry:llä, Jari Latvala, Pentti 
Kinnunen. Seurat 17.10. klo 
16 ry:llä, Tapani Kirsilä, Lau-
ri Karhumaa. 
Kirkonkylän ry:  La 2.10. 
klo 12 Turun ry:n myyjäiset. 
Su 3.10. klo 12 raamattuluok-
ka I, ry. Raamattuluokka II; 
Kylänpuoli ja Keskikylä; ry, 
Karhuoja; Antti Korkiakoski. 
Klo 16 seurat, ry, Marko Nis-
kanen, Jussi Karjula. To 7.10. 
klo 18.30 rippikoulun kodi-
nilta, ry, Sami Pikkuaho. La 

Kirkkoherranvirasto ja 
kaikki toimistot suljettu 
pe 1.10. koko päivän.

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 30.9.–7.10.2010
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Vanhusten viikon juhla
ke 6.10.

Lounas seurakuntatalossa porrastetusti 
klo 11 tai 11.30.
Ilmoittautuminen ruokailuun 30.9. mennessä 
kirkkoherranvirastoon (klo 9–15) p. 08 533 1284.

Juhla klo 12.15 Koivu ja tähti – kulttuurikeskuksessa
Ohjelmassa mm. sosiaali- ja terveysjohtaja Merja 
Honkasen puhe, musiikkia: lukion musiikkiryhmä ja 
seurakunnan päiväkuoro ja teatteria.

Rakkausmessu 

pe 8.10. klo 20 Kempe-
leen Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. 

Messussa mukana pas-
torit Timo Juntunen ja 
Seija Helomaa, kanttori 
Eija Savolainen, muka-
na myös Askeleet kuoro 
ja paljon vapaaehtoisia. 
Messun jälkeen iltakah-
vit ja teet. Lämpimästi 
tervetuloa! Messun jär-
jestää Limingan rovasti-
kunnan avioparityö. Ks. 
ilmoitus Kempeleen kir-
kollisista.

Mikkelinpäivän 
perhemessu  

su 3.10. klo 12 
kirkossa 

”Meitä on moneksi”
Valtakunnallisen vanhusten viikon 
ohjelma 5.–10.10. Oulunsalossa.

Tiistai 5.10. oulunsalotalo 
9.15  Aamukahvi / Oulunsalon 

Kyläkamari ja näyttelyn avaus 
10.00  Vanhustenviikon avaus / Anne 

Niska palvelulautakunnan pj. 
10.05  Lukeminen -elinikäinen oikeus ja 

mahdollisuus / selkokirjailija Pertti 
Rajala 

10.40  Hyvään kuntoon / professori, 
emeritus Erkki Väisänen ja 
psykiatri Leena Väisänen 

11.35  Taukojumppa ja tauko 
11.45  ”Oma kuntoremontti” Osmo 

Kaveri kuntoilija 
12.05  Edunvalvonta-asiakirja / Kempele-

Oulunsalo Osuuspankin edustaja 
12.15  Näyttelyyn tutustuminen ja 

ruokailu 

Keskiviikko 6.10.
13.30  Salonkartanossa kaikille avoin 

viikkomessu. 

Torstai 7.10. ”Rollaattorimarssi” 
13.00  Marssi lähtee Salonkartanosta ja 

päättyy Caritas-kodin sisäpihalle 
jossa huivijumppa ja kahvit. 

Sunnuntai 10.10. Pääjuhla 
10.00 Pääjuhla alkaa messulla kirkossa, 

jonka jälkeen ruokailu ja pääjuhla 
seurakuntatalolla. 

Kuljetusta tarvitsevat, ottakaa yhteyttä 
30.9. mennessä numeroon 050 388 6907. 

