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vahvistua ja löysin tarpeeksi voimaa 
suuttua, kun aikaa lääkäriin ei kuulu-
nut. Otin yhteyttä tarpeeksi ylös byro-
kratian rattailla ja sain oikeutta. Tulin 
nähdyksi ja kuulluksi, minun osani oli 
kuitenkin hyvä.

Näkymättömiä kulki-
joita on paljon sairaalan 
hoitojonoissa, Kelan luu-
kulla, työvoimatoimis-
tossa, leipäjonoissa. 

Kuka kuulee hei-
tä, joilla ei ole ympärillä 
perhettä tai ystäviä? Ku-
ka auttaa heitä vahvista-
maan äänensä ja suuttu-
maan, tulemaan näky-
väksi?

Me olemme antaneet 
liikaa valtaa byrokratialle, emmekä us-
kalla kohdata ihmistä ja hänen hätään-
sä. Liian moni vastaa hätääntyneen ky-
symyksiin: En voi auttaa. 

Vanhan sanonnan mukaan vain 
kuolleet kalat uivat myötävirtaan. By-
rokratiaa ja erityisesti epäoikeudenmu-
kaisuutta on vastustettava!

Tässä on tilausta myös seurakun-
nan diakoniatyölle, joka on haastettu 
viemään apua sinne, minne muu apu 
ei ulotu.

VIRPI SILLANPÄÄ-POSIO 

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kunnioitettavaa koulutusta

Kuka 
kuulee 
heitä, 
joilla ei ole 
ympärillä 
perhettä 
tai ystäviä? 

Velkakriisi haastaa 
suunnanmuutokseen
Jyväskyläläinen Henki & elämä -lehden 
pääkirjoituksessa käsitellään elämän sy-
vintä olemusta.

”Nyt kun maailma seisoo velkataak-
kansa, ympäristöongelmiensa ja eriarvois-
tumiskehityksensä kanssa kuilun partaalla 
ja Euroopan sivistyksen kehto  Kreikka on 
jo ajanut itsensä ahdinkoon, kohtuullisem-
man elämän malli saattaa vihdoin näyttäy-
tyä varteenotettavana selviytymiskeinona.

Meitä eivät pelasta pörssikurssien nou-
su, uudet ostosparatiisit, lämmitetyt jalka-
käytävät, ylelliset ulkomaanmatkat enem-
pää kuin hienoimmatkaan tietoteknologi-
an tuotteet. Elämän syvin olemus on jo-
takin aivan muuta ja löytyy uudenlaisen 
vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Elämän mieli löytyy totuudellisuudes-
ta, valheiden ja itsepetoksen hylkäämisestä. 
Se löytyy ihmisten keskinäisen välittämi-
sen kautta, johon Aki Kaurismäen elokuva 
Le Havre globaalia elokuvayleisöä kosketta-
valla tavalla herättelee. Elokuva ei olisi voi-
nut valmistua osuvampaan ajankohtaan.”

Henki & elämä 15/2011

Aatoksia

Byrokratiaa on 
vastustettava

Muistatko muumeissa olevan 
kertomuksen näkymättö-
mästä lapsesta, Ninnistä?

Säikähdettyään liian 
monta kertaa Ninni katosi. Ninniä 
kasvatti täti, joka ei ollut ilkeä, mut-
ta hän oli hyvin sarkastinen ja jäätä-
vän kylmä. 

Ninni lakkasi näkymästä ja myös 
kuulumasta. Täti laittoi hänen kau-
laansa pienen kulkusen tietääkseen, 
missä tyttö liikkui. 

Tuuti-tikki toi lapsen toipumaan 
muumiperheeseen. 

Minusta tuntui keväällä, että muu-
tun näkymättömäksi, kun kuljin lää-
käriltä toiselle.

Minusta tuntui, että äänenikin al-
koi häipyä olemattomiin Kelan kassal-
la asioidessani.  

Lappu kourassa odo-
tin muiden joukossa omaa 
vuoroani. Virkailija selit-
ti minulle pitkään ja mo-
nimutkaisesti asioita. Asi-
at olivat liian vaikeita ym-
märrettäväksi. 

Se tuli selväksi, että oi-
keuteni sairaspäivärahaan 
oli loppunut ja tukea olisi 
vaikea saada enää mistään. 
Ei tuo virkailija ollut il-
keä, niin kuin ei ollut Ninnin tätikään. 
Virkailija ei vain voinut byrokratialle ja 
määräyksille mitään. 

Kelloa en saanut kaulaani, kuten 
Ninni, mutta merkiksi itsestäni sain 
lähetellä aina uusia lappusia eteenpäin.

Näkymätön Ninni alkoi vähitellen 
muuttua näkyväksi muumiperheen 
hoivissa. Muumit hyväksyivät Ninnin 
joukkoonsa. Lopullinen käänne tapah-
tui, kun Ninni uskalsi suuttua ja purai-
si suutuspäissään Muumipappaa hän-
nästä. 

Minä sain purkaa pahaa mieltäni 
perheelle ja ystävilleni. Ääneni alkoi 

Kristinuskon etiikka 
ja demokratian henki
Professori Tapio Puolimatka pohtii Uusi 
Tie -lehdessä demokratian ja kristinus-
kon suhdetta. Hänen mielestään on loo-
ginen mahdottomuus löytää perusteluja 
demokratialle ilman perusteltuja ihmis-
oikeuksia. 

”Kristinusko paljastaa meille, että val-
lan keskittäminen johtaa aina vallan vää-
rinkäyttöön, ja siksi valta täytyy jakaa. 
Toisaalta kristillisen demokratiakäsityk-
sen pohjana on myös yhtäläinen ihmis-
arvo ja sen myötä jokaisen oikeus vai-
kuttaa. Jumalan ehdoton laki antaa oi-
keusjärjestelmälle ehdottoman perus-
tan. Tätä perustaa ei ole missään muu-
alla kuin kristinuskossa. Kristinusko ei 
kuitenkaan anna lupaa armottomuudel-
le, vaan kaikkein epäonnistuneinkin voi 
saada anteeksi.”

Uusi Tie 22. syyskuuta 2011

Saattohoidon vaihteleva taso ja osaamisen 

puuttuminen puhuttaa jälleen. Asia nousi esil-

le viime sunnuntaina esitetyssä Inhimillinen 

tekijä-tv-ohjelmassa. Siinä kysyttiin, miksi kivuton 

kuolema ei kuulu kaikille. Miksi osa kuolemansai-

raista ihmisistä jää ilman riittävää kivun lievitystä 

ja heidän omaisensa ilman tukea?

Tiistaina saattohoitoon puuttui Helsingin Sano-

mat pääkirjoituksessaan. Kirjoituksessa vaadittiin 

saattohoidon kuntoon laittamista. Kerralla.

Myös kirkon sairaalasielunhoitajat kantavat huol-

ta siitä, jääkö saattohoito nykyisessä, hektisessä hoi-

torytmissä taustalle. Pitkään työtä tehneet sairaa-

lapastorit kysyvät, puhuttiinko saattohoidon tärke-

ydestä 1990-luvulla enemmän kuin tällä hetkellä. 

Eräs saattohoidon ammattilainen totesi taannoin 

lehtihaastattelussa huomanneensa, että puhe kuo-

lemasta enemmänkin torpataan sairaan hoidossa 

kuin annetaan kuolevan rauhassa kertoa tuntemuk-

siaan.  

Hänen mukaansa hyvää saattohoitoa on se, että 

kuolevalle annetaan aikaa sopeutua kaikessa rau-

hassa ajatukseen omasta kuolemasta.

Saattohoitoa tehnyt hoitaja kertoi, että sairaita 

hoidetaan nykyisin kaikin mahdollisin lääketieteelli-

sin keinoin viimeiseen saakka. Ja juuri tätä, kaikkea 

mahdollista hoitoa, valtaosa potilaista myös haluaa.

Jos hoitoa ei annetta, monet kokevat tulleensa 

hylätyksi.

Saattohoidon ammattilainen pohti, miten tällai-

sessa ”taistelussa” viimeiseen asti mahtuu minkään-

lainen sopeutuminen omaan sairauteen ja lähesty-

vään kuolemaan.

Nykyaikaisen saattohoidon pioneerin englanti-

laisen Cicely Soundersin johtotähtenä oli näkemys, 

että yhtä tärkeää kuin kehittää parantavaa hoitoa, 

on muistaa, että kaikkea ei voi parantaa: Aina on 

olemassa sairauksia, jotka jossain ihmisen elämän-

vaiheessa johtavat kuolemaan.

Saattohoitoa on ryhdyttävä todellakin kehittä-

mään nopeasti. Saattohoitokoulutuksessa sairaala-

pastoreilla on paljon annettavaa sairaaloiden hoi-

tohenkilökunnalle.

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys kouluttaa tule-

vana viikonloppuna uusia saattohoidon tukihen-

kilöitä Oulussa. Tutkimuksen mukaan kuolemaan 

liittyvistä peloista tavallisimpia ovat muun muas-

sa yksinäisyyden pelko kuolinhetkellä. Vapaaeh-

toinen saattohoidon tukihenkilö kulkee kuolevan 

rinnalla ja on tukena myös omaisille. Se on kunni-

oitettavaa.
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Seurakunnat haluavat varautua kuntakentän rajuihin uudistuksiin

Hallintoa pohditaan 
uusiksi kirkossa

Kuntakentän suuri uudistus 
lähivuosina, seurakuntien 
talouden polarisoituminen 
– rikkaat rikastuvat, köy-

hät köyhtyvät – ja väestön keskit-
tyminen asutuskeskuksiin pakot-
tavat kirkon harkitsemaan, miten 
sen tulisi kehittää omia rakentei-
taan.

Nykykäytännön mukaan yh-
dessä kunnassa saa toimia vain 
yksi seurakunta tai seurakuntayh-
tymä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kuntien yhdistyessä seurakunta-
rajat noudattavat kuntien rajoja.

Kelpaako kirkolle tämä kirkko-
lain sanelema käytäntö enää, jos 
hallitus saa tahtonsa läpi ja kunta-
hallinnon rakenteet laitetaan ra-
justi uusiksi. Vähimmillään kun-
tia saattaa olla muutoksen jälkeen 
alle sata.

Kirkon intresseissä on saada 
keskusteluun uusia malleja, jot-
ka palvelisivat kenties paremmin 
kirkon omia tarpeita kuin tulevat 
kuntakentän muutokset. 

Uusia malleja 
työstetään parhaillaan
Kirkkohallituksen seurakuntien 
rakennemuutoshankkeen yhtey-
dessä työstetään parhaillaan kah-
ta uutta mahdollista rakennemal-
lia. Hiippa- tai rovastikuntamal-
leissa johtoelimet päättäisivät mo-
nista nykyään seurakuntien pää-
täntävaltaan kuuluvista asioista. 

Molemmissa malleissa olisi ko-
ko alueen yhteinen veroprosentti.

Rovastikuntamallin toteutu-
minen tarkoittaisi muun muas-
sa alueen seurakuntien kiinteis-
töiden, hautausmaiden ja muun 
omaisuuden siirtymistä rovasti-
kunnalle. 

Rovastikuntien lääninrovas-
teilla olisi johtamisvastuuta, mut-
ta seurakuntia johtaisi kirkkoherra 
yhdessä kirkkoneuvoston kanssa.

Rovastikuntamallissa rovasti-
kunnat piirrettäisiin uudelleen, 
eli edessä olisi uusi rovastikunta-
jako. Rovastikuntien tulisi olla ta-
loudellisesti pärjääviä alueita.

Hiippakuntavaltuusto 
myöntäisi varoja
Hiippakuntamallissa kirkkoherra 
vastaisi seurakunnan toiminnas-
ta ja taloudesta, ja hän olisi seura-
kunnan henkilöstön ylin esimies.

Kaikkien ylin ”nokkamies” 
olisi hiippakuntamallissa kuiten-
kin piispa. Hänen asemansa ko-
ko hiippakunnan johtajana vah-
vistuisi nykyisestä. 

Seurakunnat saisivat hiippa-
kuntavaltuuston myöntämää ra-

haa asukasmäärän ja sovittujen 
erityisperusteiden mukaan.

Hiippakunta olisi kaikki-
en seurakuntien työntekijöiden 
työnantaja.

Byrokratia 
ei saa lisääntyä
Kirkkohallituksessa rakenne-
muutoshankkeessa eri tulevai-
suuskuvia selvittää projektipääl-
likkö Erkki Saarinen. 

Saarisen mukaan olisi tärkeää 
huolehtia, etteivät uudet rakenteet 
lisää byrokratiaa kirkossa.  

– Resurssit on turvattava seu-
rakunnille, Saarinen painottaa.

Saarinen toivoo, että kummas-
sakin mallissa kirkon työntekijät 
saisivat pitää työnsä. Esimerkik-
si taloushallinnon ammattilaisten 
työpaikat voisivat siirtyä seura-
kunnista hiippakuntien tuomio-
kapituleihin.

– Kun työntekijämäärät vä-
henevät kirkossa joka tapauksessa, 

tukipalvelutehtävät, kuten talous 
ja henkilöstöhallinto, voidaan kes-
kittää. Näin turvataan perustehtä-
vien hoito seurakunnissa.

– Yhteisiä tehtäviä tulee kui-
tenkin keskittää tarkoituksenmu-
kaisesti, Saarinen korostaa.

Talous turvattava 
jollakin keinoin
Saarinen muistuttaa edelleen, et-
tä kuntauudistuksen lisäksi myös 
seurakuntien talouden voima-
kas polarisoituminen sekä väes-
tön keskittyminen työssäkäynti-
alueille pakottaa kirkon harkit-
semaan rakennemallin uudista-
mista.

– Suurimmat seurakuntatalo-
udet ovat onnistuneet pitämään 
taloutensa ylijäämäisinä. Heikot 
seurakuntataloudet ovat puoles-
taan heikentyneet edelleen ja voi-
makkaammin kuin aikaisemmin, 
hän kertoo.

Saarisen mukaan onkin syy-

tä pohtia, pitäisikö köyhimpien 
seurakuntien talous turvata siir-
tämällä talousvastuu ja omaisuus 
esimerkiksi juuri rovastikuntata-
solle. 

Jos hallinto- ja talousosaamis-
ta siirtyisi seurakunnista isom-
piin yksiköihin, tulisi siitä talou-
dellista hyötyä, hän sanoo.

Linjauksia ehkä 
jo vuoden päästä
Kirkkohallituksen rakennemuu-
toshankkeen ohjausryhmä luo-
vuttaa raporttinsa kuluvan vuo-
den joulukuussa kirkkohallituk-
selle, joka pohtii, miten asiassa 
edetään.

Saarinen toivoo, että esillä ole-
vista rovastikunta- ja hiippakun-
tamalleista käytäisiin talven aika-
na vilkasta keskustelua. 

On mahdollista, että kirkko-
hallitus torjuu ohjausryhmän eh-
dotuksen, eikä se siksi etene lain-
kaan kirkolliskokoukseen. 

Silloin kunnan alueella saisi 
toimia jatkossakin vain yksi seu-
rakunta tai seurakuntayhtymä 
nykyisen lain mukaisesti. 

Tämä tarkoittaisi, että niin sa-
notuille työssäkäyntialueille syn-
tyy isoja, varakkaita seurakuntia 
ja seurakuntayhtymiä. Haja-asu-
tusalueilla seurakunnat jäisivät 
ennalleen. 

Nopeimmillaan kirkolliskoko-
us saattaa tehdä asiasta linjauksia 
jo ensi vuoden syksyllä. Kirkon 
päättäjien pohdittavana voi olla 
silloin, jatketaan jommankum-
man mallin kehittämistä vai men-
näänkö kuntakentän mukaan.

Joka tapauksessa kirkon ratkai-
sulla on kiire, sillä maamme hal-
litus on päättänyt, että uusi kun-
tajako tulee voimaan vuoden 2015 
alussa.

PEKKA HELIN
RIITTA HIRVONEN

Kirkon intresseissä 
on saada 
keskusteluun uusia 
malleja, jotka 
palvelisivat kenties 
paremmin kirkon 
omia tarpeita kuin 
tulevat kuntakentän 
muutokset. 
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Kysy!

Mitä tarkoittaa Vanhassa 
testamentissa esiintyvä  
Jumalan nimitys herra Sebaot?

Vanhassa testamentissa Israelin Jumalalla on useita ni-
mityksiä. Osittain tämä johtuu siitä, että juutalaisuu-
dessa halutaan välttää Jumalan nimen turhaa lausu-
mista. Jumalan varsinainen nimi on kirjoitettu hepre-

assa konsonanttimerkeillä JHVH  (vokalisoituna Jahve; Jehova 
on vanhempi muoto), mutta tätä juutalaiset eivät koskaan sa-
no ääneen vaan lausuvat merkkien kohdalla esimerkiksi Ado-
nai, ”Herra”. 

Näiden kiertoilmausten lisäksi JHVH:lla on useita lisäni-
miä, joilla kuvataan Israelin Jumalan ylivertaisuutta. 

Sebaot -sanan perusmerkitys on ’voima’, ’valta’  ja se viit-
taa erityisesti valtaan, jolla otetaan toisia hallintaan ja palve-
lukseen. Niinpä Herra Sebaot on erityisesti palvelukseensa ot-
tamien Israelin sotajoukkojen Jumala (1 Sam. 17:45), ja vielä 
enemmänkin: Herra Sebaot johtaa myös taivaallisia henkival-
toja (1 Kun. 22:19; Jes. 45:12-13).

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lähettää 
kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  liitty-
viä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähet-
tää numeroon 044 5626 450. 

Rauhan Tervehdyksessä kysyt-
tiin viime viikolla, voiko pappi, 
piispa tai kanttori kuulua Va-
paamuurareihin. Miten kristi-
tyksi tunnustautuva vapaa-
muurari voi sovittaa tekemän-
sä valat Jeesuksen kieltoon olla 
vannomatta: "Kun myönnätte 
sanokaa vain: 'Kyllä', kun kiel-
lätte, sanokaa: 'Ei.' Enempi on 
pahasta”? (Matt. 5: 33-37) 

Miksi uskoon tulleet ja siten 
Jeesuksen omaan elämäänsä 
löytäneet eroavat Vapaamuura-
reista? He perustelevat asiaa sil-

lä, että heidän silmänsä ovat 
avautuneet näkemään, että 
vapaamuurarius on joten-
kin pimeää ja jonkinlai-
nen väylä itsensä pelasta-
miseen ja että siinä esitel-
ty jeesus ei ole sama kuin 
Raamatun Jeesus.

Tällaisia julkisuuteen tul-
leita entisiä muurareita ovat ai-
nakin Pertti Jotuni ja Juhani Ju-
lin, jotka molemmat ovat kuolleet, 
sekä urheilukirurgi Sakari Orava. 

Voiko oikealla seurakunnan 
työntekijällä olla sidonnaisuuk-

Palautetta
Lähetä 

palautetta 
Onko sinulla naseva mielipide, 

kysymys tai kommentti? 
Lähetä se meille palautesivumme 

kautta osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi

tai sähköpostilla toimitus@
rauhantervehdys.fi.

sissaan salaisuuksia, joista hän 
ei voi kertoa avoimesti seura-
kunnassa?

Lähemmäksi ihmisiä
Kirkkoherrat kertovat, 
miten he ymmärtävät 
piispojen patistelun 
keskittyä tulevaisuudessa 
hengelliseen 
perustehtävään. 

Mitä piispat oikeastaan 
tarkoittivat, kun he to-
tesivat syyskuisessa piis-
painkokouksessa, et-

tä ”kirkon tulee jatkossa keskittyä 
hengelliseen perustehtäväänsä”. 

Piispojen mukaan perustehtä-
viin kuuluvat erityisesti diakonia-
työ sekä taito kertoa uskosta ny-
kypäivän maallistuneessa, mo-
niuskontoisessa ja moniäänisessä 
yhteiskunnassa.

Piispojen lausunto liittyi kir-
kon tulevaisuusselontekoon 2020.

Kysyimme Rauhan Terveh-
dyksen tilaajaseurakuntien kirk-
koherroilta, miten he ymmärtävät 
piispojen puheen.

Pysähdytään 
ja jutellaan
Hailuodon kirkkoherralle Timo 
Juntuselle hengelliseen perusteh-
tävään keskittyminen merkitsee 
muun muassa yksinäisten ja van-
husten luona käymistä. 

Kaikkein yksinkertaisimmil-
laan se on sitä, että pysähdy-
tään kylällä juttelemaan ihmisten 
kanssa, kirkkoherra sanoo.

– Palvelemme ihmisiä ystä-
vällisesti ja joustavasti, olipa ky-

se kirkollisista toimituksista tai 
haudanhoitosopimuksista. Toi-
mitamme jumalanpalvelukset 
musiikillisesti rikkaina ja selko-
kielisinä. Vanhat tutut virret ovat 
etusijalla ja uudempaa hengellistä 
musiikkia tehdään tutuksi nuoril-
le ja vanhoille, Juntunen luettelee.

Tapaamisia 
kasvokkain
Oulujoen kirkkoherra Jouni Rii-
pinen näkee perustehtävän aina-
kin osittain samoin kuin Juntu-
nen.

– Meidän on huolehdittava, et-
tä hengellisessä työssä kohdattai-
siin entistä enemmän ihmisiä kas-
vokkain, Riipinen toteaa.