Lämpimästi tervetuloa vanhusten 
viikon tapahtumiin!

läheisensä 
menettäneiden päivä
la 16.10. klo 10–14
Kempeleessä Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12

Päivän teemana: 
Mikä lohduttaa surussa? 
rovasti, kirjailija Niilo Rauhala
Päivä on osallistujalle ilmainen.
Ilmoittautuminen to 7.10. mennessä 
Päiville p. 044 745 3853.
Järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö

MIKKELINPÄIVÄN LOUNAS 
su 3.10. klo 11-14 

Oulunsalon srk-talolla 
8 € / aikuiset  
4 € / lapset 7-10v. 
Alle kouluikäiset  
ilmaiseksi   

Onnenpyörä 
 

Tuotto lähetystyölle 

Menu 
Herkkumuusi, jauhelihakastike  

kasvisvaihtoehtona punajuuripaistos 
Porkkana-lantturaaste 

 

Kaura-omenapaistos, kahvi, tee 

9.10. klo 19 Oulun ry:n omat 
myyjäiset. Su 10.10. klo 12 
raamattuluokka I, ry, raa-
mattuluokka II, Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry, Karhuoja; Jou-
ko Koskelo. Klo 16 seurat ja 
ehtoollinen kirkossa, Mauno 
Linnanmäki, Pertti Lahtinen.
Kastetut:  Antti Jeremias Kor-
kiakoski, Tuukka Heikki Aleksi 
Hakko, Silja Wilhelmina Kurtti.
Vihityt: Tuomas Heikki Hak-
ko ja Henna Maria Väänä-
nen, Janne-Petteri Sänisalmi 
ja Sari Tuulia Mustonen.

ry:llä. Päiväkerhot ma 4.10. 
klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Ompeluseurat pe 1.10. 
klo 19 ry:llä. Raamattuluok-
ka 7–8-lk la  2.10. Karhumaa, 
Paatelankuja 4. Perhekirk-
ko su 3.10. klo 12. Seurat su 
3.10. klo 17 ry:llä. Päiväkerho 
ti 5.10. klo 17.30 ry:llä. 
Kastettu: Miikka Mattias 
Alakärppä, Elias Ilmari Ala-
nen, Lyydia Isabella Ervas-
ti, Jami Einari Otto-Tapani 
Lindholm.
Vihitty: Veli-Pekka Väisä-
nen ja Mira Marjatta Salli-
nen, Jussi Henrikki Markus ja 
Johanna Kaarina Hirvonen.
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der, e. Mikkonen s. Karasti 
88, Veikko Juhani Junttila 69, 
Tuomo Olavi Siira 64.

Siikalatvan 10-isoset isos-
koulutus la 16.10. klo 11–17 
Kestilän kerhokodissa.

KESTilä
Seurakuntakerho pe 1.10. 
klo 10 srk-kodissa. 
ompeluseurat pe 1.10. klo 
19 ry:llä. 
Kirkkokahvit ja rippikou-
lun 2011 infotilaisuus su 
3.10. srk-kodissa. Alkaa per-
hemessulla klo 13.  Muual-
le kuin oman kappeliseura-
kunnan rippikouluun mene-
vät rippikoululaiset osallistu-
vat myös tähän tilaisuuteen.
SRK:n lähetysseurat ma 
4.10. klo 19 Ilma ja Pekka 
Nauhalla, Toivo Kalliokoski 
ja Timo Kamula. 
Ystävänkammarin ruokai-
lu ke 6.10. klo 10 srk-kodissa 
vanhustenviikon kunniaksi. 
lähetysilta ke 6.10. klo 19 
srk-kodissa. Lähetystyös-
tä sanoin ja sävelin, muka-
na Enna Junno, Ulla ja Rei-
jo Tuomola.
Maaseutuväen kirkkopyhä 
10.10. Messu klo 10 srk-kodis-
sa. Messun jälkeen ruokailu 
ja ohjelmaa.
Kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 
11, varkkarikerho ti klo 15, 
perhekerho ke 13.10. klo 10 
kerhokodissa. 

PiiPPola
Mikkelinpäivän perheta-
pahtuma su 3.10. Alkaa klo 

16 srk-kodissa, jossa yhteistä 
ohjelmaa ja iltapala. Perhe-
kirkko klo 18 kirkossa. 
Väinölän ja Pulkkilan seu-
rakuntakerhojen syysta-
pahtuma ti 5.10. klo 12 Kai-
ranmaantalolla Leskelässä. 
Myytävänä leivonnaisia, ar-
vontaa. Lahjoituksia ote-
taan kiitollisuudella vastaan. 
Tuotto Leskelän diakoniaky-
lätoimikunnan hyväksi.
SRK:n lähetysseurat ke 
6.10. klo 19 srk-kodissa. 
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 
Varhaisnuortenkerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 
Kastettu: Verneri Julius Ra-
jamäki.
Kuollut: Lempi Eliina Iko-
la s. Maarala 83, Sauli Rein-
hold Kurjenheimo 65.