Myös Lumijoen kirkkoherran 
sijaisena toimiva Jaakko Tuisku 
näkee, että perustehtävä on sitä, 
että seurakunta elää ihmisten rin-
nalla arkea ja juhlaa. 

– Tuttuus, mukana oleminen 
ja näkyminen ovat parasta työtä 
täällä, uusi kirkkoherra sanoo.

Kiiminkiläisiä piispojen pu-
heenvuoro patistaa miettimään 
muun muassa uusia keinoja tu-
kea kotien kristillistä kasvatusta, 
kirkkoherra Pauli Niemelä sanoo.

– Haluamme tehdä työtä lä-
himmäisen rakkauden hengessä, 
Haukiputaan kirkkoherra Jaakko 
Kaltakari toteaa.

Oulunsalon kirkkoherran Ta-
pio Kortesluoman mukaan piis-
pojen puhe rohkaisee heitä panos-
tamaan edelleenkin lapsi- ja nuo-
riso- ja perhetyöhön.  

Trendit eivät saa 
heiluttaa hyvää sanomaa
Tyrnävän kirkkoherra Timo Lii-
kanen toteaa, että ”seurakunnal-
la on hengellinen perustehtävä, ja 
viestinä on Jumalan hyvä sanoma”.

– Se on ajaton ja riippumaton 
yleisestä mielipiteestä tai vallit-
sevista trendeistä. Emme voi luo-
pua siitä mistään hinnasta. Perus-
sanomasta on puhuttava rohkeas-
ti ja ymmärrettävästi tämän ajan 
ihmisten kielellä, Liikanen ker-
too, miten hän ymmärtää piispo-
jen lausunnon.

Piispat peräsivät myös kykyä 
kertoa uskosta nykypäivän maal-
listuneessa ja moniuskontoisessa 
todellisuudessa. 

Karjasillan kirkkoherra Juha-
ni Lavanko muistuttaa, etteivät 
maallistuminen, moniuskontoi-
suus ja moniäänisyys ole kirkol-
le uusia haasteita.  Jo kahdentu-
hannen vuoden takainen antiikin 
kulttuuri oli moniuskontoinen. 
Myös ateismi tunnettiin tuolloin 
ilmiönä. 

Lavangon mukaan vuoropuhe-
lu eri uskontojen ja katsomusten 
edustajien kanssa edellyttää seu-
rakunnan työntekijältä kristinus-
kon omaleimaisuuden ja ainutlaa-
tuisen tunnistamista.

– Avainasia vuoropuhelussa 
on riittävä uskonnon ja uskonto-
jen lukutaito sekä oman identitee-
tin selkeys, karjasiltalaisten kirk-
koherra korostaa.

RIITTA HIRVONEN

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i n

Kiimingin työntekijät jalkautuvat säännöllisesti kohtaamaan seurakuntalaisia.
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Maata kiertelemässä

Paperittomillakin 
pitää olla oikeus 
terveydenhuoltoon 
Lääkärinetiikan ydintä on ih-
misten tasaveroinen mahdolli-
suus terveydenhoitoon rotuun, 
uskontoon, poliittiseen mielipi-
teeseen tai yhteiskunnalliseen 
asemaan katsomatta, Lääkäri-
liiton hallitus muistuttaa kan-
nanotossaan.

Liiton hallitus hyväksyi 16. 
syyskuuta 2011 kannanoton pa-
kolaisten, turvapaikanhakijoi-
den ja paperittomien maahan-
muuttajien terveydenhuollosta. 

Ammattijärjestö muistut-
taa, että Suomessa on pakolai-
sia, turvapaikanhakijoita ja eri 
syistä ilman virallisia maahan-
tuloasiakirjoja olevia henkilöi-
tä, joiden terveydenhuollosta 
on kannettava vastuu. Niin sa-
nottujen paperittomien tervey-
denhuollon järjestäminen hyö-
dyttää koko yhteiskuntaa, kos-
ka tarttuvien tautien, kuten tu-
berkuloosi tai HIV, hoitamatta 
jättäminen on terveysriski myös 
muille kuin potilaille itselleen.

Lääkäriliiton hallituksen hy-
väksymän kannanoton mukaan 
yhteiskunta ei saa evätä potilail-
ta oikeutta saada riittävää hoi-
toa, eikä se saa puuttua lääkärin 
velvollisuuteen hoitaa potilaita.

Yksinäisyys 
myös köyhyyttä
 Yksinäisyys on yksi köyhyy-
den muoto, sanoo katoliseen 
Sant'Egidio-yhteisöön kuulu-
va neurologi Leonardi Ember-
ti Gialloreti. Hän näkee yksi-
näisyyden kulttuurin sairau-
tena. Gialloreti puhui kirkon 
diakoniatyöntekijöiden päivil-
lä Oulussa tiistaina.

- Köyhyys voi olla yksinäi-
syyden syy mutta yhtä hyvin 
myös sen seuraus. Rikkaissa 
maissa asuu ihmisiä jotka eivät 
kärsi materiaalisesta puuttees-
ta mutta jotka voivat olla hyvin 
yksinäisiä.

-Merkittävä osa länsimaiden 
historiasta on vapautuksen his-
toriaa: vapaudumme siteistäm-
me toisiin, perheeseen, sukuun. 
Emme ole vastuussa toisistam-
me. Keskiluokkainen individu-
alisti kokee, että hänen tulee va-
pautua yhteisön kahleista - mutta 
joutuu huomaamaan, että on va-
pauttanut itsensä yksinäisyyteen, 
Gialloreti sanoi puheessaan. 

Ajankohtainen 
kannanotto

Itsenäinen palestiinalaisvaltio ja niin sanot-
tu kahden valtion malli edistäisi rauhaa ja 
oikeudenmukaisuutta, toteavat Jerusale-
min kirkkojen johtajat. Kirkot julkaisivat 

kannanottonsa ennen kuin kysymys pales-
tiinalaisvaltiosta nousee esiin YK:ssa. Johta-
jien mukaan Israelin ja palestiinalaisten tulisi 
ratkaista ristiriitansa neuvotteluteitse. Lisäksi 
osapuolten tulisi suhtautua maltillisesti mah-
dolliseen YK:n äänestystulokseen, oli se mikä 
tahansa, kirkkojen johtajat toteavat.

Julkilausumassa myös muistutetaan, et-
tä Jerusalem on kolmen uskonnon pyhä kau-
punki, jossa kaikkien ihmisten tulisi kyetä elä-
mään rauhassa keskenään.

Lausumassa on mukana muun muassa Jor-
danian ja pyhän maan luterilainen kirkko.

KOTImAA 24

Leiri uusille eläkeläisille
Oulun seurakunnat 
järjestää leirin vasta 
eläkkeelle jääneille ja 
lähiaikoina jääville.   
Leiri pidetään   
14.–16. lokakuuta  
Rokuan leirikeskuksessa.

Mistä idea leirin järjes-
tämiseen, leirin yhte-
nä vetäjänä toimiva 
Oulun tuomiokirkko-

seurakunnan kappalainen An-
na-Mari Heikkinen?

– Ajatus leiristä syntyi Oulun 
seurakuntien vapaaehtoistyön 
strategiaryhmässä. Leiri on seura-
kuntien kädenojennus niille, jot-
ka ovat tärkeässä elämänvaihees-
sa. Iloitsen siitä, että voimme tar-
jota heille leirin ikään kuin lah-
jahintaan. Osallistumismaksu on 
20 euroa, joka sisältää muun mu-
assa majoituksen, ruoan ja mat-
kat.

Millaisia aiheita leirillä käsi-
tellään, eli millaisia kysymyksiä 
eläkkeelle jääminen herättää ih-
misissä?

– Eläkkeelle jääminen on ihana 
ja odotettu juttu, mutta se herät-
tää myös pelkoa esimerkiksi sii-
tä, pärjääkö eläkerahoilla ja jää-
kö elämässä tyhjän päälle, kun ei 
tarvitse lähteä töihin.

– Työvuodet haukkaavat ison 
osan elämästä. Yksi tärkeimmis-
tä asioista leirillä on toisten, sa-
massa elämän tilanteessa olevien 
tapaaminen.

– Eläkkeelle "jääminen" on 
kummallinen sana. Eihän sitä 
mihinkään jäädä, vaan otetaan 
uusi suunta elämään. Haluam-
me rohkaista toteuttamaan niitä 

unelmia, joita työvuosina on ol-
lut eläkeajasta. Leirillä on tärke-
ää myös levätä, ulkoilla, saunoa ja 
syödä hyvin.

Seurakunnat järjestävät run-
saasti toimintaa eläke-ikäisille 
ja seurakunnat tarvitsevat myös 
eläkkeelle jääviä uusiksi vapaa-
ehtoisiksi. Onko leiri teille hyvä 
mahdollisuus kertoa, mitä kaik-
kea vapaaehtoistyötä kirkolla on 
tarjota?

– Kyllä. Haluamme kertoa, että 
seurakunta tarjoaa mielekkään pai-
kan toimia vapaaehtoisena erilaisis-
sa tehtävissä ja silloin kun se omaan 
aikatauluun sopii. Otamme vastaan 
myös ehdotuksia siitä, mitä vapaa-
ehtoinen voisi ja haluaisi tehdä. 

Tapaat työssäsi paljon myös 
eläkkeellä olevia. Millaisena ai-

kana eläke-ikä välittyy sinulle 
näiden ihmisten kautta?

– Tämän ajan eläkeläiset ovat 
reippaita, meneviä ja nuorek-
kaita. He matkustelevat, hoita-
vat lapsenlapsiaan ja harrastavat.  
Monelle eläkevapaus on antanut 
mahdollisuuden toteuttaa itseään 
ja olla avuksi lähimmäisille. 

– Eräs eläkkeelle jäänyt sanoi 
nauraen, että hän on joutunut os-
tamaan allakan pysyäkseen sel-
villä siitä, mihin minäkin päivä-
nä täytyy mennä.

Mitä itse haaveilet tekeväsi 
sitten joskus eläkkeellä?

– Eläkeikään on vielä reilus-
ti matkaa, mutta varmasti teki-
sin eläkkeellä kaikkea sitä, mihin 
nyt jää liian vähän aikaa: Om-
pelisin kaikki ostamani kankaat 
vaatteiksi ja neuloisin langat pu-

seroiksi, lukisin kaikki lukemat-
tomat kirjat, istuisin kaikessa rau-
hassa pihakiikussa ja toteuttaisin 
puutarhaunelmia. 

– Ja ihan varmasti ilmoittau-
tuisin vapaaehtoiseksi seurakun-
nan toimintaan. 

Leirille ehtii vielä ilmoittautua 
30.9. mennessä. p. (08) 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo.

RIITTA HIRVONEN

Oulun seurakunnat ovat mukana 
22.10. klo 10-16 eläkeinfotapah-
tumassa Aleksinkulmassa. Messu-
tyyppinen tilaisuus on tarkoitettu 
eläkkeelle jääville ja eläkeläisille, 
jotka miettivät uudessa elämänti-
lanteessa ”mille alkaisivat”. 

M e r v i  N i k kan e n

Juuma on kaunis leiripaikka Kuusamossa.

Nimenvaihdos 
harkinnassa baptistikirkossa

Yhdysvaltalainen baptistikirkko-
kunta Southern Baptists Conventi-
on harkitsee nimensä muuttamis-
ta. Syynä mahdolliseen muutok-

seen on helposti syntyvä käsitys, että yh-
teisön toimisi ainoastaan etelässä. 

Käsitys on ongelmallinen erityisesti uu-
sien seurakuntien synnyttämisen kannalta 
Yhdysvaltojen pohjoisemmissa osissa. Vaih-
dosta perustellaan myös irtisanoutumisella 
järjestön alkuvuosien rasistisesta juonteesta, 
että sen piirissä pestattiin orjanomistajia lä-
hetyssaarnaajiksi.

Jo 166 vuoden verran käytössä olleen ni-
men muuttuminen herättää noin 16 mil-
joonan jäsenen yhteisössä runsaasti risti-
riitaisia tunteita. 

Maanantaina eksekutiivikomiteassa 
keskustelun avannut puheenjohtaja Bryan 

Wright totesi mahdollisen nimen vaihtami-
sen antavan paremmat edellytykset evanke-
lioinnille Yhdysvaltojen pohjoisosissa.

Vastaava ehdotus on muutaman kerran 
aiemminkin esillä, Asiaa valmistelemaan 
on nyt perustettu työryhmä jonka tehtä-
väksi on annettu muun muassa selvittää 
vaihdoksen tarpeellisuuden ja uuden ni-
men lisäksi muutoksen mahdollisia juridi-
sia sekä taloudellisia vaikutuksia. Työryh-
män raportin odotetaan valmistuvan en-
sivuoden kesäkuussa pidettävään vuosiko-
koukseen.

SBC on maailman suurin baptistikirk-
kokunta ja Yhdysvaltojen toiseksi suurin 
kristillinen yhteisö katolisen kirkon jäl-
keen.

KOTImAA 24
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ja anna 
palautetta! 

Onko sinulla naseva 
mielipide tai kysymys? 

Lähetä se meille 
palautesivumme 

kautta osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi

tai sähköpostilla 
toimitus@rauhan-

tervehdys.fi. 

Kirjoit
a!

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

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

Haukiputaan seurakunta hakee

LASTENOHJAAJAA
laaja-alaiseen lapsi- ja perhetyöhön (38,15 h/vko). Työsuhteen 
palkkaus on vaativuusryhmän 401 mukainen ja sen kelpoisuus-
ehtona on piispainkokouksen hyväksymä koulutus. Toimenku-
vaan kuuluu päivä- ja perhekerhotyö sekä erilaisten tapahtumien, 
retkien ja leirien suunnittelu ja toteutus. Arvostamme kykyä 
itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön. Työ alkaa sopimuksen 
mukaan. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. Ennen työsuhteen 
vastaanottamista valitun tulee esittää lääkärintodistus sekä RRL:n 
6§:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on 4 kk. 
Tiedustelut lapsityönohjaaja Outi Palokangas p. 040 5471 472, 
outi.palokangas@evl.fi.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan kirkkoneu-
vostolle 13.10.2011 klo 16 mennessä osoitteella: Haukiputaan seu-
rakunta, kirkkoneuvosto, Kirkkotie 10, 90830 HAUKIPUDAS. 
Kuoreen merkintä lastenohjaaja.

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

Oulun herättäjäjuhlien kiitosjuhla su 2.10. klo 10.00 Pyhän Tuomaan 
kirkolla, Mielikintie 3, Oulu. 
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 2.10. klo 17.00 Kaarina Laurilalla 
Lumijoella. 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 6.10. klo 19.00 Hanna Pihlajamäellä 
ja Ilkka Paajalalla, Kirkkokatu 4 as 24, Oulu.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

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

”Tämän kuultuaan kaikki rauhoittuivat 
ja ylistivät Jumalaa sanoen: ”Jumala on 
siis avannut pakanoillekin tien käänty
mykseen ja elämään.” (Ap.t. 11:18)  
La sapattina 1.10. jumalanpalvelus  
klo 11. Raamattutunnin aiheena: Paa

vali, pakanoiden apostoli. Puhujana pastori Simon Liversidge aiheena ”heikkous 
ja voima”, lastenkirkko, ruokailu klo 13 –14 ja iltapäivätilaisuus. La sapattina 8.10.2011 
jumalanpalvelus klo 11. Raamattutunnin aiheena: Paavalin arvovalta ja evanke
liumi puhujana Eila Maunu sekä lastenkirkko. Teemaviikon loppupäivät to 29.6. Juma-
lan armo, pe 30.9. Toivo, tilaisuudet klo 18 ja Oulun adventtiseurakunnan 90-vuotis-
päivä su 2.10. klo 14, vierailevana puhujana Simon Liversidge. Lämpimästi tervetu
loa!

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

www.ohsrk.fi

Pe 30.9. klo 20 LIFT, Hannu Orava, Samuel Grön-
holm, Noora Ontronen & Co. Su 2.10. klo 11 Eh-
toollisjumalanpalvelus, perhelounas, Markku 
Tossavainen, Reijo Komu, Seurakuntakuoro. Pyhä- 
koulu ja lastenkokous. Su 2.10. klo 17 Church@78, 
International Service, Neil Berry, Katja and Juan 

Castillo, Nicki, Josh, Andy. Ke 5.10. klo 19 Sana ja rukous, Ritva Himanka, 
Hannu Orava, Maaret ja Ari Natunen. To 6.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, 
ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

OULUN 
KAMARIKUORO 
OTTAA UUSIA 
LAULAJIA,  
ERITYISESTI 
MIESÄÄNIIN.
  

KOELAULUT HARJOITUSTEN  
YHTEYDESSÄ MAANANTAISIN  
KLO 18 KONSERVATORION  
PIKKUSALISSA.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
TIEDUSTELUT 040-5005706/AILA

To 29.9. klo 19 NA- ja opiskelijailta Ari 
Juntunen ’Enkelit’. Su 2.10. klo 16.30 
Pyhäkoulu, klo 17 Seurat Heino Kouva. 
Tervetuloa!

OULUN RAUHANYHDISTYKSEN SYYSSEURAT 
Oulun rauhanyhdistyksellä 1.–2.10.2011
La 1.10. klo 14 päiväseurat
 klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta 
 ”Pukekaa päällenne kaikki Jumalan sota-aseet”
Su 2.10. klo 10 Jumalanpalvelus Karjasillan kirkossa, Oulujoen kirkossa, 
 Tuiran kirkossa ja Tuomiokirkossa
 klo 13.00 ja klo 15 seurat
 klo 17.30 lauluhetki ja iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. 
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry

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

Seurat su 2.10. klo 15. Jukka 
Marjakangas, Pekka Siljander. 
Musiikissa Mervi Kokkonen.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Su 2.10. Jumalanpalvelus klo 11.00 jossa vierailee Sara ja Vesa Kuok-
kanen Vaasasta. He soittavat kitaraa ja huilua. Lasten tunti on samaan 
aikaan. Ma 3.10. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. OLET AINA 

TERVETULLUT TILAISUUKSIIN!

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 6.10. klo 19. Jonne Pirkola: Jeesuk-
sen seurassa.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

To 29.9. klo 19 Rukousilta, Juha Piippo, Eija Soini. 
Pe 30.9. klo 18 Varkki-ilta, 10–14-vuotiaille. La 1.10. 
klo 10 alk. Seurakuntapäivä Koortilan leirikeskuk-

sessa Muhoksella. Su 2.10. Ehtoolliskirkko & pyhäkoulu, Pekka & Anne Ainesmaa, 
Risto Wotschke. Ti 4.10. klo 18 Alfa-kurssi. Ke 5.10. klo 18 Nuortenilta, Henri Tuhkala. 
To 6.10. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, God`s Bell, rukouspalvelu, tarjoilu. 
www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

Nuorten ja nuorten aikuisten

GOSPEL-LEIRI
Kalajoen Kristillisellä Opistolla 

21.–23.10.2011

Yli 14-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, soittajille ja laulajille. Ohjaajina kokeneet muu-sikot. Aluksi leirillä ollaan omissa työpajoissa ja leirin loppupuolella kokeillaan yhteismusi-sointia pienemmissä kokoonpanoissa.

Työpajat ja niiden ohjaajat:

1. Laulu / gospelkuoro, Jemmi Lambert

2. Bändikoskettimet, Pietu Halonen

3. Lyömäsoittimet, basso, Kauko Erkkilä

4. Sähkökitara, Sami S. Asp. 

Tarkemmat esittelyt www.kkro.fi 

Kurssimaksu 30 € + ruoka ja majoitus

Ilmoittautumiset ensi tilassa Opiston 

toimistoon: 08 4639 200, toimisto@

kkro.fi   tai verkossa www.kkro.fi 

Paikkoja avoinna
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Sinappia   

Sama 
saarna aina

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyk-
sen viimeviikkoinen Sanansaattaja-lehti jätti 
minut hämmennyksiin. Päätoimittaja Han-
nu Kippo käsitteli pääkirjoituksessaan piis-

pojen lausumaa parin viikon takaa. Piispojen mu-
kaan seurakunnissa tulee jatkossa keskittyä hengel-
liseen perustehtävään.

Ensin Kippo toteaa kirjoituksessaan, että piis-
pojen kehotus tuntuu hyvältä. Sen jälkeen hän ky-
syy, ”Mihin kirkko sitten nyt on keskittynyt. Uu-
distuksiinko?”

Kippo kertoo terveisiä tuntemiltaan aktiiviseu-
rakuntalaisilta, jotka ovat kokeneet kirkon penkis-
sä, että ennen vanhaan kirkon perustehtävää – teh-
dä kaikista Jeesuksen opetuslapsia – käsiteltiin kir-
kossa kirkkaammin.

Tulkitsen kirjoitusta niin, että Kippo tuntee 
huolta siitä, onko kirkon työntekijöillä, edes kai-
killa piispoilla, hallussaan kirkon ydinsanoma. Hän 
jatkaa kirjoitustaan seuraavin sanoin: ”Huoli pe-
rustehtävän sumeudesta vain pahenee …”  

Päätoimittajan sanat saavat pohtimaan kysymys-
tä, jota olen aiemminkin miettinyt. Miksi minä en 
ole kirkossa käydessäni huomannut, että kuulemil-
lani papeilla olisi evankeliumin ydin hukassa?

Käyn kirkossa hieman tiheämmin kuin vain jou-
luna, joten rohkenen ajatella, että olisin voinut tör-
mätä Sanoman sumeuteen.

Tällä toteamuksella en halua enkä edes voi teh-
dä tyhjäksi Kipon kertomien ihmisten kokemuk-
sia siitä, että evankeliumia saarnattiin ennen kirk-
kaammin. 

Itse olen kuullut ”saarnapöntöstä” perusrukiista 
Sanaa ilman että pappi olisi vesittänyt tai sumen-
tanut sitä millään omilla lisähöysteillään tai kan-
nanotoilla.

Luotan kokemukseeni, sillä olen pyörinyt kir-
kon helmoissa nuoruudesta saakka ja himpun teo-
logiaakin lukenut.

Minun on lähes poikkeuksetta hyvä olla kirkos-
sa, sillä siellä olevia yhdistää melkeinpä pyhänoloi-
sesti yhteinen kaipuu: kuulethan Jumala meitä? Nä-
ethän meidät?

Kirkossa omat voimat ja ajatukset eikä myöskään 
toisten usko ole pääasia. Se on tuntunut hyvältä. 
Työelämään sisältyy usein toisten – säälimätönkin 
– arviointia ja siksi on hyvä olla joskus, edes pyhä-
aamuna, ilman mitään mittailua, kritiikkiä, ruoti-
mista ja vertailua. 

On vain yksi Jumala, ja hänen Poikansa, joka kat-
soo odottavasti, lempeillä silmillään kirkossa istu-
vaa.

Näin minulle on kirkoissa sanottu. Aina.

RIITTA HIRVONEN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Nuoretkin tarvitsevat 
diakonian apua
Diakoniatyöntekijät: 
Kotikäyntejä pitäisi 
pystyä tekemään 
aiempaa enemmän. 

Suomalaisten suurimmat 
avuntarpeet paljastuvat 
tuoreesta diakoniabaromet-
ristä. Tutkimuksesta käy il-

mi, että köyhyys näyttäytyy dia-
koniatyöntekijöille entistä moni-
mutkaisempina elämäntilanteina. 

Köyhyys näkyy diakoniatyös-
sä taloudellisena avustamisena 
ja ruoka-avustusten jakamisena. 
Myös nuoret tarvitsevat apua, sil-
lä köyhyys seuraa sukupolvelta 
toiselle.

Avuntarpeista kertova, vuoden 
2011 barometri julkaistiin valta-
kunnallisilla diakoniatyöntekijöi-
den päivillä ”Kulisseista estradil-
le” Oulussa. 

Barometritutkimus toteute-
taan joka toinen vuosi. Se kartoit-
taa evankelisluterilaisten seura-
kuntien diakoniatyötä. 

Tällä kertaa barometriin vasta-
si 444 diakoniatyötä tekevää. Kai-
ken kaikkiaan kirkon diakoniassa 
työskentelee lähes 1 500 henkilöä.

Yhteisöllisyys 
nousussa
Tuoreen barometrin kanssa sa-
moilla linjoilla on diakoniatyön-
tekijä Maria Jylhä. Köyhyyden ja 
taloudellisten ongelmien lisäksi, 
tai rinnalle, hän nostaa esille yk-
sinäisyyden.

– Toivon, että trendi on kään-
tymässä yksilöllisyyden ihannoin-
nista yhteisöllisyyden suuntaan, 
Jylhä toteaa.

– Nuorten aikuisten parista 
löytyy ilahduttavia viitteitä yhtei-

söllisyyden vaalimiseen.
Porvoon suomalaisessa seu-

rakunnassa työskentelevä Jylhä 
näkee Suomessa myös alueellisia 
eroja elämäntyylissä.

– Etelässä korostuu kiire, päte-
minen ja menestyminen. Pohjoi-
sessa perheen ja suvun merkitys 
on suurempi, Oulussa diakonis-
saksi opiskellut Jylhä sanoo. 

Kotikäynneillä 
sielunhoito tärkeää
Barometri osoittaa, että diakonia-
työntekijöiden tekemät kotikäyn-

nit ovat koko maassa keskeinen 
osa työtä. Diakoniatyöntekijät 
kokevat, että kotikäyntien mää-
rää pitäisi yhä kasvattaa, etenkin 
väestön ikääntyessä.

– Yksinäisyys on etenkin 
ikääntyvien riesana. Kun kun-
to heikkenee, ei pääse enää osal-
listumaan esimerkiksi seurakun-
nan kerhoihin, Maria Jylhä huo-
mauttaa.

Henkilökohtaisilla kotikäyn-
neillä diakoniatyöntekijät pureu-
tuvat sielunhoitoon ja tavallisen 
arjen pyörittämiseen. 

Diakonissan 
koulutus on hyvä
Valtakunnallisia diakoniatyönte-
kijöiden päiviä vietettiin Oulus-
sa maanantaista keskiviikkoon 
kaupunginteatterilla. Jokaisel-
la kolmesta päivästä oli oma tee-
ma: pyhä, vapaaehtoisuus ja työ-
hyvinvointi.

Neuvottelupäivät avasi ja päät-
ti Oulun hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi. Tiistai-iltana vuo-
den diakoniatyöntekijäksi valit-
tiin Maija-Liisa Halme Sastama-
lan seurakunnasta. 

Jylhä on tyytyväinen päivien 
teemoihin ja erityisesti siihen, et-
tä myös koulutukseen liittyviä ai-
heita on huomioitu. Jylhän mie-
lestä diakonissan koulutus, johon 
kuuluu sairaanhoitajan kelpoi-
suus, tarjoaa hyvät lähtökohdat 
diakoniatyöntekijälle.

– Hoitoalan koulutus tekee hel-
pommaksi lähestyä ja mennä lä-
helle ihmistä.

Diakoniapäivät on suunnattu 
diakoniatyöntekijöille, diakoni-
an esimiehille ja diakonian teo-
logeille.

ANNA-LIISA PENNANEN

Diakoniatyöntekijä Maria Jylhän mielestä 
kirkon täytyy pitää esillä arvojaan ja 
julistaa kohtuullisuutta, eikä olla mukana 
kulutushysteriassa.

Etelässä korostuu 
kiire, päteminen 
ja menestyminen. 
Pohjoisessa 
perheen ja suvun 
merkitys on 
suurempi.

Vakavan keskustelun välillä diakoniatyöntekijöiden päivillä innostuttiin myös leikkimään ja nauramaan.

Re b e k ka Naa t us

A nna - L i i s a  Pe nnan e n
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Lastenohjaaja 
Tanja Helenius
Kempeleen 
seurakunta

Tärkeintä elämässäni 
on perhe ja ystävät.

Rakkain raamatun-
kohtani on: Ps. 91:11-
12, "Hän antaa enkeleil-
leen käskyn varjella si-
nua, missä ikinä kuljet, 
ja he kantavat sinua käsil-
lään, ettet loukkaa jalkaa-
si kiveen".

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska jokainen päivä 
lasten ja perheitten parissa on erilainen ja aina on mahdolli-
suus oppia uutta. 

Esikuvani on lapsuudenaikainen päiväkerho-ohjaajani, joka 
sai ainakin minut oppimaan kerhossa läpikäydyt laulut, lei-
kit ja kertomukset niin, että muistan ne edelleen. Itse toivoi-
sin myös pystyväni samaan. 

Harrastan mielelläni lukemista ja joogaa.

Terveiset lukijoille: Välillä jokaisen on hyvä löytää itses-
tään sisäinen lapsensa ja päästää se valloilleen. Värikästä syk-
syn jatkoa kaikille! 

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Marika Kamps
Limingan 
vs. diakoniatyöntekijä

Tärkeintä elämässäni 
ovat tällä hetkellä lapset ja 
läheiset. Oma hengellinen 
kasvu ja jaksaminen ovat 
asioita, joita pidän myös 
tärkeinä.

Rakkain raamatun-
kohtani on aivan ehdot-
tomasti ensimmäisen Ko-
rinttilaiskirjeen 13. luku 
rakkaudesta.

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska omien elämän-
kokemusteni kautta minulle on kasvanut halu olla avuksi ih-
misille. 

Esikuvani on Limingassa pitkään toiminut diakonissa Mai-
sa Hautamäki. Hänestä huokuu rauhaa ja kaiken kattavaa läs-
näoloa. 

Harrastan mielelläni muun muassa lenkkeilyä, uintia ja as-
kartelua. Välillä tuntuu, että maailmassa on ihan liian paljon 
kaikkea kivaa tekemistä, mutta aivan liian vähän aikaa teh-
dä niitä. 

Terveiset lukijoille Välittäkää lähimmäisistänne, myös niis-
tä, joita on helppo vihata.  

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Anna palautetta tuoreeltaan

www.facebook.com/rauhantervehdys

Minna S o r va la

Kolmikymppinen The Road odottaa, 
mihin Jumala heidät johdattaa

Lähetyskäsky    
vie keikoille
Legendaarinen The 
Road täyttää 30 vuotta. 
Vaikka bändillä on ikää, 
yhtyeessä ei puhuta 
lopettamisesta. Kaikki 
on Jumalan kädessä, 
soittajat sanovat.

Olemme aina halunneet 
viedä Raamatun sa-
nomaa eteenpäin yk-
sinkertaisella taval-

la. Musiikki on toiminut väli-
neenä. Lähetyskäsky on se syy, 
minkä takia olemme edelleen 
liikenteessä, The Road yhtyeen 
Timo Vettenranta sanoo.

Yhtye tekee nykyään 20–30 
keikkaa vuodessa. Parhaimmil-
laan keikkoja kertyi 250 vuo-
dessa. 

– Aikanaan me neljä kaveria 
asuimme poikamiesboksissa ja 
keikkabussissa. Nyt kaikilla on 
muu työ, perhe ja muut kuvi-
ot, Vettenranta selvittää, mik-
si kiertämisen tahti on rauhoit-
tunut. 

– Entisiä keikkamääriä ei 
enää pystyisi eikä haluaisikaan 
tehdä. Mutta sen minkä teem-
me, haluamme tehdä kunnolla. 
Eikä meillä mitään pitkiä keik-
kataukoja ole ollut oikeastaan 
koskaan.

Vuosikymmenten mittaan 
sukupolvet ovat täydentyneet 

kuulijakunnassa.
– Kun teemme nykyään koulu-

keikkoja, siellä on opettajia, jotka 
ovat olleet pienenä keikoillamme. 
Ja joillain keikoillamme on mu-
kana kolme eri sukupolvea, Vet-
tenranta kertoo.

Soittamista on tarkoitus jatkaa 
myös tulevina vuosina.

– Meillä ei ole ollut missään 
vaiheessa ajatusta bändin lopet-
tamisesta. Kaikki on Jumalan kä-
dessä. Pitää katsoa, miten Hän 
meitä johdattaa, yhtyeen basisti-
taustalaulaja puhuu.

3 000 keikkaa 
heitetty
The Road on kulkenut pitkän tai-
paleen. Yhtye on tehnyt kolmen 
vuosikymmenen aikana noin         
3 000 keikkaa seurakunnissa, gos-
pelfestivaaleilla, kouluissa, varus-

kunnissa ja vankiloissa. 
Nyt edessä on 30-vuotisjuhla-

kiertue ja uusi levy. Bändin juhla-
kiertue alkaa pohjoisesta, Sodan-
kylästä, heti lokakuun alussa. 

Alkunsa The Road sai Kan-
kaanpäässä vuonna 1981 silloi-
sen seurakunnan nuorisotyön-
tekijän Antti Saarenkedon ak-
tiivisen työn kautta. Aluksi bän-
din muodostivat kitaristi-laulaja 
Raikka Hakamäki sekä veljekset 
Timo Vettenranta ja  rumpali Ari 
Vettenranta. 

Vuonna 1985 mukaan tuli kos-
ketinsoittaja-taustalaulaja Jussi 
Pyysalo. Sittemmin bändi on soit-
tanut samassa kokoonpanossa. 

Juhlakonserteissa kuullaan 
musiikkia myös uudelta Sinun 
käskystäsi -levyltä, joka julkais-
taan Sodankylän konsertissa. 

Timo Vettenrannan mukaan 
uudelle levylle on pyritty teke-
mään suoraviivaista rockia, jossa 
on hyvät soundit ja tarttuvat ker-
tosäkeet. 

– Sellaista musiikkia, joka toi-
mii hyvin myös keikoilla. Joskus 
aikoinaan käytimme musiikis-
tamme nimeä road´n roll. Tuore 
levymmekin edustaa sitä, mut-
ta mukana on myös moderneja 
soundeja.

Sodankylän jälkeen The Road 
konsertoi muun muassa Kokko-
lassa ja Ylistarossa.

JUHANA UNKURI

K imm o To r k ke l i

The Road yhtye: vasemmalla Timo Vettenranta (basso, taustalaulu), Jussi Pyysalo (kosketinsoittimet, taustalaulu), 
Ari Vettenranta (rummut) ja Raikka Hakamäki (kitara, laulu).

The Road julkaisee 30-vuotis- 
juhlakiertueen kynnyksellä uuden 
studioalbumin "Sinun Käskystäsi".
Julkaisupäivä on 1.10.
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Katkaise kaamos ja tule virkistymään!
Kunnon viikonloppu 4.–6.11.2011

 aikuisille   kouluikäisille   lapsille

Kaikille kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneille. 
Ei ikä- tai lähtötasovaatimuksia. Voit valita itsellesi 

sopivat osiot ja viettää rentouttavaa lomaviikonloppua. 

 Psalmiretriitti, lausuntataiteilija Aino-Kaarina Mäkisalo ja 
sellisti Jussi Makkonen   Yksinäisyys hyvinvointiongelmana, 

prof. Juho Saari   Hyvää kalasta, kalatalousneuvoja Outi Kaski ja 
kokki Jorma Räisänen   Gospel-lattarit, Asta Lehtimäki  
 Ohjatut jumpat ja rentoutukset, maastoretki, kylpylä- ja 

kuntosalikäynnit   Kuntotestit ja kehonkoostumusanalyysi  
 Hartausohjelmat ja musiikkia

 Kouluikäisille oma leiriohjelma ja pienimmille hyvä hoito

Täysihoitohinta: aikuiset 70 €, lapset ja nuoret 0–40 €
Ohjelma nähtävissä verkkosivuilla www.kkro.fi 

Ilmoittautuminen 10.10. mennessä

Puh. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi 

www.kkro.fi 

naisvaltais t h

isil

ista kiinnost

 a

Nuori tv-toimittaja       
kertoo lapsille Jumalasta
Parastoo Poortaheri pääsee satelliitilla iranilaisten koteihin

Kyproksella asuva iranilai-
nen tv-toimittaja Parastoo 
Poortaheri on vasta pari-
kymppinen, mutta silti hä-

nellä on kuuden vuoden kokemus 
kansainvälisellä kristillisellä Sat-
7-televisiokanavalla. 

Hän on esiintynyt draama-
sarjassa, nuorten ohjelmissa se-
kä juontanut itse ohjelmia. Tällä 
hetkellä hän juontaa farsinkielis-
tä lastenohjelmaa, joka lähetetään 
Iraniin.

Nuori nainen myös istuu kyp-
roslaisen Limassolin yliopiston 
penkeillä ja oppii kaiken rakasta-
mastaan media-alasta. Monilah-
jakkaan naisen opintoihin kuuluu 
myös kirjoittamista, vaikka hän ei 
osaakaan vielä sanoa, kirjoittaako 
hän joskus ammatikseen. Runoja 
ja novelleja hän on jo kirjoittanut.

Oletko saavuttanut paljon 
ikäiseksesi?

– Yeah, Poortaheri myöntää 
kujeillen.

Poortaheri oli mukana Hauki-
putaan hiippakunnallisilla lähe-
tysjuhlilla muutama viikko sit-
ten. Hän työskentelee Kyproksel-
la SAT-7-kanavan Pars-osastolla. 
Poortaheri saa palkkansa suoma-
laiselta Sansa-lähetysjärjestöltä ja 
käy kerran vuodessa maassamme.

Uskoon 
14-vuotiaana
Parastoo Poortaheri ei ole aina 
ollut kristitty. Poortaherin äi-
ti muutti Kyprokselle, kun tyt-
tö oli 10-vuotias. Poortaheri jäi 
isovanhempiensa ja tätiensä huo-

maan Iraniin. Puhelinkeskuste-
lussa äidin kanssa Poortaheri oi-
valsi, että äiti oli tullut uskoon. 
Puhe Jeesuksesta tuntui tytöstä 
oudolta, eikä hän halunnut kuul-
la sitä.

14-vuotiaana Poortaheri muut-
ti Kyprokselle. Osallistuminen ju-
malanpalvelukseen äidin kanssa 
ajoi elämän uuteen uomaan.

– Näin kaikki ne ihmiset. Jo-
kainen tuli luokseni ja sanoi ru-
koilevansa puolestani. Minusta 
tuntui niin hyvältä.

Sen jälkeen Poortaheri osallis-
tui joka sunnuntaina pyhäkou-
luun oppiakseen lisää Jeesukses-
ta ja Raamatusta. 

Poortaheri tuli uskoon 14-vuo-
tiaana. 16-vuotiaana hänestä tuli 

tv-kasvo.

Testillä 
televisioon
Sat-7 halusi tehdä nuorille suun-
natun tv-draaman. Kanava kut-
sui Kyproksella asuvia  iranilai-
sia nuoria testiin, jossa selvitet-
tiin kuka olisi tarpeeksi kuvauk-
sellinen televisioon. Poortaheri 
oli yksi testatuista nuorista ja hä-
net myös valittiin.

Poortaheri osallistui draa-
maan aikansa, kunnes koitti uu-
si tehtävä. Nyt nuori tyttö oli jo 
juontaja.  Ohjelman nimi oli Jo-
kapäiväinen leipämme. Ohjelmas-
sa keskusteltiin nuorten asioista ja 
luettiin Raamattua.

Poortaheri läpäisi seuraa-

vankin testin.  Hän pääsi nyt 
työskentelemään tv-ohjelmas-
sa, joka oli suunnattu lapsille. 
Urakka kesti puolitoista vuot-
ta, joka sisälsi kolme tuotanto-
kautta.

Nykyisessä tehtävässään hän 
on viihtynyt neljä vuotta. Ohjel-
ma on suunnattu farsinkielisille 
lapsille Iranissa.

– Rakastan lapsia. En ole ih-
minen, joka haluaa olla aina to-
sissaan. Siksi minusta on muka-
va tehdä lapsille ohjelmia.  Lapset 
ovat niin rehellisiä. He luottavat 
siihen, mitä heille sanotaan.

Poortaheri kertoo lapsille Ju-
malasta ja anteeksiannon tärke-
ydestä. 

– Haluan, että lapsilla olisi hy-

vä suhde toisiinsa.

Tv-lähetykset 
näkee myös netistä
Poortaheri näkee kristillisen säh-
köisen lähetystyön tulevaisuuden 
valoisana. Vaikka Internet on val-
taamassa alaa satelliittilähetyksil-
tä, se ei ole ongelma. Radio ja tv-
ohjelmat voi katsella netistäkin.

Iranissa kristillisen Sat-7-ka-
navan ohjelmat vastaanotetaan 
useimmiten satelliittien kautta. 
Poortaherin mukaan lähes jokai-
sessa talossa on satelliittianten-
ni. Niin on jokaisessa Lähi-idän 
maassa. Seinät ja katot pullistele-
vat antenneista. 

Ohjelmia myös seurataan. Sat-
7-kanavan farsinkielisiä lähetyk-
siä arvioidaan katsovan 10 mil-
joonaa iranilaista.  Ohjelmia kat-
sellaan myös Afganistanissa, jossa 
darinkielinen väestö kykenee ym-
märtämään lähetyksiä.

Poortaheri myöntää, että arvio 
yleisön määrästä on karkea. Isla-
milaisessa maassa ei helppo tun-
nustaa, että katsoo kristillistä te-
levisio-ohjelmaa. 

Kanava yrittää tavoittaa mah-
dollisimman suuren yleisön esi-
merkiksi lähettämällä ohjelmaan 
farsin kielen eri aksenteilla.

Poortaherin sukulaisia asuu 
yhä Iranissa. Ovatko he vaarassa 
hänen ohjelmiensa vuoksi?

Toivottavasti ei, Poortaheri nau-
rahtaa optimistisesti.

PEKKA HELIN

Kiimingin seurakunnas-
sa on tänä syksynä pal-
jon henkilökuntavaihdok-
sia. Kanttori Marja Ainali 

siirtyy Puumalan seurakuntaan 
ja talousjohtaja Kati Yrttiaho on 
eronnut jo heinäkuussa virastaan. 
Kirkkoneuvosto on valinnut kir-
janpitäjä Juha Seppäsen vt. ta-
lousjohtajaksi ensi vuoden lop-
puun saakka. Kirjanpitäjän tehtä-
viä hoitaa määräaikaisena Maarit 
Laitinen.

Kappalainen Raimo Salonen 
jää eläkkeelle ja kappalainen Sei-
ja Helomaalle on myönnetty vir-
kavapaata äitiys- ja vanhempain-
vapaata varten.