PulKKila
naistenilta ma 4.10. klo 19 
ry:llä. 
Pulkkilan ja Väinölän seu-
rakuntakerhojen syysta-
pahtuma ti 5.10. klo 12 Kai-
ranmaantalolla Leskelässä. 
Myytävänä leivonnaisia, ar-
vontaa. Lahjoituksia ote-
taan kiitollisuudella vastaan. 
Tuotto Leskelän diakoniaky-
lätoimikunnan hyväksi.
Kanteleen soittoa ti 5.10. 
klo 12.30 Koivulehdossa. El-
vi Viio soittaa kannelta van-
hustenviikon merkeissä.
SRK:n lähetysseurat ti 
5.10. klo 19 Pulkkilan kirkos-
sa, Timo Kamula ja Toivo Kal-

liokoski.
Ehtoollishartaus pe 8.10. 
klo 13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 8.10. 
klo 19 ry:llä.
Kerhot: Perhekerho ma 
4.10. klo 10, varhaisnuorten-
kerho to klo 16, päiväkerho 
pe klo 10 srk-talon kerho-
huoneessa. 

PYHänTä
Ehtoollishartaus to 30.9. 
klo 10.30 Nestorissa.  
Hartaus to 30.9. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
lauluseurat pe 1.10. klo 
18.30 Anne ja Juha Lahdella. 
SRK:n lähetysseurat su 3.10. 
klo 16 srk-talossa. 
Vanhustenviikon seura-
kuntatapahtuma to 7.10. 
klo 11–14 seurakuntakodil-
la. Vanhustenviikon aiheena 
on Meitä on moneksi. Ohjel-
massa ruokailu, 5 €, ym. oh-
jelmaa. Tuotto oman kappe-
lin diakoniarahastoon. Sivu-
kyliltä kuljetusta tarvitsevat 
ottakaa yhteys pe 1.10. men-
nessä Rauni Tuomaalaan p. 
020 7109 856.
lauluseurat pe 8.10. klo 
18.30 Henna ja Tuomas Tuu-
lella. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke 
klo 17, veteraanikuoro to klo 
12, lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa.  
Kerhot: Päiväkerho pe klo 
11 srk-talon kerhotilassa ja 
ke klo 13 Tavastkengän kou-
lulla. Puuhakerho to klo 

lulla. Varkkarikerho to klo 
14.30 kerhotilassa. 
avioliittoon vihitty: Jani 
Petteri Kivioja ja Katariina 
Valpuri Kärki, Pentti Lean-
der Ågren ja Nina Beliaeva.
Kuollut: Hilma Elisabet Lei-
viskä e Tervola s. Nissinen 92.

RanTSila
Seurakuntakerho to 30.9. 
klo 13 Rauhalassa. 
Kirkkokahvit ja rippikou-
lun 2011 infotilaisuus su 
3.10. srk-kodissa. Alkaa per-
hekirkolla klo 10 kirkossa. 
Muualle kuin oman kappe-
liseurakunnan rippikouluun 
menevät rippikoululaiset 
osallistuvat myös tähän tilai-
suuteen. 
Seurat su 3.10. klo 18.30 srk-
talossa. 
Eläkeliitto ti 5.10. klo 11 srk-
talossa.
Varttuneiden kerho ti 5.10. 
klo 12 ry:llä.
ompeluseurat pe 8.10. klo 
19 ry:llä.
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-talossa. 
lapsikuoro Stellat ke klo 
15 srk-talossa ja pe klo 13 Ho-
vin koululla. 
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 sekä tyttökerho ma klo 
13.15 ja klo 15.30 Nuppulas-
sa. Varhaisnuorten kerhot ti 
klo 14.30 Mankilan koulul-
la ja ke klo 15.30 Hovin kou-
lulla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 