Kirkkoherra Pauli Niemelän 

mukaan työntekijät vievät muka-
naan hiljaista tietoa. Seurakun-
nalle on myös haaste kouluttaa ja 
opastaa uusia työntekijöitä. Nie-
melä ei silti ole huolestunut vaih-
doksista, sillä kolmenkymmenen 
työntekijän seurakunnassa työn-
tekijävaihdokset ovat luonnollisia. 
Niitä tapahtuu aina silloin tällöin.  

Seurakunta ei ole koskaan py-
sähtyneessä tilassa.

– Työyhteisö asemoituu vain 
uudelleen. Prosessi elää koko 
ajan. Minusta ei ole ihanne, että 
työntekijä on samassa työpaikas-
sa vuosikymmeniä, vaikka juu-
revuudessa on vahvuutensakin, 
kirkkoherra toteaa. 

Työntekijän kasvun ja uudistu-

misen kannalta työpaikan vaihto 
on kuitenkin hyvä asia.

– Uudet työntekijät uudistavat 
ja virkistävät myös seurakuntaa, 
Pauli Niemelä toteaa.

Työntekijävaihdokset näkyvät 
varsinkin niille seurakuntalaisil-
le, joiden ryhmävetäjät vaihtuvat.

– Uusi työntekijä kohtaa seu-
rakuntalaiset omalla tavallaan ja 
tunnustelee millainen vuorovai-
kutus hänellä on seurakuntalais-
ten kanssa. 

Niemelä toteaa, että virkaa-
nasettajaisissa seurakuntalai-
set voivat rukoilla työntekijöiden 
puolesta.

PEKKA HELIN

Henkilövaihdokset uudistavat 
Kiimingin seurakuntaa

S anna Tu r u n e n

Parashoo Poortaheri oli mukana Haukiputaan hiippakunnallisilla lähetysjuhlilla kuukausi sitten.
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Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz

Oulun seurakuntien aluelähetys
Su 2.10. kello 9.55–12
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Messun toimittaa Tiina 
Kinnunen ja häntä avustaa Jyr-
ki Vaaramo. Saarnan pitää kap-
palainen Tapani Kirsilä Sievin
seurakunnasta. Kanttoreina 
ovat Henna-Mari Sivula ja Pé-
ter Marosvári. Klo 11.30 radio-
pyhäkoulussa puhuu pyhäkou-
lusihteeri Marja Raatikainen,

aiheena on mikkelinpäivä. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa vieraillaan Kirkon dia-
koniatyöntekijöiden neuvottelu-
päivillä, jotka järjestettiin Ou-
lussa tällä viikolla. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
Juttuarkisto www.toivonpaiva.fi
Ma-pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi Oulun studiossa.
Pe 30.9. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli. Kokonaiskir-
kon asioita
ruoditaan pohjoisen äänellä.
Ma–ke klo 16.20 Armonpulla. 
Tavalliset seurakuntalaiset ker-

tovat, milloin he ovat elämänsä 
aikana päässeet haukkaamaan 
palan "armonpullasta" ja mitä 
silloin tapahtui.
Ke 5.10. klo 16.40 Uskomaton 
Mies. Pastori Heikki Karppinen 
kolumnoi.
To 6.10. klo 16.20 Viisi Teesiä. 
Unelmiensa kirkosta kertoo lä-
hetyssihteeri Minna Sorvala.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 2.10. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa puhuu pyhäkoulusihteeri 
Marja
Raatikainen, aiheena on Mikke-
linpäivä.

Su 2.10. klo 10 jumalanpalvelus 
Pattijoen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 2.10. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Tiina Kinnunen ja häntä 
avustaa Jyrki Vaaramo. Saarnan 
pitää kappalainen Tapani Kirsi-
lä Sievin seurakunnasta. Kant-
toreina ovat Henna-Mari Sivu-
la ja Péter Marosvári.

YLE Radio 1, 90,4 mHz,
www.yle.fi/radio1
La 1.10. klo 18 iltahartauden pi-
tää vanhustyön pastori Markku 

Palosaari Oulusta.
Su 2.10. klo 10 Tampereen Har-
jun seurakunnan jumalanpalve-
lus Tesoman kirkosta.

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 2.10. Mikkelinpäivän perhe-
messu klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Rehumäki, avustaa Vesa Ää-
relä ja Saija Kivelä. Kanttorina 
Marjo Irjala. 

Eetterissä

Teologian tohtori, 
tietokirjailija, pastori 
Kari Kuula päätyy 
pohdinnassaan siihen, 
että usko enkeleihin ei 
olekaan lapsellista.

Kukaan ei ole koskaan yk-
sin, opettaa kristinusko. 
Kun joku on yksin eikä 
ketään näy, enkelit ympä-

röivät hänet. 
Emme kuitenkaan pysty ha-

vaitsemaan enkeleitä, koska ais-
timme tavoittavat vain tämän 
luomakunnan oliot. Aineettomi-
na henkiolentoina enkelit asuvat 
meiltä salatussa tuonpuoleisessa 
todellisuudessa.

Vanhan kristillisen käsityk-
sen mukaan jokaisella ihmisellä 
on oma suojelusenkelinsä. Enkeli 
tekee kahta asiaa: hän auttaa ih-
mistä ja rukoilee Jumalaa tämän 
puolesta. 

Siksi enkeleille voisi piirtää 
kahdet kasvot, toiset katsovat 
maailmaan päin ja toiset kohti 
Jumalaa.

Mikkelinpäivänä, ensi sun-
nuntaina, muistetaan enkelien 
läsnäoloa maailmassamme. Ni-
mensä päivä saa ylienkeli Mika-
elista. Arvonimi ylienkeli viittaa 
siihen, että enkelit toimivat yh-
teisönä. Heillä on tietty järjestys 
ja ”komentoketju”, joka johtaa 
aina Jumalaan asti.

Enkelit eivät liiku koskaan 
omilla asioillaan, vaan he teke-
vät vain sitä, mihin Jumala hei-
tä käskee. Siksi enkeleihin koh-
distuvaa suurta mielenkiintoa ei 
pidä erottaa uskosta Jumalaan. 

Enkelit eivät ole yksityisyrit-
täjiä – paitsi ehkä langenneet en-
kelit.

Pelkästään 
lasten uskomus?
Joskus väitetään, että usko en-
keleihin on jollakin tavalla lap-

sellista.
Mutta onko sittenkään?
Pohditaanpa olemisen ketjua. 

Kaikki olevat oliot voidaan aset-
taa järjestykseen sen mukaan, 
miten yksinkertaisia ne ovat. 
Näin saadaan ketju: elottomat 
kappaleet, kasvit, eläimet ja sit-
ten ihmiset. 

Nyt voidaan kysyä, onko ih-
minen luomakunnan korkein ja 
jaloin elävä olento?

Melko nopeasti intuitio vastaa 
kysymykseen kielteisesti. Ihmi-
nen ei suinkaan ole suurinta mi-
tä on. Tämän oivalluksen jälkeen 
kristinuskon ajatus enkeleistä ei 
enää kuulostakaan niin satumai-
selta. Ihmistä suurempia ja kor-
keampia on. Me kutsumme hei-
tä enkeleiksi.

Olemisen hierarkian huipul-
le sijoittuu kolmiyhteinen Juma-
la itse.

KARI KUULA

Vähemmän 
satumaiset enkelit

S a lka Naa t us

Mikkelinpäivänä    
seuroihin Oulun NNKY:lle

Oulun NNKY:llä pidetään 
syysseurat mikkelinpäi-
vänä 2.lokakuuta. 

Puhujina ovat pasto-
ri Liisa Karkulehto ja diakonia-
työntekijä Marjukka Hamari.

Puheiden lomassa lauletaan 

tuttuja virsiä ja juodaan pulla-
kahvit. Aikaa on varattu yhtei-
sellekin jutustelulle. Tervetuloa! 
Seurat alkavat klo 17.

Oulun NNKY sijaitsee osoit-
teessa Isokatu 15.

Kristus yhdistää -ilta sunnuntaina 
adventtiseurakunnassa

Oulun adventtiseurakun-
nassa pidetään sunnun-
taina Kristus yhdistää 
-ilta, jossa puhutaan ru-

kouksesta ja Jeesuksen voitosta. 
Aiheeseen johdattaa pastori Si-
mon Liversidge. Hän asuu Kali-
forniassa ja on Oulussa vierailul-
la adventtiseurakunnan 90-vuo-
tisjuhlan kunniaksi. Kristus yh-
distää -illan tilaisuudet pidetään 
sunnuntaina 2.10. klo 17 ja 19. 

Ilta on osa vuosia jatkunut-
ta kristittyjen yhteistä Kristus-
päivätapahtumaa, josta nykyi-
sin käytetty nimi Kristus yhdis-
tää kuvaa paremmin toiminnan 
jatkuvuutta. Tavoitteena on, että 
rukous vahvistuisi ja että se kos-
kisi seurakuntien lisäksi myös 
muuta yhteiskuntaa. Parasta oli-

si, jos jokaisen puolesta rukoil-
taisiin.

Seuraava maakunnallinen 
Kristus yhdistää -päivä järjes-
tetään 12.11. klo 10–17.30 Kar-
jasillan kirkossa, jossa etsitään 
rohkaisua rukoukseen ja siunaa-
miseen. Opettajana on Maik-
ku Saarinen Kansan Raamat-
tuseurasta. Tilaisuus kestää 10–
17.30:een. Teemana on seura-
kunta rukoilee. 

Kristus yhdistää -tilaisuu-
det on tarkoitettu kaikille seura-
kuntalaisille ja myös seurakun-
tien työntekijöille. Vastaava kou-
lutuspäivä talvella 2010 otettiin 
hyvin vastaan.

mARTTI HANNULA

Cafe Kryptan tuotolla autetaan 
vammaisia lapsia Nepalissa

Cafe Kryptassa työskenteli 
kesän aikana kymmenen 
nuorta. Kahvilan tuotto 
oli kuluneena kesänä 5 

239,17 euroa. Tuolla rahalla an-
netaan koulutus ja täysi ylläpito 
vuodeksi 17 vammaiselle tytöl-
le Nepalissa Suomen Lähetysseu-
ran Tasaus-kampanjan kautta.

Tasaus-kampanjan avulla au-
tetaan Nepalin alakastisia ja vam-
maisia mukaan yhteiskuntaan ja 
kiinni parempaan tulevaisuuteen. 
Nepalissa asuu 30 miljoonaa ih-

mistä, joista 6 miljoonaa kuuluu 
alakastisiin eli daliteihin. He elä-
vät ankarissa olosuhteissa ja ää-
rimmäisessä köyhyydessä yhteis-
kunnan ulkopuolella. Monella ei 
ole henkilötodistusta ja siksi hei-
tä ei virallisesti ole edes olemas-
sa. Heillä ei ole mahdollisuut-
ta koulutukseen, terveydenhuol-
toon tai ammatin hankkimiseen. 
Moni aloittaa raadannan pölyisil-
lä kuumilla kivikaivoksilla jo lap-
sena, ja tekee sitä koko ankaran 
elämänsä ajan.

Enkeleistä on jokaisella oma näkemyksensä, niin myös 7-vuotiaalla Salka Naatuksella.
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2. Moos. 
23: 20-23
Herra sanoi:
    »Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, 
suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen 
paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Muista, 
että hän on lähelläsi, tottele häntä äläkä vihastuta 
häntä. Hän ei anna anteeksi niskoittelua, sillä hän 
toimii minun nimissäni. Mutta jos tottelet häntä ja 
teet kaiken, mitä minä käsken, niin minä olen sinun 
vihollistesi vihollinen ja vastustajiesi vastustaja. 
Minun enkelini kulkee sinun edelläsi.»

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

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

Mikkelinpäivä on enkelien ja lasten päivä. Se on päivä, jolloin usein vietetään perhe-
messua kirkoissa. 

Kuuden vuoden takainen mikkelinpäivä on piirtynyt tarkasti muistiini. Sain silloin 
elämäni ensimmäisen kerran tehtäväksi saarnan pitämisen mikkelinpäivän perhemes-
sussa. Toki olin aiemmin ollut avustamassa erilaisissa saarnatoteutuksissa, mutta tuolla 
kertaa saarna oli annettu kokonaan minun vastuulleni.

Saarnan valmistamisessa käytin apuna Pikkuväki-lehden saarnavirikettä, mutta 
muokkasin siitä oman versioni perhemessuun. Lastenohjaajat ja muutamat eri-ikäiset 
lapset olivat pukeutuneet enkeliasuihin ja istuivat eri puolilla kirkkoa. Kirkko oli koris-
teltu enkeleillä, ja lapset olivat saaneet ottaa kirkkoon mukaan oman enkelinsä.

Saarnan alussa kysyin kirkon penkissä istuvilta, montako enkeliä he näkevät täällä 
tänään? Sitten pyysin enkeleitä nousemaan ylös, että voin laskea heidät. 

Kaikkien hämmästykseksi enkeleiden lisäksi kirkkovieraiden joukosta nousi ylös 
myös mies, joka ei ollut enkelin asussa. Sama mies hämmästytti myöhemmin messun 
aikana menemällä lukupulpettiin ja juttelemalla kirkkokansalle. 

Halusiko tuo mies kertoa omasta enkelikokemuksestaan, sitä en tiedä, enkä muista 
tarkasti mitä hän meille jutteli.

Sanotaan, että toinen ihminenkin voi olla enkeli toiselle. Ehkä erikoisen kirkkovie-
raan tarkoituksena oli toimia arkienkelinä minulle ja johdattaa ajatukseni pois jännit-
tävästä tilanteesta. Olen jälkeenpäin monesti miettinyt, minkälaisia enkeleitä meillä oli 
tuolloin kirkossa paikalla huolehtimassa ja auttamassa. 

Miehen aiheuttamasta hämmennyksestä huolimatta messu sujui rauhallisesti ja lep-
poisasti. Saimme kaikki kokea tutun lastenvirren sanat todeksi:

Enkeli taluttaa pientä kulkijaa, enkeli lohduttaa tiellä kaatuvaa. 

Suojassa enkelin, saan vaeltaa. Suojassa enkelin saan levähtää.

Enkeli viestin tuo: Jeesus rakastaa. Enkelin sanoma muille kertokaa!

Suojassa enkelin, saan vaeltaa. Suojassa enkelin saan levähtää.

SAIJA KIVELÄ
Kempeleen seurakunnan

varhaiskasvatuksen työalajohtaja 

Yllättävä enkeli

Sunnuntai 2.10.
Päivän psalmi

Ps. 103:19-22
1. lukukappale

2. Moos. 23:20-23
2. lukukappale

Hepr. 1:14 - 2:4 tai 
Ilm. 5:11-12

Evankeliumi
Matt. 18:1-6 (7-9) 10
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Sairaalapappi
tukee sairauden kriiseissä
Oulun sairaaloissa 
on järjestetty 
sairaalasielunhoitoa 
jo 50 vuotta. 
Keskustelut auttavat 
jaksamaan, potilaat ja 
sairaalapastorit tietävät.

Sairaalasielunhoitajat koke-
vat työnsä sairaalassa tär-
keänä, mutta samalla her-
kästi kuormittavana ja ras-

kaana. Potilaat ja heidän läheisen-
sä käyvät usein läpi elämänsä vai-
keimpia asioita. 

Sairaalapappi kohtaa työssään 
myös iloa parantumisesta ja sel-
viytymisestä. Kun keskosvauva 
pääsee ensimmäisen kerran äi-
din syliin tai pitkään sairastanut 
toipuu ja kotiutuu, silloin iloitaan 
yhdessä.

– Sellaiset hetket antavat voi-
mia, Oulun seurakuntayhtymän 
johtava sairaalapastori Hannele 
Lusikka toteaa.

Iso osa sielunhoitoa on kes-
kustelua. Sen merkitystä saate-
taan aliarvioida, mutta asioiden 

purkaminen ja niistä puhumi-
nen kuuntelijan vierellä auttaa 
jaksamaan vaikeassa elämänti-
lanteessa.

– Neurologisissa tutkimuksissa 
tälle huojentumiselle on löytynyt 
syynsä. Puhuminen vapauttaa ai-
voissa mielihyvähormonia, Lusik-
ka tietää kertoa.

Työtä tehdään tutuksi 
uusille ammattilaisille
Seurakuntayhtymän sairaalasie-
lunhoito täyttää tänä vuonna 50 
vuotta. Sairaalasielunhoidon työ-
tekijätilanne Oulussa on hyvä. 
Päättäjätasolla ymmärretään eri-
tyistyön tärkeys.

50-vuotias sairaalasielunhoi-
to elää murroskautta. Sairaalan 
henkilökuntaa, sairaalapappien 
pitkäaikaisia, tärkeitä työtoverei-
ta, on jäänyt ja jää tulevina vuosi-
na paljon eläkkeelle. 

Lusikka pitää työalan tärkeänä 
haasteena verkostoitumista tule-
vien alan ammattilaisten kanssa.

– Opiskelijoihin tutustutaan 
osastoilla työharjoittelun aika-
na ja sairaalapappien pitämillä 
sielunhoidon oppitunneilla. Mi-

tä paremmin tunnetaan, sitä hel-
pompi on työskennellä yhdessä, 
sairaalapastori kertoo.

Taito ottaa etäisyyttä 
on ammatillisuutta
Lusikka kertoo, että työuran alus-
sa on tärkeä oppia vetämään raja 
työn ja henkilökohtaisen elämän 
välille. Raskaimpia kokemuksia 
ovat ne, jotka jollakin tavalla liit-
tyvät ja joissa on yhtymäkohtia 
omaan elämään.

– Jos esimerkiksi asiakkaat 
ovat samanikäisiä kuin omat lap-
set, työasiat saattavat tulla herkäs-
ti liian läheisiksi, Lusikka kertoo 
kokemuksistaan.

Silloin korostuu kyky ottaa töi-
hin välimatkaa.

– Se ei tarkoita sairaalapapin 
muuttumista etäiseksi. Sielun-
hoitajan täytyy osata myötäelää, 
mutta myös ottaa eroa työhön.

Eron tekeminen omien ja työ-
asioiden välille vaatii opettelua. 
Monet aloittelevat sairaalapasto-
rit ovatkin kysyneet ensitöikseen, 
miten työtä jaksaa tehdä pitkään.

– Jaksaakseen sielunhoitajan 
on tärkeää tunnistaa ja työsken-

nellä oman elämänsä kipukohtien 
kanssa. Työn vastapainoksi täytyy 
olla harrastuksia ja erilaista omaa 
tekemistä. Minulle sellaisia ovat 
esimerkiksi liikunta ja musiikki, 
Lusikka kertoo.

Jaksaminen 
yhä enemmän esillä
Työssä jaksamisesta puhuttiin 
myös sairaalasielunhoitajien neu-
vottelupäivillä elokuussa. Lusik-
ka toteaakin, että sairaalapappi-

en työhyvinvointiin ja jaksami-
seen kiinnitetään nykyisin entis-
tä enemmän huomiota.

Kokenut sairaalapastori koros-
taa toimivan työyhteisön merki-
tystä työssä jaksamisessa.

– Työtoverit ovat voimavara, 
kuten myös luottamuksellinen ja 
hyvä yhteistyö sairaaloiden hen-
kilöstön kanssa. Tästä kiitollisina 
meidän onkin ilo järjestää ja viet-
tää 50-vuotisjuhlia, Lusikka sa-
noo.

ANNA-LIISA PENNANEN

Sairaalasielunhoidon 50-vuotis-
juhlallisuudet alkoivat jo keväällä, 
kun Peltolan psykiatristen osasto-
jen yhteyteen saatiin hiljentymis-
huone. 

Syksyllä sairaalasielunhoitoa 
juhlistetaan juhlajumalanpalve-
luksella Oulun kaupunginsairaa-
lassa mikkelinpäivänä 2. lokakuu-
ta ja Tuiran kartanossa 7.10. 

Piispan toimittama juhlames-
su on sunnuntaina 16.10. kello 10 
Oulun tuomiokirkossa, ja sen jäl-
keen juhla jatkuu vanhassa pappi-
lassa Asemakadulla. 

Jaksaakseen 
sielunhoitajan 
on tärkeää 
tunnistaa ja 
työskennellä 
oman elämänsä 
kipukohtien 
kanssa.

Kuvassa työtoverukset kätilö Tarja Heiskari  (vas.) ja johtava sairaalapastori Hannele Lusikka.

Ku va t :  S anna K r o o k
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	OULU       KEMPELE       OULUNSALO

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 

  
VERKKOKAUPPA AVATTU! www.divisa.fi

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446

verkkokauppa avattu! www.divisa.fi
Terttu Lilja Oy 
Hallituskatu 19, 08 332 283  

Respecta Oy
Kiviharjunlenkki 4, 040 348 8597

Tilaa ilmainen esite 
0400 223 446

jm Oulu

Jalkahoitola 
KevytJalka

Ulla Flink
Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut perushoitaja

Kempeleen hoitolassa hoitoaikoja 
lauantaisin ja iltaisin

Hiushoitola Spiraalin tiloissa Kempeleen keskustassa, Ollilantie 6.
Ajanvaraukset numerosta 08 516 130 / 040 757 4122

Hiushoitola Spiraalin tiloissa Kempeleen keskustassa, Ollilantie 6.

HUOM! Nettiajanvaraus
www.kevytjalka.net

p. 040 729 2119, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

ILMOITA

Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt

Terveys ja hyvinvointi 

Sairaalasielunhoito 
enemmän esille!

Sairaalasielunhoito oli pelas-
tus yli-iiläiselle Anna-Mai-
ja Virtaselle. Kaikkein syn-
kimpinä aikoina, kun Vir-

tanen oli vuoteenoma ja huomi-
sessa ei ollut mitä odottaa, kuului 
sairaalan käytävältä pastori San-
na Okkolan ääni.

– Kuuntelin sitä hetken sängys-
säni ja ajattelin, että puhe kuulos-
ti järkevältä. 

Siitä hetkestä lähti liikkeelle 
Anna-Maijan ja Okkolan vuosia 
kestänyt yhteistyö.

Tapaamiset sairaalapastorin 
kanssa muuttivat koko potilasta 
ja tämän tulevaisuudensuunni-
telmia.

Anna-Maija Virtanen kävi 
Sanna Okkolan johdolla rippi-
koulun ja liittyi kirkkoon.

Anna-Maijalla on ehdotus: 
Sairaalasielunhoitoa voisi tuoda 
tutuksi vaikkapa yksinkertaisilla 
plakaateilla sairaaloiden seinillä. 

– Monet potilaiden omaiset ja 
ehkä henkilökunnassakaan kaik-

ki eivät ole tietoisia sairaalois-
sa tehtävästä hengellisestä työstä, 
Anna-Maija arvelee.

– Toki hoitohenkilökuntaan 
kuuluvakin voisi vinkata potilaal-
le sairaalasielunhoidon mahdolli-
suudesta, mutta kaikki eivät ha-
lua puuttua hengelliseen työhön, 
nyt sairaseläkkeellä oleva Anna-

Maija kertoo osittain omasta ko-
kemuksestaan. 

Hän työskenteli ennen sairas-
tumistaan mielenterveyshoitaja-
na, eikä tiennyt silloin juurikaan 
hengellisestä työstä sairaalassa.

Anna-Maijan mielestä sairaa-
lasielunhoitajia saisi olla enem-
män.

– Sairaalapastoreilla on paljon 
työtä ja se on raskasta. Silti heis-
tä ei välity kiire tai välinpitämät-
tömyys, Anna-Maija toteaa Pelto-
lassa psykiatristen osastojen uu-
dehkossa hiljentymishuoneessa.

Pöydällä on keraamikko-
na työskentelevän Anna-Maijan 
muovaama Hyvä paimen -patsas.

– Jokainen meistä voi omien 
voimiensa mukaan auttaa lähim-
mäistään. Ja myös hyväksyä sen, 
että kuka vain voi tarvita jossakin 
elämäntilanteessa Hyvän Paime-
nen apua.

ANNA-LIISA PENNANEN

Viipymättä sairaan luokse
”Kutsua sairaan luo tulee papin 
viipymättä noudattaa”.  Näin 
kuului vanhan kirkkolain jykevä 
määräys sairaalasielunhoidosta. 

Oulun ensimmäinen sairaala-
papin virka perustettiin 50 vuot-
ta sitten, vuonna 1961, hoitoalan 
ammattilaisten vetoomuksesta. 

Sairaalasielunhoidon tärke-

ys ymmärrettiin nopeasti seu-
rakunnassa ja myös sairaaloiden 
henkilöstön keskuudessa. Kau-
pungin ensimmäinen sairaala-
pastori oli kirkkoherra Eino J. 
Pietilä. 

Uusia sairaalasielunhoitajan 
virkoja perustettiin 1970-luvul-
la yliopistollisen keskussairaalan 

toiminnan käynnistyttyä.
Oulun seurakuntayhtymäs-

sä on viisi sairaalasielunhoita-
jan virkaa.

Lähde: Eläkkeellä olevan johtavan 
sairaalapastorin Markku Nikun 
katsaus Oulun sairaalasielunhoidon 
historiaan vuodelta 2001.

Potilaan toivomus:  

Anna-Maija Virtasen mielestä sairaalasielunhoitajia saisi olla enemmän.



14    Nro 31    29.9.–6.10.2011

Rukous
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. 

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

w
w

w
.sxc.fi

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 2.10. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen, saarnaa Ta-
pani Kirsilä ja avustaa Jyrki 
Vaaramo. Kanttoreina Hen-
na-Mari Sivula ja Péter Ma-
rosvári. Järjestetty tulkkaus 
viittomakielelle. www.virtu-
aalikirkko.fi. Radiointi Radio 
Dei. 
Perhemessu su 2.10. klo 12 
Heinätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen ja 
avustaa Outi Metsikkö. Kant-
torina Henna-Mari Sivula.
Viikkomessu ke 5.10. klo 9 
Oulun tuomiokirkossa. Oulun 
hiippakunnan kirkkomusiik-
kipäivät. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso ja avustaa Matti Pik-
karainen. Kanttoreina Lauri-
Kalle Kallunki, Henna-Mari 
Sivula ja Péter Marosvári.

Karjasillan seurakunta
Messu su 2.10. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, saarna rovasti Ti-
mo Riihimäki, avustavat Sa-
tu Saarinen ja Asta Leino-
nen, kanttorina Pirjo Mänty-
vaara. Vanhusten kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Perhemessu su 2.10. klo 10 
Kastellin kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Anna-Leena Ylänne, Pia 
Vaarala ja Juha-Matti Seppä, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Perhemessu su 2.10. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustavat Atte Kääriäinen 

ja Päivi Sutinen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Lapsikuoro 
avustaa. Kirkolla enkelinäyt-
tely päiväkerholaisten askar-
telemista enkeleistä. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 2.10. klo 12, Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto,avustaa 
Heikki Karppinen, kanttorina 
Ilkka Järviö. 
Messu su 2.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Mikko Sal-
mi, kanttorina Riitta Piippo. 
Soitinryhmä. Laulamme vir-
sien sijaan Nuoren seurakun-
nan veisuja ja uusia messu-
lauluja -kirjasta.
Messu su 2.10. klo 14 Cari-
tas-Kodilla. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Riitta 
Piippo.

Tuiran seurakunta
Messu su 2.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, saarnaa Veli-
Matti Linnanmäki, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri. 
Messu su 2.10. klo 10 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Juhani Lavanko, saarnaa Art-
turi Kivineva, avustavat Pasi 
Kurikka ja Hannu Ojalehto, 
Tarja Oja-Viirret, Päivi Moila-
nen, kanttoreina Heikki Jäm-
sä ja Laura Kumpula. Oulun 
seudun Virikekuoro, johtaa 
Mervi Kyrki, Pyhän Tuomaan 
Lapsikuoro, johtaa Laura 
Kumpula. Lounas messun jäl-
keen. Kiitosseurat klo 13. He-
rättäjäjuhlien kiitospalvelus, 
HUOM! poikkeuksellinen al-
kamisaika.
Kelttimessu su 2.10. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Toimittaa Päivi Jussila, kant-
torina Tommi Hekkala. Su-
vi Kaikkonen, irlantilaiset ti-
napillit.
Vauvakirkko su 2.10. klo 15 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Anu Hannula, kanttori-
na Laura Kumpula. Enkelien 
sunnuntaina seurakunnan 
pikkuväen yhteisessä kirk-
kohetkessä lauletaan, leiki-
tään, hiljennytään ja siuna-
taan. Myös kummit ja iso-
vanhemmat ovat tervetullei-
ta. Vauvakirkon jälkeen tar-
jotaan kirkkokahvit ja -me-
hut sekä pilttiä perheen pie-
nimmille.
Iltamessu su 2.10. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Tommi 
Hekkala. Messussa käytössä 
alkoholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 5.10. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 5.10. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Perhekirkko 2.10. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, avustaa  Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Oulujoen seu-
rakunnan lapsikuoro. Mar-
ja Lämsä, kantele. Radio Dei.

YLI-II
Messu su 2.10. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. Vanhusten kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit.

YLIKIIMINKI
Perhekirkko su 2.10. klo 12 
Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Leo Rahko. Lap-
sikuoro.

Hailuoto
Kansanlaulukirkko su 2.10. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Tasaus-
lounas kirkon jälkeen srk-sa-
lissa.

Haukipudas
Messu su 2.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jari Flink, kant-
torina Hannu Niemelä, seu-
rakunnan lapsikuoro, joh-
taa Kaisa Säkkinen. Vanhus-
ten kirkkopyhä. Kirkkokahvit 
srk-keskuksessa. Seurakunta 
tarjoaa kirkkokyytiä, ilm. dia-
koniatoimistoon ma klo 9-11 
p. (08) 5472 636. 
Sanajumalanpalvelus su 
2.10. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jari 
Flink, kanttorina Kaisa Säk-
kinen, Reiijo Alatalo laulu. 
Kirkkokahvit.  

Kempele
Mikkelinpäivän perhemessu 
su 2.10. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taa Pekka Rehumäki, avus-
taa Vesa Äärelä ja Saija Ki-
velä. Kanttorina Marjo Irjala. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Perhemessu su 2.10 klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, avustaa Riina Moila-
nen, lastenohjaajat, kantto-
rina Jarkko Metsänheimo. Il-
mainen kirkkokuljetus tilat-
tavissa virastosta p. 040 584 
4406 pe 30.9. klo 13 mennes-
sä. Perhemessun jälkeen iso-
vanhempien ja lasten tapah-
tuma,  yhteistä toimintaa 
kirkkopirtillä. Tule mukaan 
tekemään yhdessä, muka-
na laulua, askartelua, pientä 
purtavaa, jotain uutta ja jo-
tain vanhaa. Tiedustelut per-
hetyöntekijä Riina Moilanen 
p 040 5609 678.
Perhemessu su 2.10 klo 13 
Jäälin kappeli. Toimittaa 
Pauli Niemelä, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.

Liminka
Mikkelin päivän perhemes-
su su 2.10. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruo-
tanen, avustaa Arto Nevala, 
kanttorina Hanna Korri. Seu-
rakunnan isoset sekä päivä- 
ja perhekerholaiset laulavat, 
enkelisaarna näytelmän muo-
dossa.

Lumijoki
Perhemessu su 2.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. 

Muhos
Messu ja lastenohjaaja Soi-
le Pietarilan tehtävään siu-
naaminen, su 2.10. klo 12 kir-

kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java, lapsikuoro. Messun jäl-
keen pienimuotoinen juhla 
ja kirkkokahvit seurakuntata-
lossa. Vietetään vanhemman 
väen kirkkopyhää, kirkkokyy-
ditys, ilm. kirkkoherranviras-
toon p. (08) 533 1284 pe 30.9. 
mennessä.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
2.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sirpa Miettunen, kant-
torina Tuomo Kangas. Lähe-
tyslounas.
Mikkelinpäivän perhemessu 
su 2.10. klo 17 kirkossa. Toi-
mittaa Minna Salmi, lasteno-
hjaajat,  kanttorina, Tuomo 
Kangas. Iltapala.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus Mik-
kelinpäivänä 2.10. klo 10 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Veijo 
Kinnunen.

PiiPPOLa
Perhekirkko Mikkelinpäivä-
nä 2.10. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Pekka Kyös-
tilä.

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus Mik-
kelinpäivänä 2.10. klo 11 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Arja Lei-
nonen. Pulkkilan rintamave-
teraanien 45-vuotisjuhla. 
Juhla Ylämäkelän koululla.

PyHänTä
Perhemessu Mikkelinpäivä-
nä 2.10. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen. Kanttorina Veijo Kin-
nunen, lapsikuoro avustaa. 
Kirkkokahvit ja rippikoulun 
infotilaisuus srk-talossa. 

RanTSiLa
Perhemessu Mikkelinpäivä-
nä 2.10. klo 13 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä. Kanttorina Arja Leino-
nen, avustaa lapsikuoro. 70, 
75 ja 5 -vuotiaiden syntymä-
päiväjuhlat seurakuntatalos-
sa.

Tyrnävä
Perhekirkko su 2.10. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

TeMMeS
Perhekirkko su 2.10. klo 12 
Temmeksen kirkossa, toimit-
taa Outi Pohjanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Lapsi-
kuoro.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
29.9. klo 14, Rovastinsali. An-
na-Mari Heikkinen. 
Intiön Raamattupiiri to 29.9. 
klo 15, Intiön seurakuntako-
ti. Piirin vetäjä Jyrki Vaaramo.
Sana elää pe 30.9. klo 18, 
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 1.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sanan ja lähetyksen hetki su 
2.10. klo 16, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ma 
3.10. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 4.10. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Hartaus ti 4.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Hartaus ke 5.10. klo 14, Au-
rinkokoti. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus ke 5.10. klo 15, Se-
nioritalo. Anna-Mari Heikki-
nen.
Raamattupiiri ke 5.10. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 5.10. 
klo 18, Vanha pappila. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
5.10. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä Ou-
lun NNKY:n lisäksi Sinapinsie-
men ry ja tuomiokirkkoseu-
rakunta.
Hartaus to 6.10. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ma-
ri Flink.
Ompeluseurat to 6.10. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
6.10. klo 14, Rovastinsali. An-
na-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 29.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 29.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Sanan ja rukouksen piiri ma 
3.10. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Juomme kahvit nyyttä-
ri-idean pohjalta. Yhteystie-
dot Maria-Ritva Koivukangas 
p. 044 3161 716. 
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 4.10. klo 12–13, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
5.10. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 6.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupii-
ri to 6.10. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 29.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 30.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 30.9. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 30.9. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 4.10. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Viljo Juntunen 
ja Pentti Hintsala.
 
Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 29.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme tilassa nimeltä Sump-

pu. Vetäjänä pastori Riitta 
Louhelainen p. 040 5850 818.
Raamattupiiri ti 4.10. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 6.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme tilassa nimeltä Sump-
pu. Vetäjänä toimii pasto-
ri Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.9. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 6.10. klo 19–21, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 6.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Johanneksen evankeliumi tu-
tuksi to 29.9. klo 18, Oulujo-
en pappila. Minä olen -verta-
ukset kappalainen Ilkka Mä-
kinen. Illassa alustus aiheesta 
ja mahdollisuus keskusteluun. 
Perhehartaus su 2.10. klo 14
Myllyojan seurakuntatalo, 
Riitta Kentala, Sanna Leppä-
niemi. Lapsikuoro.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Yhteislaulutilaisuus la 1.10. 
klo 15, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Laulaa enkeleiden kans 
-musiikkihetki. Ks. juttu täl-
tä sivulta. 
"Korvakuulolla". Sukelluk-
sia klassisen musiikin maa-
ilmaan. ke 5.10. klo 18–20, 
Kastellin kirkko. Aiheena 
wieniläisiä klassikoita, Mo-
zart g-molli. Mukana Heik-
ki Karppinen ja Juha Vähä-
kangas.
 
Tuiran seurakunta
KappeLive konsertti la 1.10. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus s. 17.
Virsilauluilta su 2.10.2011 klo 
18.30 Pyhän Luukkaan kap-
pelilla. Laulutilaisuuksia jär-
jestetään kerran kuukaudes-
sa sunnuntai-iltana. Tilaisuu-
teen voi tulla 18.30–20 väli-
senä aikana ja käytössä on 
sekä nykyinen että vuoden 
1701 virsikirja.

Oulujoen seurakunta
Tänään on aika liikkeelle 
lähteä. Sukelluksia Maaria 
Leinosen, Anna-Maija Rait-
tilan ja Anna-Mari Kaskisen 
lyyriseen maailmaan. su 9.10. 
klo 18, Huonesuon seurakun-
takoti. Runotapahtuma yh-
teistyössä Oulujoen seura-
kunnan diakoniatyön kanssa.
Miehelläkin tunteet on! – 
runotapahtuma su 13.11. klo 
18–20 Myllyojan seurakunta-
talo. Runotapahtuma yhteis-
työssä Oulujoen seurakun-
nan diakoniatyön kanssa.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakoniatyöntekjän vas-
taanotto ma 3.10. klo 12, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Dia-
koniatyöntekijän vastaan-
otolla on mahdollisuus ve-
renpaineenmittaukseen.
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Juttutupa ti 4.10. klo 9, Elo-
huone. Diakonian aamu kai-
kenikäisille tarjoaa aamupa-
lan ja yhdessäoloa. Mukana 
seurakunnan diakoniatyön-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Diakoniapiiri ma 3.10. klo 12, 
Kaukovainion kappeli . Avoin 
diakoniaryhmä sinulle, joka 
olet kiinnostunut lähimmäi-
sen auttamisesta.
Ystävänkamari ti 4.10. klo 
13, Kaukovainion kappe-
li. Ystävänkamari on vapaa-
muotoinen kohtaamispaikka, 
jossa kahvitellaan, keskustel-
laan ja hiljennytään hartau-
teen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
4.10. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. Diakonia-
ryhmä on sinulle, joka halu-
at toimia seurakunnassa eri-
laisissa vapaaehtoistyötehtä-
vissä. 
Seurakuntakerho ti 4.10. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus. 
Mummonkammari. Talon 
asukkaille ja lähialueen ikäih-
misille suunnattu keskustelu-
ryhmä.Hartaus.Päiväkahvit.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu to 29.9. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Aterian hinta 2 €. 
Työttömien ateria pe 30.9. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta 2 €. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 3.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Avoin keskustelufoorumi aa-
mukahvin merkeissä. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen p. 040 5747092
Juttutupa ma 3.10. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 3.10. klo 13–
14.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakonissa Päi-
vi Moilaselta p. 040 5747 064.
Diakoniapiiri ma 3.10. klo 14–
16, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Vapaaehtoisten vierailu ma 
3.10. klo 14.30, Mäntykoti. 
Vapaaehtoisten lauluryhmä 
vierailee Mäntykodissa. Mu-
kana Paula Kyllönen.
Luentosarja Tuirassa ma 
3.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Tervetuloa kaikille avoimeen 
luentotilaisuuteen, joka on 
suunnattu nuorille ja työikäi-
sille aikuisille. Kunnan tarjo-
amasta perusturvasta luen-
noi sosiaaliohjaaja Jaana Pa-
jala-Mäkivierikko.
Työttömien ruokailu to 6.10. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Tervetuloa syömään 
herkullista kotiruokaa. Ateri-
an hinta 2€. 
Luentosarja Tuirassa ma 

10.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Tervetuloa kaikille avoimeen 
luentotilaisuuteen, joka on 
suunnattu nuorille ja työ-
ikäisille aikuisille. Kelan tar-
joamista palveluista luennoi 
Kelan asiantuntija Pirkko As-
mundi.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Musari ma 3.10. klo 17.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Musiikki- ja leikkipainottei-
nen vertaistuki-ilta pienten 
erityislasten perheille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
4.10. klo 13.15, Heinäpään 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 4.10. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. avoin ryhmä kaikenikäisille.
Olkkari-ilta nuorille aikuisil-
le (18–40-v.) ke 5.10. klo 17, 
Pysäkki, Öbergin talo.  

KuuLOVAMMAISET
Lähetyspiiri ma 3.10. klo 14, 
Tuiran kirkko.  

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 29.9. 
klo 13, Caritas-koti, Caritas-
sali. Tule tutkimaan raamat-

tua. Kahvitarjoilu. Opasys-
tävä vastassa Caritas-kodin 
pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen. 
Vanhusten viikon juhla pe 
7.10. klo 13, Saalastinsalissa 
yliopistolla. Bussikuljetus ko-
ko kaupungin alueelta. Opa-
systävä järjestyy matkaasi ha-
lutessasi. Ota yhteys Paulaan 
p. 050 4305 178. 
 
PäIHDETYö
Tavoiteryhmä ma 3.10. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus.  

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
Lähetystovi pe 30.9. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Laulamme yhdessä, Hen-
na-Mari Sivula.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 29.9. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Juha Tahkokorpi.
Lähetyspiiri to 6.10. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Tiina Kinnunen.
 
Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
4.10. klo 17.30, Kaukovainion 

kappeli. Vastuuhenkilöinä El-
vi ja Jaakko Lounela.

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 4.10. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tekemään omia käsitöitä ja 
myyntiin meneviä tuotteita 
yhdessä kahvikupin äärelle. 
Kokeillaan uusia tekniikoita 
ja neuvotaan toisille vanhoja 
taitoja. Olet käsitöissä vanha 
taitaja tai uusi aloittelija tai 
muuten seuran puutteessa, 
tule rohkeasti mukaan. Lap-
set aikuisten kanssa ovat ter-
vetulleita leikkimään Perhe-
tupaan. Kahvilan tuotto lä-
hetystyön hyväksi.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
5.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu Ys-
tävän kamarissa. Yhteyshen-
kilö Pasi Kurikka p. 040 5747 
139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
3.10. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 3.10. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

yLiKiiMinKi
Piispankamarin elomyyjäi-
set pe 30.9. klo 11–14, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Ks. il-
moitus s. 18.

Ensi sunnuntaina 2. lokakuu-
ta vietettävä mikkelinpäivä on 
enkelien päivä, jonka uskon 
esikuva on lapsi. Enkelit ku-

vataan Raamatussa Jumalan sanan-
saattajina, jotka suojelevat ja opasta-
vat ihmistä. 

Oulussa mikkelinpäivän vietto aloi-
tetaan lauantaina 1. lokakuuta mark-
kinoiden ja musiikin merkeissä.