nuorten Palveluryhmä  
nuoPa aloittaa syksyn toi-
minnan  ti 5.10 klo 15 seura-
kuntatalon takkahuoneessa. 
Tarkoituksena on kokoontua 
kahden viikon välein autta-

maan ja ulkoiluttamaan tyr-
näväläisiä ikäihmisiä ja mui-
takin apua tarvitsevia. Ter-
vetuloa rippikoulun käyneet 
nuoret tekemään lähimmäi-
selle hyvää ja saamaan itselle 
ja autettavalle iloinen mieli. 
Lisätietoja saat Salmelta p. 
044 7372 631.
Vanhustenviikon juhla 
ke 6.10. klo 11–14 Tyrnävän 
srk-talossa. Ruokailun, kah-
vin ja arpajaisten lisäksi mu-
kavaa ohjelmaa. Kyytiä tar-
vitsevat voivat ottaa yhteyt-
tä 1.10. mennessä Seija Mäl-
liseen p. 044 5767 013. Jär-
jestäjinä kunta, seurakunta 

ja Lakeuden Palveluyhdistys.
Hartaus to 7.10. klo 13.30 
Oulunseudun kuntoutussai-
raalassa.
Kaikki nuttujen neulomi-
sesta kiinnostuneet! Vielä 
ehtii mukaan projektiin, jos-
sa neulotaan nuttuja afrik-
kalaisille vauvoille. Seuraava 
kokoontuminen to 7.10. klo 
17–19 seurakuntatalolla tak-
kahuoneessa. Ohjaajina ja 
kannustajina toimivat Jaa-
na Supperi ja Seija Tolonen.
aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.
Kuorot: Lapsikuoron har-

joitus torstaisin klo 16 Tem-
meksen srk-talossa. Kirkko-
kuoron harjoitus keskiviik-
koisin klo 18 Tyrnävän srk-
talossa.
Varhaisnuoret: Alakoulu-
ikäisten kerhot syksyllä: tiis-
taisin ja torstaisin kerho klo 
16–18 Tyrnävän srk-talon 
kerhohuoneessa. Maanan-
taisin kokkikerho klo 16–
18, tiistaisin puuhakerho klo 
16–18, keskiviikkoisin kokki-
kerho klo 16–18 ja torstai-
sin puuhakerho klo 16–18 
Murron kerhotilassa. Keski-
viikkoisin puuhakerho klo 
16.30–18.30 Markkuun kou-

lulla.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Syysseurat la 2.10. klo 18 
ry:llä ja su 3.10. klo 12 ry:llä 
sekä messu klo 18 kirkossa, 
Jaakko Kaltakari ja Juhani 
Pitkälä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 1.10. klo 19 
Korhosella, Ronkoteuksen-
tie 12. 
Kastettu: Erica Pinja So-
fia Ojala, Elias Juho Samuel 
Riepula.
avioliittoon vihitty: Jussi 
Heikki Näyhä ja Mira Kristii-
na Nevalainen.
Kuollut: Anna Emilia Lohtan-

Tyrnävän PDF tähän.

Raamattu- ja tuu-
mailupiiri pyörähtää 
käyntiin su 10.10. klo 
15 Temmeksen seura-
kuntatalossa. Tervetu-
loa mukaan kaikki en-
tiset ja uudet "piiriläi-
set" pohtimaan ja ih-
mettelemään Raama-
tun moni-ilmeistä ja ai-
na ajankohtaista sano-
maa. Terveisin, Salme, 
Sari ja Antti.

Kirkkoherra 
Timo liikasen 
virkaanasettaminen 
sunnuntaina 17.10. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. 
Piispanmessun jälkeen 
ruokailu ja tervehdysten 
vastaanotto 
seurakuntatalolla, sekä 
juhla kirkossa.

Tyrnävän seurakunta järjestää 

Sururyhmän läheisensä menettäneille
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tunteita, kipuja tai 
kysymyksiä, joita läheisen ihmisen kuolema kussakin on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viitenä peräkkäisenä tiistaina alkaen 12.10.2010.
Vetäjinä diakoni Riitta Pesonen ja diakoniaopiskelija Jemina Kela. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.10. mennessä Riitalle p. 044 7372 630.