Mikkelinmarkkinat pidetään Kau-
kovainion kappelissa ja syysmyyjäi-
set Myllyojan seurakuntatalolla. Tilai-
suuksista on ilmoitus sivulla 18.

Laulaa enkeleiden kans -musiik-
kihetki ja yhteislaulutilaisuus pide-
tään lauantaina 1. lokakuuta kello 15–
16 Pyhän Andreaan kirkolla. Tornion 
seurakunnan lapsikuoro vierailee ta-
pahtumassa ja musisoi yhdessä Pyhän 
Andreaan lapsikuoron kanssa. Kant-
toreina ovat Katja Heroja ja Sirpa Il-
vesluoto.

Enkelien sunnuntain vauvakirk-
ko on mikkelinpäivänä sunnuntaina 
2. lokakuuta kello 15–16 Pateniemen 
kirkossa. Vauvakirkon toimittaa Juha 
Tahkokorpi ja avustaa Anu Hannula, 
kanttorina on Laura Kumpula. Seura-
kunnan pikkuväen yhteisessä kirkko-
hetkessä lauletaan, leikitään, hiljenny-
tään ja siunataan. Myös kummit ja iso-
vanhemmat ovat tervetulleita. Vauva-
kirkon jälkeen tarjotaan kirkkokahvit 
ja -mehut sekä pilttiä perheen pienim-
mille.

Kelttimessun virsissä pyydetään 
suojelusta mikkelinpäivänä kello 10–
11 Pyhän Luukkaan kappelissa. Mes-
sun toimittaa Päivi Jussila ja kantto-
rina on Tommi Hekkala ja irlantilai-
sia tinapillejä soittaa Suvi Kaikkonen.

Muut mikkelinpäivänä perhemes-
sut löytyvät osoitteesta: oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri ja viereiseltä sivulta.

Mikkelinpäivä on enkelien ja 
lasten juhlapyhä
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enot Oulussa 29.9.–6.10.2011
Lapset ja  lapsiperheet

Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari
Isä-lapsi-parkki ma 3.10. klo 
17–19, Mellenius-talo. Isä-
lapsi-parkki on tarkoitettu al-
le kouluikäisille lapsille ja hei-
dän isilleen. Isä-lapsi-parkit 
järjestetään yhteistyössä Ou-
lun kaupungin kanssa. Oh-
jaajina Kari Rekilä,Ville Pah-
kin ja Jaakko Louhela. 

Karjasillan seurakunta
Eka kertaa äitinä -ryhmä to 
6.10. klo 10–11.30, Maikku-
lan kappeli. Ryhmään ote-
taan kymmenen äitiä lasten-
sa kanssa. Ryhmä I kokoon-
tuu eka kerran torstaina 6.10. 
klo 10. Viimeinen kokoontu-
miskerta on to 15.12. Kevääl-
lä kokoontuva ryhmä II on 
torstaisin ajalla 9.2.–26.4. 
Kokoontumiskertoja on 10. 
Ryhmässä ovat mukana pas-
tori Mirjami Dutton ja lapsi-
työnohjaaja Marjaana Lassi. 
Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set Marjaana Lassille, p. 040 
5747 108.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri. 
Tiernakoulut Ks. juttu s.15. 

Tuiran seurakunta
TeeTupa to 29.9. klo 14, Tui-
ran kirkko. 
TeeTupa to 6.10. klo 14, Tui-
ran kirkko. Lisätiedot nuori-
sotyönohjaaja Matti Ketola 
p. 040 5747 069.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Isoskoulutus II ti 6.9. klo 17, 
Karjasillan kirkko. 
Toivon Satama ke 7.9. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Avoimet ovet ti 13.9. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Isoskoulutus II ti 4.10. klo 17, 
Karjasillan kirkko. 
Isoskoulutus ke 5.10. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 

Ensimmäisen vuoden isoskou-
lutus rippikoulun käyneille.
Toivon Satama ke 5.10. klo 
18, Pyhän Andreaan kirkko.
Nuorten tapahtumista lisä-
tietoja Jenni Koskenkorva p. 
044 3161 452.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 5.10. 
klo 18–20, Tuiran kirkko. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet on tarkoi-
tettu ylä-kouluikäisille nuo-
rille. Mukavaa yhdessäoloa 
ja pientä purtavaa. Lisätieto-
ja Anssi Putilalta p. 050 340 
8982 tai anssi.putila@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
ABC-kerhonohjaajien apu-
ohjaajakoulutus su 2.10. klo 
14–16, Hintan seurakuntata-
lo. Kiinnostaisiko Sinua toi-
mia apuohjaajana kerhossa? 
Oletko iältäsi 12–13 -vuotias? 
Tule mukaan ABC-apuohjaa-
ja koulutukseen. Ensimmäi-
nen kokoontuminen su 2.10 
klo 14 Hintan seurakuntata-
lolla Tornihuoneessa (3.ker-
ros). ABC-kerhonohjaajan 
aakkoset on koulutus, jo-
ka antaa valmiudet toimia 
seurakuntien varhaisnuor-
ten kerhoissa apuohjaajana. 
Kurssi antaa perusvalmiuksia 
ohjata erilaisia tehtäviä ker-
hossa kerhonohjaajakoulu-
tuksen käyneiden ohjaajien 
kanssa. Itsenäiseen kerhon-
ohjaamisen valmiudet saa-
daan kerhonohjaajien pe-
rus – ja jatkokoulutuksessa. 
Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set Sirpa Karjalaiselle pe 30.9 
mennessä. p. 040 718 6925 
tai sirpa.karjalainen@evl.fi. 

nuoret aikuiset 
Kristillisten opiskelijajärjes-
töjen yhteiset seurat la 8.10. 
klo 18.30, Öbergin talo, Kirk-
kokatu 5. Kristillisten opiske-
lijajärjestöjen yhteiset seurat. 
Järjestävänä tahona on OP-
KO. Aiheesta "Hetki on tullut 
- Jeesuksen jäähyväisrukous" 
puhuu Antti Leinonen.  

OPiSKeLijajäRjeSTöT
OPKOn ilta la 1.10. klo 18.30, 
Öbergin talo, Kirkkokatu 5. 
Jumalaa miellyttäviä tekoja, 

Liisi Portin.
3K ilta ma 3.10. klo 18.30–20. 
Margetta ja Markku Sarkki-
nen: Uudestisyntyminen.

Seniorit
Vanhustenviikon juhla pe 
7.10. klo 13, Saalastinsa-
li. Vanhustenviikon juhlassa 
tervetulotoivotuksen pitää 
vanhustyönjohtaja Anna Ha-
verinen. Ohjelmassa on mu-
siikkia ja runoesityksiä. Har-
tauden pitää tuomiorovas-
ti Matti Pikkarainen ja juh-
lapuheen pitää hoitotieteen 
professori Arja Isola. Kappe-
lin laulua johtaa kanttori Riit-
ta Piippo. Juhlan juontaa Yle 
Oulun toimittaja Kati Jurkko. 
Juhlaan järjestetään ilmainen 
linja-autokuljetus. Lisätieto-
ja saat 29.9. ja 6.10. ilmesty-
västä Rauhan Tervehdykses-
tä, palveluneuvoja Saini Ant-
tilalta, p. 044 703 4973 sekä 
diakoniatyöntekijöiltä. Jos 
tarvitset avustajan mukaasi, 
ota yhteys diakoniatyönteki-
jöihin: Karjasillan seurakun-
ta, Asta Leinonen p. 040 574 
7157. Tuiran seurakunta, Pau-
la Kyllönen p. 040 723 5880. 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta, Kirsi Karppinen p. 040 
574 7181. Oulujoen seurakun-
ta (Ylikiiminki), Kati Riipinen 
p. 040 528 1813. Erityisdiako-
nia, Paula Mustonen p. 050 
430 5178.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
Tarinatupa ke 5.10. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 6.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 6.10. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Vanhusten kirkkopyhä su 
2.10. klo 10, Karjasillan kirk-
ko. Ks. ilmoitus s. 17.
Eläkeläisten kerho ma 3.10. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Kokoontuu ruokasalissa.

Eläkeläisten kerho  to 6.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 6.10. klo 
13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 6.10. klo 
13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan vanhus-
työn linja vastaa keskiviikkoi-
sin klo 9–11 p. (08) 5314 616. 
Numeroon voit soittaa, kun 
olet yksin tai kaipaat kuunte-
lija, kun haluat puhua sinul-
le tärkeistä asioista tai kun 
haluat pyytää kotikäyntiä tai 
jättää soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 29.9. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. Eläke-
läisten kerho to 6.10. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 6.10. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Kerhossa mukana 
pastori Harri Fagerholm ja 
diakoni Heli Mattila.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 5.10. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 29.9. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Seurakuntakerho to 6.10. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 29.9. klo 
14, Hoikantien palvelutilat. 
Eläkeläisten kerho ma 3.10. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 3.10. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 6.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

yLiKiiMinKi
Laulukerho to 29.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Ohjelmassa yhteislaulua 
ja muuta musiikkiin liittyvää 
toimintaa.
Eläkeläistenkerho ti 4.10. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
 

Leirit ja retket
Tulivatko työvuodet täy-
teen? Leiri vasta eläkkeel-
le jääneille ja lähiaikoina 

Elämän voimavarat
Naistenpäivät 30.9.–2.10. 

Vanhassa pappilassa, Asemakatu 6.

Perjantai 30.9.
klo 18 Huomaako ja muistaako Jumala meidät?
 Naisia Vanhan testamentin sivuilla,   

Rallu Kemppainen; musiikkia.

Lauantai 1.10.
klo 12  Elämäni kannustajat ja latistajat,  

Margetta Sarkkinen.
klo 14  Ystävät voimavarana, Elisabet Elo.
klo 16  Vapaana katkeruudesta, Elisabet Elo.

Sunnuntai 2.10.
klo 10  Messu Oulun kirkoissa.
klo 12  Antaessa saat itsekin, Elisabet Elo.
klo 14  Yhdessä jaamme.
klo 16  Sanan ja lähetyksen hetki, Keskustan 

seurakuntatalon alasali, Sarkkiset.

Vauvakirkko 
sunnuntaina 2.10. klo 15, Pateniemen kirkossa. 

Toimittaa Juha Tahkokorpi, avustaa Anu Hannula, 
kanttorina Laura Kumpula. Enkelien sunnuntaina 
seurakunnan pikkuväen yhteisessä kirkkohetkessä 
lauletaan, leikitään, hiljennytään ja siunataan. 
Myös kummit ja isovanhemmat ovat lämpimästi 
tervetulleita. Vauvakirkon jälkeen tarjotaan 
kirkkokahvit ja -mehut sekä pilttiä perheen 
pienimmille.

Lapsiperheretki Rovaniemelle 
lauantaina 26.11. 
Vierailemme Joulupukin Pajakylässä ja Santa 
Parkin luolastossa sekä ruokailemme ravintola 
Joulutalossa Napapiirillä. Retken hinta: Alle 
3-vuotiaat 15 euroa omalla istumapaikalla, 4 - 
12-vuotiaat 30 euroa, yli 13-vuotiaat ja aikuiset 
35 euroa. Hintaan sisältyy edestakainen linja-
automatka, ruokailu, sisäänpääsy luolastoon ja 
tapaturmavakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäsenille. Huom! Alle 10-vuotiaat vain aikuisen 
mukana. Ilmoittautumiset viimeistään 11.11. 
mennessä Yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon, 
Isokatu 9, p. (08) 3161 340 (ma–pe klo 9–16) 
tai www.oulunseurakunnat/ilmo. Ilmoitathan 
samalla mahdolliset ruoka-aineallergiasi. Retkelle 
otetaan 60 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje n. kaksi 
viikkoa ennen retkeä. Lisätietoja retkestä Esa 
Harjulta, p. 040 5752 713 tai esa.harju@evl.fi.

Lasten
tapahtumat
seurakunnissa

Herättäjäjuhlien kiitosjuhla
sunnuntaina 2.10. Pyhän Tuomaan kirkossa

klo 10 Messu
Messun toimittaa Juhani Lavanko, 

saarna Artturi Kivineva.

Messun jälkeen lounas ja kahvit.

Seurat 
(alkaa noin klo 13)

Seurapuhujina
Simo Juntunen
Osmo Kangas

Mari-Leena Talvitie
Riku-Matti Järvi
Hannu Ojalehto
Juhani Lavanko

Tiernakoulu saa pienet 
tähdet tuikkimaan

Oulun ev.-lut. seurakunnat järjestävät jäl-
leen Tiernakoulun. Tiernakoulussa on 
kuusi opetuskertaa, alkaen 10. lokakuuta 
ja päättyen marraskuun loppuun. Mukaan 

voi ilmoittautua 2.10. mennessä. 
Tiernakoulu on tarkoitettu kaikille kouluikäi-

sille tytöille ja pojille. Mukaan voi tulla yksin tai jo 
valmiin ryhmän kanssa. Tiernakoulussa opetellaan 
tiernapoikalauluja ja -näytelmää hauskasti yhdes-
sä toisten kanssa sekä perehdytään tiernapoikape-
rinteeseen. Yhdellä kerralla saadaan ilmaisutaidon 
opastusta Oulun kaupungin teatterilla ohjaaja He-
ta Haanpään johdolla.

Opetusta on tarjolla kahdessa eri ryhmässä: 
maanantaisin klo 17–18.30 Hintan seurakuntata-
lolla ja keskiviikkoisin kello 17–18.30 Pyhän Tuo-
maan kirkolla. 

Oulun ev.-lut. seurakunnat järjestää Tiernapoi-
kakoulun yhteistyössä Tiernasäätiön kanssa. Ope-
tus on maksutonta. Syyslomalla harjoituksia ei ole.

Tiernapoikakouluun voi ilmoittautua osoittees-
sa: www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset.

S anna K r o o k
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Naisten retki Luulajaan
Lähde kanssamme iloiselle naisten retkelle Luulajaan 

lauantaina 29.10. Matkan hinta on 
20 euroa. Etusijalla Oulujoen seurakunnan jäsenet. 

Matka sisältää kuljetuksen turistibussilla, ostosaikaa 
sekä Arcus-hallin jättimäisellä kirpputorilla että 

Luulajan kaupungissa. 
Retkellä mukana Anu Fedotoff ja Eija Röning. 

Ilmoittautumiset 12.10. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 

p. (08) 3161 340 arkisin klo 9–16. 
Matka järjestetään, mikäli ilmoittautuneita 

on vähintään 30 henkeä. 
Ilmoittautuneille lähetämme retkikirjeen.

jääville Oulun seurakuntien 
Rokuan leirikeskuksessa 14.–
16.10. Mukaan mahtuu 20 lei-
riläistä. Osallistumismaksu 20 
€, joka sisältää majoituksen 
kahden hengen huoneissa, 
ruokailut, matkat, ja vakuu-
tuksen Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenille. Leirillä mu-
kana vapaaehtoistyön pro-
jektityöntekijä ja lähetyssih-
teeri Raija Nissinen ja pasto-
ri Anna-Mari Heikkinen. Läh-
tö 14.10. klo 18 linja-autoase-
man tilausajolaiturilta, paluu 
su 16.10. n. klo 16. Ilmoit-
tautumiset 30.9. mennessä 
p. (08) 3161 340 tai netissä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Ilmoittautuneille lähe-
tetään leirikirje.

Tuiran seurakunta
Perheleiri Juumassa 14.–
16.10. Leirillä nautitaan syk-
syisestä luonnosta, leikitään, 
askarrellaan ja hiljennytään 
yhdessä. Mukana leirillä pas-
tori Juha Tahkokorpi ja las-
tenohjaajia. Ilmoittautumi-
set netissä 30.9.mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Hinnat 44 € / aikuinen, 
30 € / lapsi 4–18 v. (sisaralen-
nus 25%), alle 4-v. ilmaiseksi. 
Hintoihin sis. matkat, ruoat ja 
majoitus.

Oulujoen seurakunta
Naisten retki Luulajaan 
29.10. Ks. ilmoitus s. 17.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista 
löydät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.
Tuomiokirkkokuoro to 29.9. 
klo 17, Keskustan seurakun-
tatalo. Kuoroa johtaa Henna-
Mari Sivula p. 040 7450 160. 
Uusia laulajia kaivataan eten-
kin miesäänin.
Katedraalikuoro to 29.9. klo 
18.30, Keskustan seurakunta-
talo. Kuoroa johtaa Lauri-Kal-

 

 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

 

Kristittyjen yhteinen 
Kristus yhdistää –iltapäivä 
su 2.10. Oulun Adventtiseurakunnassa 

 

AIHE: Seurakunnan rukous  
           ja Kristuksen voitto 
 
 

OHJELMA:  
 

Klo 17: Opetusta, musiikkia 
Opetus: Simon Liversidge, USA 
 

Klo 19: Yhteinen rukousilta  
 
 
 

Musiikkia: Keijo Salmela.  
Olet lämpimästi tervetullut! Tauolla tarjoilua.  

 

Järjestäjinä: Paikallisia seurakuntia ja Oulun 
seudun Kristus yhdistää -verkosto. 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

Mielikintie 8 - Kemintietä – Kaitoväylää – Yliopistokatu – 
12:30 Linnanmaa, Saalastin-sali.

Auto 4 SANGINSUU
11:15 Sanginsuun srk-koti – 11:25 Lapinkangas vanha Arina – 
Laukan silta (11:40 Viskaalinmäki – Hangaskangas) – Pik-
karaisen kylä – Pikkarala, Shelliltä Pikkaralan vanhaa tietä – 
11:55 Madekoski th. – Kainuuntie – Oulunsuuntie – Erkkolan 
silta – Sangintie, 12:15 palv.koti Metsolanhovi, Mäkituvantie 
1, pihalta – Hintantie – Hoikantie – 12:20 Hoikantien palvelu-
talo – Hoikantie – 12:35 Linnanmaa, Saalastin-sali.

Auto 5 HÖNTTÄMÄKI
11:10 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11:40 Timo-
senkoti – 11:50 Hönttämäki, Valintatalon pihalta – Kaartintie 
– Pohjantähdentie – Talvikankaantie – Parkkisenkankaantie, 
11:55 Huonesuon kaupan pysäkiltä – Parkkisenkankaantie 
– Maanmittarintie - Haapalehdontie – Korpitie – Vaalantie 
– Yrjö Saarelantie – 12:05  Oulujoen kirkko – Sangintie – 
Tiilitie 12:10 Myllyojan seurakuntatalo – 12:30 Linnanmaa, 
Saalastin-sali.

Auto 6 MAIKKULA
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie  – 12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
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 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 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 – Lintulammentie, 12:15 Caritas –
kodin,12:30 Linnanmaa, Saalastin-sali.
  
Auto 9 HEINÄPÄÄ
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampujan-
katu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusikatu – 
Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 Sara Wack-
lin –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.

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 7.10. klo 13

Oulun yliopiston Saalastinsalissa, 
Pentti Kaiteran katu 1

O H J E L M A

Juhlan juonto
Yle Oulun toimittaja Kati Jurkko 
Tervetulotoivotus
Vanhustyönjoht. Anna Haverinen
Lasten lauluesitys  
Teuvo Pakkalan koulun oppilaat
Yhteislaulu
Oi, katsohan lintua oksalla puun 
Hartaus
Tuomiorovasti Matti Pikkarainen 
Yhteislaulu 
Tämän päivän meille annoit

Juhlapuhe
Hoitotieteen professori 
Arja Isola 
Lauluryhmä
Kappelin laulu, 
kanttori Riitta Piippo
Runoesitys
Eläkeliiton ilmaisutaidon ryhmä 
Yhteislaulu
Kiitos sulle, Jumalani
Loppusanat ja kiitokset
Juhlakahvit

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

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen, autot lähtöpaikalla 
klo 14.30. 

Auto 1A / 1B TUIRA
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa, Saalastin-sali.

Auto 2 YLI-II
10:45 Yli-Ii, seurakuntatalo – Kiiminki – Kuusamontie – 11:30 
Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Pateniemen kirkko – 11:50 
Palokan palvelukeskus 12:00 Rajakylän seurakuntakoti – 12:10 
Koskelan seurakuntatalon pysäkki Koskelantiellä  12:15 Kos-
kelan palvelutalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastin-sali.

Auto 3 ALPPILA
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 
piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon pysäkki – 
12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – Metsolan kartano, 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys diakoniatyöntekijöihin:
Karjasillan seurakunta, Asta Leinonen p. 040 574 7157.
Tuiran seurakunta, Paula Kyllönen p. 040 723 5880.
Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Kirsi Karppinen p. 040 574 7181.
Oulujoen seurakunta (Ylikiiminki), Kati Riipinen p. 040 528 1813.
Erityisdiakonia, Paula Mustonen p. 050 430 5178.

le Kallunki p. 040 8457 309. 
Kuoroon otetaan uusia laula-
jia koelaulun kautta.
Tuomiokirkkokuoro to 6.10. 
klo 17, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Katedraalikuoro to 6.10. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Muut menot
Naistenryhmä pe 30.9. klo 
13, Diakoniakeskus. 
Sinkkuilta pe 30.9. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. Työnohjaaja, valmen-
taja Matti Hökkä alustaa ai-
heesta "Mindfulness -läsnä-
olon voima" Sinkkuilta on ai-
kuisten yksineläjien kohtaa-
mispaikka.
Kivi-ja tiffanylasikerho ti 
4.10. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa.
Fransupiiri ti 4.10. klo 17 Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Pyhä Tanssi to 6.10. klo 
19.30, Karjasillan kirkko. Tule 
ja anna Pyhän tanssin, liikku-
misen ilon ja rukouksen liik-
keen koskettaa Sinua! Aiem-
paa tanssikokemusta ei tar-
vita. Ohjaajana Sanna Virk-
kunen ja Satu Saarinen. 

Kansainvälisyys
Naisten Pankin aamukahvit 
pe 30.9. klo 7.30–8.30, Kahvi-
la Mazarine, Hallituskatu 21. 
Naisten Pankin toiminnasta 
kiinnostuneille omakustan-
teiset aamukahvit. Aihee-
na Naisten Pankin uusimmat 
hankkeet. 

Vanhusten kirkkopyhä 
sunnuntaina 2.10. klo 10–13, Karjasillan kirkossa

Tervetuloa aloittamaan valtakunnallista 
vanhustenviikkoa yhteisellä messulla 

Karjasillan kirkkoon. 
Vanhustenviikon teemana on 
"Vapaaehtoisuus voimana". 

Messun jälkeen ohjelmallinen kahvihetki 
seurakuntasalissa. 

Musiikista vastaa kanttori Pirjo Mäntyvaara. 

Kirkkokyytiä tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä 
alueen diakoniatyöntekijään saadakseen 

kirkkokyytiseteleitä. Kutsu mukaan yhteiseen 
kohtaamiseen myös ystäväsi ja naapurisi.

Veteraanileiri 
4.– 6.11. Rokuan leirikeskuksessa 

Leirin hinta 44 €, sisältäen matkat, majoituksen 
täysihoidolla sekä vakuutuksen. Ilmoittautumiset 
perjantaihin 14.10. mennessä p. (08) 3161 340 tai 

internetissä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Vanhusten viikon ja 50 vuotta 
täyttävän sairaalasielunhoidon 

juhlajumalanpalvelus
Oulun kaupunginsairaalan 

ala-aulassa sunnuntaina 2.10. klo 13.
 

Toimittajina pastorit Anna-Mari Heikkinen, Hannele 
Lusikka ja Liisa Suorsa. OAMK:n kuoro Cadenza, 

kanttorina Taina Voutilainen. Kirkkokahvit.

KappeLive -konserttisarja    
Joose keskitalo

lauantaina 1.10. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa 
Yhden miehen orkesterissa kuullaan kitaraa ja 
huuliharppua. Noin tunnin kestävään konserttiin 
on vapaa pääsy. Lisätietoja pastori Helena Paalanne 
p. 050 4334 097.

Yhteislaulutilaisuus 
lauantaina 1.10. klo 15, Pyhän Andreaan kirkossa 
Laulaa enkeleiden kans -musiikkihetki. 
Tornion seurakunnan lapsikuoro vierailee ja 
musisoi yhdessä Pyhän Andreaan lapsikuoron 
kanssa. Myös yhteislaulua, aiheena lapset ja enkelit. 
Kanttoreina Katja Heroja ja Sirpa Ilvesluoto. 

Musiikkia
kirkoissa

Tuiran seurakuntalainen! 

Millaista toimintaa haluaisit Tuiran seurakunnan 
aikuisille? Tule kertomaan toiveesi ja ideoimaan 
yhdessä Tuiran kirkon Suvantosaliin 5.10. klo 18.30. 
Tuiran seurakunnan aikuistyö, Riitta Louhelaianen, 
p. 040 5850 818.
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enot Oulussa 29.9.–6.10.2011M

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

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

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

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Kastetut 
Tuomiokirkko: Ulja Eero Fe-
lix Ilano, Ahti Elias Antero 
Moilanen.
Karjasilta: Vilma Aleksan-
dra Arola, Matias Antero 
Autio, Mikael Onni Johan-
nes Heikkinen, Tilda Aino 
Ilona Järvenpää, Inga Aino 
Alina Korhonen, Jenna El-
sa Katariina Parkkinen, Mi-
la Eerika Räisänen, Lari Ee-
vert Sallinen.
Tuira: Milja Melissa Ek, Mi-
nessa Jessiina Heikkinen, 
Siiri Aurora Kettunen, Lin-
da Olivia Koskinen, Leo 
Aarni Juniper Marttila, Fan-
ni Amanda Miettinen, Jaajo 
Jesper Stark, Jasna Ebba Mi-
nea Uhlbäck, Pauli Onni Jo-
hannes Vasela, Ronja Matil-
da Virtanen.
Oulujoki: Inka Maria Isoaho, 
Samuel Tapio Kastarinen, 
Seelia Ilona Lahtinen, Neea 
Maria Matikainen, Olavi An-
tero Myllyneva, Jiri Kasperi 
Savilampi, Inka Ennijuulia 
Wathén. 

Vihityt:
Tuomiokirkko: Mika Johan-
nes Katajala ja Anu Maria 
Nissilä, Pilpo Seppo Samu-

Elämän polku
li Schreiner ja Maija Annii-
na Salo.
Karjasilta: Jussi Veli Ante-
ro Niemelä ja Saara Paulii-
na Joutila.
Tuira: Miikka Henrik Kaan ja 
Miia Maaria Alakiuttu, Ilari 
Jaakko Nikula ja Minna Ka-
roliina Niskala.
Oulujoki: Tero Eino Olavi 
Heikka ja Merja Maarit Hy-
värinen, Reima Tapio Keinä-
nen ja Enni Emilia Päkkilä, 
Kimmo Olavi Perkkiö ja Tui-
ja Helena Pelto-Aho, Mau-
ri Johannes Isola ja Maarit 
Hannele Väänänen. 

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Eino Mikael 
Hatunen 81, Maire Annikki 
Lyytinen 92, Maria Johanna 
Väänänen s. Ruottinen 80.
Karjasilta: Laina Elisabet 
Järvitalo s. Mikkola 85, Tii-
na Kaisa Mikkonen s. Lehto 
84, Katri Anneli Salo s. Kar-
jalainen 82.
Tuira: Allan Eino Kustaa 
Adolf Lepistö 85.
Oulujoki: Väinö Ensio Kinna-
ri 78, Seelia Ilona Lahtinen 1 
pv, Tarja Tuulikki Leskelä s. 
Pahkala 70, Aune Sisko Sep-
pänen s. Vartiainen 77, Ant-
ti Juhani Valppu 70.

1.–3.-luokkalaisille Rokualla 24.–26.10. 
Leirillä vietetään yhdessä aikaa leikin, askartelun, ul-
koilun, hiljentymisen ja muun mukavan merkeissä. 
Leirimaksuun sisältyy kuljetukset, majoitus, ruokailut 
ja tapaturmavakuutus Oulun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille. Leirimaksu on 30 € / osallistuja.
Leirille ilmoittautuminen 10.10. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 3161 340 (ma–pe 
9–16). 

4.–6.-luokkalaisille Rokualla 26–28.10.
Vietämme aikaa ulkoillen, askarrellen, hiljentyen ja 
muuten vain oleillen. Mukaan mahtuu 20 leiriläistä il-
moittautumisjärjestyksessä. Leirin hinta on 30 € sisäl-
täen matkat, majoituksen, ohjelman ja täysihoidon se-
kä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittautumiset www.oulunseurakunnat/il-
mo tai p. 040 3161 340 (ma–pe 9–16) 10.10. mennessä. 
Lisätietoja ohjaajilta Sanna Tervo (1.10 alkaen) p. 040 
7451 469 tai Anssi Putila p. 050 3408 982.

Nuorten leiri Juumassa 22.– 26.10.
Syyslomalla rennon asiallinen ohjelma, Juuman upea 
ruoka, siisti majoitus sekä mukava kuljetus ja vakuu-
tukset odottavat 40 € hintaan. Lisätietoja leiristä an-
tavat Jone: jouni.heikinheimo@evl.fi p. 040 7379 643 
ja Mono: maire.kuoppala@evl.fi p. 040 5747 124 sekä 
tuija.pelto-aho@evl.fi p. 044 3161 451.

Myyjäisiä
Oulujoella ja Karjasillalla

Piispankamarin elomyyjäiset 
perjantaina 30.9. klo 11–14 Ylikiimingin seurakuntata-
lossa. Myyjäisissä lihakeitto ja kiisseli. Ruokailun hinta 6 
€. Kahvi ja pulla 2 €. Lisäksi myynnissä arpoja, käsitöitä 
ja leivonnaisia. Tuotto lähetyksen hyväksi. Lahjoituksia 
myytävistä artikkeleista otetaan vastaan. 

Syysmyyjäiset 
lauantaina 1.10. klo 11–13 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Myytävänä hernekeittoa, käsitöitä, leivonnaisia ja ar-
poja. Tuotto Oulujoen seurakunnan diakonia- ja lähe-
tystyön sekä nuorten Missioklubin hyväksi. Mikäli ha-
luat tukea myyjäisiä, otamme ilolla vastaan myytäviä 
tuotteita. 

Mikkelin markkinat 
lauantaina 1.10. klo 10–13 Kaukovainion kappelissa. 
Tapahtuma avataan alkuhartaudella, jonka jälkeen myy-
jäiset alkavat. Myyjäisissä on tarjolla muun muassa syk-
syn satoa, leivonnaisia ja arpoja. Voit myös ostaa lohi-
keittoa ja kasvissosekeittoa lounaaksi tai mukaan, kah-
via ja kahvileipää sekä istahtaa ystävien kanssa nautti-
maan myyjäistunnelmasta. 
Voit lahjoittaa myyjäisiin myytävää tavaraa, leivonnai-
sia, kuivakakkuja, syksyn satoa tai muuta vastaavaa. Lah-
joituksia otetaan vastaan 1.10. lauantaina klo 9 alkaen. 
Lahjoitettavissa leivonnaisissa tulee olla valmistuspäivä-
ys ja luettelo käytetyistä raaka-aineista. 
Tervetuloa myös tekemään markkinoita kanssamme, tal-
koolaisia ei ole koskaan liikaa. Osallistumalla olet mu-
kana Tasaamassa Suomen Lähetysseuran kautta. Tasaus 
2011 auttaa Nepalin osattomia mukaan yhteiskuntaan. 
Lisätietoja www.tasaus.fi. 
Mikkelin markkinoiden järjestelyistä vastaavat Kauko-
vainion alueen lähetys- ja diakoniapiirien vapaaehtoi-
set yhdessä työntekijöiden kanssa. Lisätietoja: Karjasillan 
seurakunnan lähetyssihteeri Paula Rosbacka, p. 040 5752 
714 paula.rosbacka@evl.fi sekä Kaukovainion alueen vs. 
diakoniatyöntekijä Marjukka Hamari, p. 040 5752710 
marjukka.hamari@evl.fi 

Onko Vanha Testamentti 
jäänyt vieraaksi?
vanhan testamentin luentosarja seuraavan sunnun-
tain Vanhan Testamentin lukukappaleesta, Tuiran kir-
kon Suvantosalissa. Luennoitsijoina 12.10. klo 19 pasto-
ri Kimmo Kieksi, 19.10. klo 19 kirkkoherra Pauli Nieme-
lä, 26.10. klo 19 pastori Heikki Karppinen. Juontaa pas-
tori Riitta Louhelainen. Tervetuloa! 
Tuiran seurakunnan aikuistyö.

Syyslomaleirejä
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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.

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

aikaan rössypottulounas 
srk-salissa la 8.10. klo 11–15.

Kyyti- ja kynkitysapua 
Siikamarkkinoilla 

käymiseen voi kysyä 
Salli Mäkelältä 

p. 040 7510 036.

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Pikkukirkko to 29.9. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen enkeliaiheinen kirkko-
hetki, sallittu myös aikuisille!
Päiväkerhoryhmät kokoon-
tuvat normaalisti. To 29.9. ei 
ole sisarusryhmän B päiväker-
hoa vaan osallistumme pik-
kukirkkoon klo 10 kirkossa.
Perhekerhoa ei erikseen to 
29.9 klo 10, vaan kokoonnum-
me silloin kirkossa enkeliaihei-
sen Pikkukirkon merkeissä. 
Lapsiparkki pe klo 9–12 ker-
hohuoneella, 3–6-vuotiaille. 
Maksuton, mutta paikka on 
varattava etukäteen joka ker-
ralle (ma–to) Silja p. 043 2111 
916. 
Ystävyyden talo pe 30.9. klo 
10 srk-talolla.
Perhemessu kirkossa su 2.10. 
klo 10, toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. 
Siionin virsiseurat su 2.10. klo 
17 Kaarina Laurilalla, mukana 
aluesihteeri Matti Nuorala.
Rovastikunnan kuorojen il-
tamusiikki su 2.10. klo 18 
Hailuodon kirkossa.
Kirkkoneuvoston kokous ma 
3.10. klo 16 srk-talolla.
Partio: Metsähanhet (10–13 v. 
pojat) kokoontuvat joka toi-
nen tiistai srk-talolla! Seuraa-
van kerran ti 11.10. klo 15, joh-
tajana Make Korhonen Limin-
gasta. 
Kokkikerho kokoontuu vuo-
roviikoin, ke 5.10. klo 12.30 
ryhmä B. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 5.10. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 5.10 
klo 18.30 srk-talolla. Tervetu-

loa mukaan laulamaan! 
Syysleiri 4.–6.-luokkalaisil-
le 7.–9.10. Siikajoen vanhas-
sa pappilassa. Ohjelmassa kai-
kenlaista actionia: musiikkia, 
hauskaa, pelejä, raamiksia, hy-
vää ruokaa. Hinta 10 €. Ilm. ma 
3.10. mennessä Sinikka Härkö-
selle sinikka.harkonen@lumi-
joki.fi tai p. 044 5037 080. 
Diakonia: Operaatio Jou-
lun lapsi 2011 - keräys lähes-
tyy. Apu Romanian ja Moldo-
van köyhimmille lapsille Pat-
moksen lähetyssäätiön kaut-
ta. Uudet lasten villasukat, 
paidat, pipot, lapaset, lelut, 
koulutarvikkeet, peseyty-
mistarvikkeet ym. niitä tarvi-
taan! Kysy Marjolta tarkem-
pia ohjeita p. 045 6381 973. 
Tule kokoamaan pakette-
ja seurakuntailtaan to 20.10. 
klo 18.  
Läheisensä menettäneiden 
päivä la 15.10. klo 10–14 Tyr-
nävän seurakuntatalolla (os. 
Mankilantie 1). Ks. ilmoitus 
Tyrnävän kirkollisista. Ilmoit-
tautuminen viim. 6.10. Mar-
jolle p. 045 6381 973. 
Rauhanyhdistys: Pe 30.9. 
klo 19 Raamattuluokka 5.–
6.-lk. Eskola ja 7.–8.-lk. A&E 
Kämäräinen. Su 2.10. klo 12 
ruokailu ja seurakuntapäivä 
ry:llä. Ma 3.10. klo 19 sisarpii-
ri ry:llä. Päiväkerhot ry:llä ma 
3.10, ke 5.10, klo 17–18,30 ja 
ti 4.10, to 6.10. klo 17,30–19.
Kuollut: Rautio Pentti Kale-
vi 78 v.
Kastettu: Oikarinen Aamos 
Antero, Jussila Joonas Valt-
teri ja Pikkarainen Emilia Sa-
ra Aurora.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
(08) 387 172
Srk-talo 
(08) 387 395
Kerhohuone
(08) 387 512
043 2111 916
vs. Kirkkoherra
044 3506 041
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa 
045 6381 973

Lumijoen pappina  
aloitti syyskuun alusta 
Jaakko Tuisku. Hän on 
kirkkoherran sijaisena 
puolen vuoden ajan.

Kirkkokuoro to 29.9. klo 
18.30.
Raamattu- ja rukousilta ti 
4.10. srk-salissa.
Päiväpiiri ke 5.10. klo 13 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 6.10. 
klo 10 srk-salissa ja ker-
hohuoneessa.
Kirkkokuoro to 6.10. 
klo 18.30 srk-salissa.

Mikkelinpäivä
Kansanlaulukirkko 

Mikkelinpäivänä su 2.10.  kello 10  kirkossa
 Lounas tasauskeräyksen hyväksi kirkon jälkeen 
klo 11–12 srk-salissa. Kirkkokyytejä voi pyytää 

Marjalta p. 040 7430 382.

Limingan rovastikunnan 
kuorojen ja kanttoreiden sävelhartaus 

Hailuodon kirkossa klo 18.

Nepalilaiset vieraat kävivät Hailuodossa.

Kempeleen vanha kirkko 320 vuotta

Kun 320 vuotta täyttävä 
Kempeleen vanha kirkko 
oli vain neljännesvuosi-
sadan ikäinen, se kohtasi 

kenties suurimman vaaransa. Oli 
vuosi 1715, jolloin isoviha vallitsi 
maassamme.

Venäläiset lähestyivät ja ken-
ties tuhoaisivat kirkon. Mitä teh-
dä?  Asukkaat kätkivät muun mu-
assa kallisarvoiset lampetit eivät-
kä venäläiset löytäneet niitä. Kir-
kosta venäläiset tekivät tallin, mi-
kä pelasti rakennuksen. 

Muun muassa tämä selviää Ti-
mo Paakin tekemästä historiikis-

ta, jonka hän laati kirkon juhlan 
kunniaksi.

Kempeleen vanha kirkko val-
mistui kirkonrakentaja Matti 
Härmän johdolla vuonna 1691. Se 
on niin sanottu pohjalainen tuki-
pilarikirkko. Se poikkeaa suora-
kaiteen muotoisesta pitkäkirkos-
ta siinä, että seinähirsien jatkos-
kohdat on sijoitettu niitä suojaa-
vien onttojen lamasalvospilarien 
sisälle. Seinän ulko- ja sisäpinnas-
ta ulkonevat tukipilarit tukevoit-
tavat seinärakennetta ja estävät si-
tä pullistumasta kattotuoliraken-
teiden ja vesikaton painosta.

Pohjalaisen tukipilarikirkon 
rakenne on suomalainen keksin-
tö. Ainutlaatuisen tukipilaritek-
niikan huippukausi oli 1600-lu-
vulla. Pohjois-Pohjanmaan liiton 
maakuntapäällikön Eija Salmen 
mukaan rakenteen arvellaan ole-
an jo keskiajan lopulta.

– Viime vuosina kirkkotyyp-
pi on noussut arvoonsa. Japanis-
sa siitä on tehty jopa väitöskirja, 
Salmi huomauttaa.

Kirkossa on pohjalaisen kirk-
komaalarin Mikael Toppeliuk-
sen maalauksia. Lehtori Jorma 
Mikola Oulun yliopistosta ker-

too, että Toppelius opiskeli maa-
lausta Tukholmassa ja sai vaikut-
teita barokista ja ajan viimeises-
tä muotivirtauksesta, rokokoosta.

Kempeleen vanhan kirkon 
maalaukset ovat loistokkaita. 
Niistä pohjoisseinän Marian il-
metyst ja länsiseinän ristiltäot-
to ovat 1700-luvun kauneimpia 
maalauksia.

– Kun Toppeliuksen maalauk-
set yhdistetään tukipilariraken-
teeseen, Kempeleen vanha kirkko 
on kansallisaarre, Mikola toteaa.

PEKKA HELIN

Vanhan kirkon 
juhlapäivä on 
sunnuntaina 16.
lokakuuta 2011. Juhlapäivä 
alkaa messulla vanhassa kirkossa. 
Kuva- ja ääniyhteys vanhan kirkon 
juhlamessusta saadaan myös Pyhän 
Kolminaisuuden kirkkoon, jossa voi 
osallistua vanhan kirkon messuun ja 
viettää ehtoollista.
Kotikirkkoviikkoa vietetään 
17.–21. lokakuuta, jolloin voi muun 
muassa tutustua kirkkoihin ja laulaa 
vanhoja virsia.
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Rukouspiiri to 29.9. ja to 
6.10. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Kirjallisuuspiiri to 29.9. klo 
18 Puttaan Tuvan vieraska-
marissa. Vetäjänä Irja Lah-
densivu. Ennakkoon luetta-
vana kirjat keskusteltaviksi: 
to 29.9. Tuhat loistavaa au-
rinkoa, to 27.10. Puhdistus ja 
to 24.11. Hamasin poika.
Lähetyspiiri ti 4.10. klo 14 
Puttaan tuvalla. 
Ripari-ilta rippikoululaisil-
le ke 5.10. klo 17 Martinnie-
men srk-kodilla. Ilta koos-
tuu ohjatusta osasta, ja sen 
jälkeen on mahdollisuus pe-
lailla ja olla vapaasti yhdes-
sä. Rippikoulukorttiin 
voi hakea merkin-
nän enintään 2
ripari-illasta.
Raamattupii-
ri ke 5.10. ja ke 
12.10. klo 18 
Puttaan Tuvalla. 
Diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 10.10. 
klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. 
Virkistysilta kehitysvam-
maisten äideille ti 11.10. klo 
18 alkaen Isonniemen leiri-
keskuksen saunalla. Sauno-
mista, iltapalaa, rentoutus-
ta ja iltahartaus. Ilm. mahd. 
ruokavalioineen Heli Puupe-
rälle viim. 4.10. p. 040 5898 
362, voit jättää ilmoittautu-
misen myös vastaajaan. 
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15, Kirkkotie 10 C. 
Nuorten retki Maata Näky-

vissä -festareille Turkuun 
18.–20.11. Hinta 50 € sis. mat-
kat, festariliput, majoituk-
set, ruokailut ja vakuutuk-
sen. Osallistuminen alter-
natiivipommisuojaan mak-
saa osallistumismaksun lisäk-
si 8 €. Ohjelmaan voit tutus-
tua osoitteessa www.maata-
nakyvissa.fi. Ilm. 19.9.–14.10. 
osoitteessa www.alakkonää-
mua.fi.
Hiljaisuuden retriitti 28.–
30.10. Isonniemen leirikeskuk-
sessa. Osallistumismaksu 80 €.  
Retriitinohjaajina ovat Maria 
Vähäkangas ja Laila Ranta-
kokko.  Lisätietoa ja ilm. Lai-

la Rantakokolle 7.10. 
mennessä p. 040 

8668 319 tai lai-
la.rantakokko@
evl.fi. Ilmoittau-
tuneille lähe-
tetään retriitti-
kirje.