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

12 Nuppulassa, Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koululla. 
Kuollut: Helli Alviina Hämä-

läinen s. Madetoja 91.

HauTauSMaan 
SiiVouSTalKooT
Perjantaina 8.10. alkaen klo 9

Kestilän, Piippolan, Pulkkilan, Rantsilan 
hautausmailla

Talkoolaisille tarjolla hernekeittoa, voileipiä ja 
kahvia.

Tervetuloa! 
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Hymypoika ja lumienkeli 
Oulun kaupunginteatterissa. 
Näytöksiä lokakuussa myös 

Oulunsalo-talolla ja Haukiputaan 
Teatterikuopalla.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

Teemu Vähälle jäi teemoiltaan realistisesta ja raskaastakin selviytymistarinasta lopulta hyvä olo. 

A nn i  K innu n e n

K i n o K u l M a

AAmerikkalaisessa elokuvas-
sa The Kids Are All Right Ju-
les (Julianne Moore) haluaa 
irtautua Nicin (Annette Be-

ning) hänelle antamasta kotiäidin roo-
lista.  Hän suostuu heidän molempi-
en lastensa sperman luovuttajan Pau-
lin (Mark Rufollo) tarjoamaan työhön 
miehen pihan muuttamiseksi puutar-
haksi.  Julesin apuna on siirtotyöläi-

Uusi ydinperhe uhattuna
nen, joka on allerginen kukille.  Jules 
erottaa miehen ilman mitään syytä.  
Myöhemmin hän kertoo  Nicille, että 
hän ei tiedä miksi erotti miehen.

Tilannetta edeltää Julesin ja Paulin 
seksikohtaus. Siitä voisi päätellä, et-
tä Jules projisoi syrjähypyn tuottaman 
syyllisyyden apulaiseensa.  Mieheen ei 
sen jälkeen palata, ja miehen osuuden 
voisi nähdä vain merkityksettömänä 
episodina.  Tulkinta jätetään katsojal-
le.  Sitä yritän tässä tehdä, ja sen valos-
sa nähdä koko elokuvan.

Jules ja Nic ovat eläneet parikym-
mentä vuotta yhdessä ilmeisen onnel-
lisessa liitossa.  Julesilla on 15-vuotias 
poika Laser, jonka kaveri Clay on ero-
tetun miehen lailla uhka perheelle. Nic 
ja Jules epäilevät Laseria homoksi, ja 
yrittävät saada hänet jättämään Clayn.  
Nicin tyttären Jonin kaveri puolestaan 
puhuu koko ajan seksistä. Molemmat 

ovat valovuosien päässä lesboperhees-
tä, aivan kuten luomuviljelijä ja ravin-
toloitsija Paul, joka on kouluja käymä-
tön ja jolla on satunnaisia seksisuhteita 
työntekijöidensä kanssa.

Tarinan alussa poika houkuttelee 
sisarpuolensa soittamaan ”isälleen”, ja 
idyllinen perheyhteisö ajautuu kriisiin 
vieraan miehen tunkeutuessa heidän 
elämäänsä. Paul on elokuvan kolmas 
toiseuden edustaja.  Ohjaaja on kään-
tänyt perinteisen ydinperheen ylösalai-

The Kids Are All Right, 
USA 2009. Ohjaus Lisa 
Cholodenko, pääosissa 

Annette Bening, Julianne 
Moore, Mark Rufollo, 

Mia Wasikowska, Josh 
Hutcherson.  

sin.  Lesboperheen uhkaa hajottaa ul-
kopuolinen maailma, köyhät maahan-
muuttajat, pornofilmien kaltaiset he-
teromiehet ja poikkeavat nuoret.  Elo-
kuvan lopussa kuullaan Nicin töykeä 
viesti Paulille, jonka hän sulkee kotio-
vensa taakse: ”hanki oma perhe”.  

Näin nähtynä Lisa Cholodenkon 
ohjaama The Kids Are All Right on 
taantumuksellinen elokuva.  

PENTTI KEJONEN

Kauniiden kulissien takana
Lindin perheessä kaikki on hy-

vin. Isä menestyy työssään. 
Vaimo seuraa miestään ul-
komaankomennukselle Sak-

saan. Vanhempi poika kirjoittaa 
kahdeksan laudaturia ja nuorem-
paakin kohtaan on odotuksia.

Todellisuus on kuitenkin toi-
senlainen. Kulissien takana on 
perheväkivaltaa ja alkoholismia. 
Äidillä on ase ompelulaatikos-
saan ja aseen saa käsiinsä 16-vuo-
tias Jouni Lind.

Esko-Pekka Tiitisen nuor-
tenromaanin pohjalta näytel-
män Hymypoika ja lumienkeli on 
dramatisoinut ja ohjannut Jouni 
Rissanen. Sen kävi katsomassa 
johtava nuorisotyöntekijä Teemu 
Vähä Oulun kaupungin Nuori-

soasiainkeskuksesta. 
– Aika rankka kuvaus. Ei yli-

ampuva vaan uskottava. Voisi 
kuvitella, että vastaavaa tapah-
tuisi myös oikeasti, miettii Vähä.

Vähän nykyinen työ painot-
tuu esimiestehtäviin, mutta nuo-
ria hän kohtaa yhä nuorisokahvi-
la Bysiksellä päivittäin. Työssään 
hän on huomannut, että nuoril-
la olla voi kannettavanaan mel-
koisia painolasteja perhetaustasta 
riippumatta. Todellisuudelle täy-
sin vierasta ei ole sekään, että lap-
set hyväksytään heidän suoritus-
tensa kautta.

Ajatukset 
vyöryvät päälle
Näytelmä oli Vähän mielestä 

aluksi raskas katsoa. 
– Asiaa tuli paljon. Jounin 

ajatukset vyöryivät päälle. Tun-
tui, että pystyykö kaikkea edes 
omaksumaan, hän sanoo ja miet-
tii, haluttiinko katsojalle vyöry-
tyksellä kuvata, kuinka sekaisin 
Jounin elämä on.

Tapahtumien edetessä tempo 
rauhoittui, kun Jouni lähti lap-
suusmaisemiinsa kokoamaan 
sielunmaisemaansa pala kerral-
laan uudelleen. 

– Jos koko näytelmä olisi jat-
kunut samaa tahtia, olisi lopussa 
ollut hengästynyt olo.

Teatterin Vinttikamarissa esi-
tys tulee katsojaa lähelle. Suurella 
näyttämöllä se ei olisi Vähän mie-
lestä toiminut samalla tavalla.

Näytelmän teemat tulevat lä-
helle nuorta katsojaa. On mielen 
myllerrystä ja suorituspaineita, 
rakkautta ja rakastumista, mutta 
myös perheväkivaltaa ja alkoho-
lismia. Vähä mietti, miten esitys 
puhuttelisi nuoria. Hänen mie-
lestään Hymypoika ja lumienke-
li ei ole kaikilta osin helppo kat-
sottava. ”Yli meneminen” mie-
titytti: tuntuisivatko esimerkik-
si Jounin ajatusäänet koomisilta.

Herätkää 
huomaamaan
Jouni teki näytelmässä Vähän 
mielestä suuren työn. 

– Hän selvästi työsti asioita ja 
hänellä oli koko ajan selvä suun-
ta, miten asioita ratkaista. Omal-

la ajatustyöllä on selvitytymises-
sä suuri merkitys.

Roolihahmoista äidin ase-
ma oli Vähän mielestä traagisin. 
Äidin tilanne huomioiden ase 
oli perusteltu osa näytelmää ei-
kä laisinkaan päälleliimattu. Ase 
vahvisti äidin ahdistusta. Äärim-
mäinen keino paeta vaikeasta ti-
lanteesta oli olemassa.

Näytelmä on Vähän mukaan 
myös herättelyä.

– Perhe- ja lähisuhdeväki-
valtaa pidetään perheen sisäise-
nä asiana, vaikka se ei sitä ole. 
Näytelmä herätteli hyvin siihen 
miksi väkivaltaan pitää puuttua, 
mutta miten vaikeaa se on.

PäIVI MäKINEN