Diakoniatyönte-
kijöiden vastaan-

ottoaika on muuttu-
nut. Taloudellisissa asioissa 
ajanvaraus: Maanantaisin klo 
9–11 p. (08) 5472 636 tai käy-
mällä paikan päällä os. Kirk-
kotie 10, diakoniatoimisto.
Perhekerhot tekevät retket 
kotikirkkoon seuraavasti: 
Martinniemen ja Wirkkulan 
perhekerhot 30.9. ja Kellon 
perhekerho 6.10. Linja-au-
to lähtee Martinniemen ja 
Kellon srk-kodin pihalta klo 
9.30, paluu klo 11.
Perhekerhot Martinniemen 
srk-kodilla perjantaisin klo 

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Miesten piiri to 29.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Nuttukerho maanantaisin 
klo 18 kirkonkylän srk-talolla. 
Perhekerhot kokoontuvat 
klo 9.30–11 pe Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Ke kes-
kustan srk-talolla. Ke ja to 
Vanhassa pappilassa. Ti ja ke 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Perhepäivähoitajien 
ja hoitolasten ryhmä ma kes-
kustan srk-talolla ja pe Kok-
kokankaalla. 
Palveluryhmä ulkoilee yh-
dessä Hovilakodin asuk-
kaiden kanssa ma 3.10. klo 
13.30. Ulkoilun jälkeen laulu-

hetki ja päiväkahvit.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 5.10. eikä seura-
kuntapiiriä to 6.10. Vanhus-
tenviikon juhla 6.10. Kokko-
kankaalla. 
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
5.10. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.  
Kirkkokuoro ke 6.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 6.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten syysleiri 
Luurinmutkan leirikeskuk-
sessa 21.–23.10. Hinta 45 €. 
Ilmoittautumiset 7.10. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
p. 5614 500.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16–16.45 Kirkonkylän srk-ko-
dissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Kuoroihin mahtuu vielä mu-

kaan. Lisätiedot Marjo, p. 
040 7790 337.
Varhaisnuorten kerhot: ks. 
www.evl.fi/srk/kempele/nuo-
risot_kerhot.htm 
Päihdeongelmaisten ja yksi-
näisten päivätoiminta Veikon 
valinta arkisin klo 9–14, Kurik-
katie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Raa-
mis ke 5.10. klo 18.30 Vanhas-
sa pappilassa. Nuorten peli-
vuoro ti klo 16.30–18 Kirkon-
kylän koululla.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12. Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 30.9. klo 
18 4.–5.-lk: Tahkola A., Pa-
totie 6. 6.–8.-lk: Pulkkinen 
J., Eeronpolku 5. Veljien ret-
ki pe–la 30.9.–1.10. Lauluraa-
mattuluokka pe 30.9. klo 18 
molemmat ryhmät ry:llä. Py-

9.30–11, Jokelan vanhalla 
koululla perjantaisin klo 10–
11.30, kirkonkylän Wirkkulas-
sa perjantaisin klo 10–11.30, 
sekä Kellon srk-kodilla tors-
taisin klo 9.30–11. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamattu-
luokka pe 30.9. klo 18.30 pie-
net ry:llä, isot Jorma Paasol-
la, sisarilta pe 30.9. klo 19 Ja-
tulissa, ruokailu su 2.10. klo 
12.30 seurakuntapäivän alus-
tus klo 13.30 ry:llä, lauluseu-
rat ke 5.10. klo 18.30 Jonna 
ja Mikko Rehulla, Junttapol-
ku 8. Kello: raamattuluokka 
pe 30.9. klo 17.30 ry:llä, om-
peluseurat pe 30.9. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 2.10. klo 17 
ry:llä, päiväkerho ma 3.10. klo 
17.30 ry:llä. Jokikylä: Pienten 
raamattuluokka pe 30.9. klo 
17.30 ry:llä, isojen raamattu-
luokka la 1.10. klo 19 Merta-
niemellä, pyhäkoulut su 2.10. 
klo 12 Asema e Markus Kla-
sila, Asema p Markku Rehu, 
Keskikylä Mikko Seppänen, 
Vänttilänperä Marko Lahti-
nen, Taipaleenkylä K. Holap-
pa, päiväkerhot ti 4.10 ja ke 
5.10. klo 17.30 ry:llä. 
Kastettu: Iina Lumi Tuu-
lia Niemelä, Mico Johannes 
Vimpari, Ville Topias Kiuttu, 
Joonas Juhani Halsinaho, Eli-
sa Katariina Qvist, Remu Au-
kusti Pohjola, Saara Teller-
vo Järvelä, Aimo Veikko Ak-
sel Tarsa.
Kuolleet: Erkki Olavi Rautio 
83.

Hiljaisuuden 
retriitti 

28.–30.10. 
Isonniemen 

leirikeskuksessa.

häkoulut: su 2.10 klo 12 Kok-
kokangas-Haapamaa: Räihä, 
Tiilipojanpiha 9. Linnakan-
gas: Autio, Porttikellonku-
ja 10. Keskusta-Ollila: Kinnu-
nen, Hiekkatie 9 Paituri: Kes-
ti, Pulkkisentie 11 Santamä-
ki: Heikkilä, Kasvihuoneentie 
6. Seurat su 2.10 klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 30.9. klo 19 
Hilkka ja Markku Heikkalal-
la, Hovimurrontie 23. Seurat 
su 2.10. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Alisa Aino Pauliina 
Pitkänen, Luukas Aaro Allan 

Vanhustenviikko 
2.–9.10. 
teemana Vapaaehtoisuus voimana

Viikon tarkoituksena on kiinnittää huomiota 
vanhenemiseen, vanhuksiin ja heitä koskeviin 
asioihin sekä vanhusten asemaan yhteiskunnassa.

Vanhusten viikon tapahtumia Haukiputaan 
seurakunnassa:
Vanhusten kirkkopyhä, messu su 2.10. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Martti Heinonen, saarna Jari Flink, kanttorina 
Hannu Niemelä, seurakunnan lapsikuoro, johtaa Kaisa 
Säkkinen. Kirkkokahvit srk-keskuksessa. 
Vanhusten viikon juhla ti 4.10. klo 13 srk-keskuksessa. 
Ohjelmaa, hartaus ja kahvit. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kirkkopyhään tai juhlaan, 
ota yhteys diakoniatoimistoon ma klo 9–11 
p. (08) 5472 636. 
Vanhusten viikon liikuntapäivä to 6.10. klo 12. Ko-
koontuminen kirkkopihalla, jossa alkuverryttely. Kulje-
taan n. 2 km:n yhteiskävelylenkki, johon voi osallistua 
myös apuvälineiden kanssa. Mahdollisuus lyhempään-
kin reittiin. Päätteeksi kahvitarjoilu srk-keskuksessa.

Mikkelinpäivän perhe-
messu su 2.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Pekka Re-
humäki, avustaa Vesa Ääre-
lä ja Saija Kivelä. Kanttori-
na Marjo Irjala. Kirkkokah-
vit. Lämpimästi tervetuloa!

Läheisensä menettäneiden päivä 
la 15.10. klo 10–14 Tyrnävällä. Tied. ja ilm. 6.10. 
p. 040 7790 367. (Rov.kunnallinen, ks. Tyrnävän seurakunta)

Syksyn sururyhmä aloittaa
Ryhmä kokoontuu ke 12.10., ke 26.10., to 10.11., to 24.11. 
ja to 8.12. klo 18.–19.30. Keskustan seurakuntatalolla. Su-
ruryhmä on tarkoitettu äskettäin läheisensä menettäneil-
le. Lisätiedot Arvo Yrjölä p. 040 7707 431 tai Anu Ojala p. 
040 7790 163.

Raamatturetriitti 
8.–9.10. Luurinmutkassa
Luemme Markuksen  evan- 
keliumin; ensimmäisen  
kuvauksen Jeesuksen elä-
mästä. Matkaoppaina Ve-
sa Äärelä ja Pekka Rehu-
mäki. Hinta 30 euroa. 
Ilmoittautumiset 
3.10. mennessä virastoon 
p. (08) 5614 500.

Että jaksaisin -illat 
aloittavat uudella nimellä:

YHTEYS – 
Että jaksaisin 
sunnuntaisin 
alkaen 2.10. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Yhteyttä Sanan, musiikin, 
yhdessä jakamisen ja ilta-
palan merkeissä (2.10. sa-
laattipöytä ja patonkia).  
Lapsille samanaikaisesti 
pyhäkoulu. Mukana mm. 
Vesa Äärelä ja HouseBand

Jaatinen, Vilho Juhani Vaitti-
nen, Kerttu Katariina Mylly-
mäki, Noora Ilona Annika Pa-
lo-oja, Oskari Sebastian Mäki.
Vihitty: Antti Henrik Suvan-
to ja Maria Annikki Wiik, Art-
tu-Pekka Niemikorpi ja Inka 
Elina Haapalahti, Jarno Mat-
ti Antero Mikkonen ja Susan-
na Mirjami Alanko.
Kuollut: Mirja Margareta 
Alatalo, 84. Eevi Annikki Hy-
ry s. Mäcklin, 82. Veikko Jo-
hannes Rahkola, 71.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, käynti
srk-talon pihan 
puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sanan ja rukouksen ilta su 
2.10. klo 18 Jäälin kappelis-
sa. Vs. Lähetyssihteeri Tert-
tu Rautiainen-Mulari, kou-
luneuvos Rallu Kemppainen.
Pyhäkoulu su 9.10. klo 12 
kirkkopirtillä.
Juttunurkka ma 3.10. klo 10 
Jäälin kappelilla. Kaikenikäis-
ten kohtauspaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 3.10. klo 11–12 Jäälin kap-
pelilla. Aterian hinta 3 €.
Vanhustenviikon pääjuhla 
ti 4.10. klo 13–15 seurakun-
takeskuksessa. Teemana va-
paaehtoisuus voimana. 
Vanhustenviikkoon liittyen 
yhteislaulutilaisuus ma 3.10. 
klo 13.30–15 Jäälin kappelil-
la. Laulattajana Eläkeliiton 
Kiimingin yhdistyksen laula-
jia Tuomo Nikkolan johdolla. 
Kahvitarjoilu.
Diakoniapiiri ma 3.10. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin neu-
votteluhuoneessa. 
Naisten kasvuryhmä to 6.10. 
klo 14–15.30 Montin-sali. 
Diakonia- ja ystäväpiiri ma 
3.10. klo 13–14.30 Kolamäen 
kerhohuoneella, Kivitie 1. 
Naisten saunailta to 29.9. 
klo 18–20 Suvelassa.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 4.10 klo 13–
14.30 Jäälin kappelin neu-

votte-
luhuo-
neessa.
KuA-päivä, 
Toivon torstai 
20.10. alkaen klo 9.30 Pu-
dasjärvellä. Koulutustapahtu-
massa annetaan tietoa Kirkon 
ulkomaanavun toiminnasta 
vapaaehtoisille ja luottamus-
henkilöille sekä kaikille dia-
koniasta ja kehitysyhteistyös-
tä kiinnostuneille. Päivä on 
osallistujille ilmainen. Seura-
kunta järjestää kyydityksen. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
p. 0400 775 164 (Erja Haho).
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 4.10. klo 10–
12 Jäälin kappelissa. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Isovanhempien ja lasten ta-
pahtuma sunnuntaina 2.10.

klo 10 Kii-
mingin kirkos-

sa, jonka jälkeen 
yhteistä toimintaa kirk-

kopirtillä. Tule mukaan teke-
mään yhdessä, mukana lau-
lua, askartelua, pientä pur-
tavaa, jotain uutta ja jotain 
vanhaa. Tiedustelut perhe-
työntekijä Riina Moilanen p. 
040 5609 678.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin maanan-
taista keskiviikkoon klo 15 
mennessä p. 0400 835 374/
lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Kitaransoiton 
alkeita to 6.10. klo 16.30–18 
Jäälin kappelin nuortentilas-
sa. Musaryhmä ke 5.10. klo 18 

Omaishoitajien ryhmä ko-
koontuu to 29.9. klo 13 seu-
rakuntatalolla.
Ystävärengas kokoontuu 
3.10. klo 12–14 seurakunta-
talolla.
Lähetysvintti ma 3.10. klo 12 
–14 yhdessäoloa käsitöiden, 
kahvittelun ja juttelun mer-
keissä.
Limingan rovastikunnan 
miesten retki Puolangalle 
3.-4.10. Retki tarkoitettu yk-
sinäisille erähenkisille mie-
hille. Tiedustelut Kempeleen 
diakoni Arvo Yrjölä p. 040 
7707 431.
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
ti 4.10. klo 12 pappilan piha-
piirin "vintillä".
Vanhustenviikon pääjuhla 
ke 5.10. klo 11–13 Limingan 
nuorisoseuralla. Tarjolla ruo-
ka + kahvit sekä ohjelmaa. Jos 
tarvitset kyytiä juhlaan, soita
1.10. mennessä p. 044 7521 
226. Katso koko vanhusten-
viikon ohjelma isommasta il-
moituksesta! Seurakuntaker-
hoa EI ole ke 5.10. vanhusten-
viikon juhlan vuoksi!
Vapaaehtoisten tukihenki-
löilta to 6.10. klo 18 seura-
kuntatalolla.
Niittypirtin seurakuntaker-
ho ma 10.10. klo 13. Mukana 
vs. diakonissa Marika Kamps.
Läheisensä menettäneiden 
päivä la 15.10. klo 10–14 Tyr-
nävän seurakuntatalolla. Päi-
vän järjestää Limingan rovas-
tikunnan diakoniatyö. Ilmoit-
tautumiset 6.10. mennessä p. 

044 7521 227 / Heini Karhu-
maa.
Esikko-ryhmä ensimmäisen 
lapsen vasta saaneille alkaa 
ma 17.10. klo 10–12 Tupok-
sen Vanamossa. Ryhmä ko-
koontuu kuutena peräkkäi-
senä maanantaina. Tule mu-
kaan tutustumaan samassa 
elämäntilanteessa oleviin ja 
jakamaan kokemuksia van-
hemmuuteen liittyvistä asi-
oista. Ryhmä järjestetään yh-
teistyössä diakoniatyön ja 
neuvolan perhetyön kanssa. 
Ilmoittautumiset 10.10. men-
nessä p. 044 7521 227 / diako-
nia Heini Karhumaa tai 044 
4973 684 / neuvolan perhe-
työntekijä Erja Vainiokangas.
Sururyhmä hiljattain lähei-
sensä menettäneille alkaa 
20.10. Ryhmä kokoontuu 5 
kertaa klo 18–19.30 diakonia-
toimiston kokoustilassa seu-
rakuntatalolla. Ilmoittautu-
miset to 6.10. mennessä p. 
044 7521 227 / diakoni Heini 
Karhumaa ja p. 044 7521 224 / 
kappalainen Aino Pieskä.
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraukset ja pyynnöt 
kotikäynneille: kirkonkylä 
vs. diakonissa Marika Kamps 
p. 044 7521 226, Tupos vs. dia-

koni Heini Karhumaa p. 044 
7521 227.
Tähdet-kuoro ke 5.10 klo 17-
18 seurakuntatalolla.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
29.9. Vanamon Olkkarissa ja 
to 6.10. seurakuntatalon Nuo-
risoNurkassa klo 18. Nuorte-
nilloissa ohjelmallinen osuus 
kestää n.1,5 h ja sen jälkeen 
tarjolla teetä ja sympatiaa.
Nuorten gospelbändin tree-
nit la 8.10. klo 14 Vanamossa. 
Haluatko mukaan bändiin? 
Tule rohkeasti mukaan soit-
tamaan ja laulamaan tai vaan 
katselemaan ja kuulostele-
maan. Lisätietoja Marialta.
Rippikoulut:  Hiihtoloma- ja 
kevätleirin rippikouluralli seu-
rakuntatalolla 5.10. klo 18–20.
Hiihtolomaleirin 1. opetus la 
8.10. klo 12–17 Vanamossa.
Varhaisnuorisotyö: Varkka-
Vintti ke 5.10. klo 15.15.–16.45 
lähetysvintillä.
Lähetystä ja kansainvälisiä 
juttuja 12–14 -vuotiaille.
Partio: Pe 30.9. Päivystys par-
tiotoimistossa klo 15–17. Ke 
5.10. Mafecafe (Mafekingiläi-
sille ja sen käyneille) Partio-
toimistossa klo 17–18, Eräpar-
tioluokan koulutusta tarpojil-
le ja samoajille Kotikololla klo

Taiteiden päivä 
2. lokakuuta Kiimingissä
Kiimingin seurakunnassa vietettävä taiteiden päivä al-
kaa jumalanpalveluksella klo 10, jossa tekee ensiesiinty-
misensä laulukoulu Satakielen tyttökuoro, joka avustaa 
messussa Ulla Metsänheimon johdolla.Kirkkoherra Pau-
li Niemelä saarnaa.

klo 15 Kiimingin seurakuntakeskuksessa esiintyvä Hauki-
putaan kirkon kamarikuoro laulaa Hannu Niemelän joh-
dolla mm. suomalaista ja saksalaista hengellistä ja maal-
lista kuoromusiikkia. Urkusolisti Elias Niemelä soittaa 
Romantiikan ajan Ranskalaista urkumusiikkia. Kuoro on 
esiintynyt kotimaan lisäksi Latviassa, Ruotsissa, Saksassa, 
Unkarissa, Virossa ja Venäjällä. Ohjelma 5€ ovelta.

klo 19 seurakuntakeskuksessa 
mezzosopraano Marjatta Airas ja 
pianisti Outi Nissi tulkitsevat klas-
sisia liedejä ja negrospiritualeja. 
Airas on tullut tunnetuksi Ooppe-
ra- ja operettilaulajana sekä esiin-
tynyt lähes kaikkien suomalaisten 
sinfoniaorkestereiden solistina.
Hän on konsertoinut myös eri 
puolilla Eurooppaa ja USA:ssa. 
Tuorein levytys on vuodelta 2010.
Outi Nissi on suorittanut pianon-
soiton A-tutkintonsa (Diplomin) 
keväällä 2004 Sibelius-Akatemi-
assa täysin arvosanoin. Hän on täydentänyt opintojaan 
Prahan Taideakatemiassa sekä lukuisilla mestarikursseil-
la. Ohjelma 10 / 7 € ovelta.
Tapahtumien järjestäjinä toimivat Kiiminkijoen opisto, 
Kiimingin musiikkiyhdistys ja Kiimingin seurakunta.

Kiimingin 
seurakunta järjestää 

tervehdyskäynnin Tarton 
ystävyysseurakuntaan. 

Jos haluat muistaa omalla 
lahjalla Tarton Peetrin 

seurakuntalaisia, voit osallistua 
kahvikeräykseen. Toimita 
halutessasi kahvipaketti 
kirkkoherranvirastoon 

ke 5.10 mennessä. 

Kastetut: Verneri Niilo 
Eemil Halttu. Veera Elina 
Virkkunen.
Vihitty: Toni Antti Körk-
kö ja Tiina Anneli Tervo.
Kuolleet: Esko Kalevi Päl-
synaho 61.

Mezzosopraano 
Marjatta Airas

Poikakuoro
ke 5.10 harjoitukset pi-
detään poikkeuksellisesti 
kirkkopirtillä.

Jäälin kappelin nuortentilas-
sa. Uudet laulajat ja soittajat, 
tervetuloa!
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat ja perheruokailu su 2.10. 

klo 13 rauhanyhdistys, Jouko 
Luukkonen.
Kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat su 2.10 klo 15 Mon-
tin-Sali. 

Vanhusten viikko 2011 Limingassa
Sunnuntai 2.10. 
klo 12 Mikkelinpäivän perhemessu Limingan kirkossa. 
Mukana päiväkerholaiset ja isosten ryhmä.
klo 18 Limingan kirkon ja vanhan 
hautausmaan historian esittely Li-
mingan kirkossa, Mikko Ihalainen
klo 19.30 Hengellistä pop-folkkia 
mm. Liana Potila
Limingan kirkossa
Tiistai 4.10. klo 13
Yhteinen lauluhetki Niittypirtillä
Keskiviikko 5.10. Klo 11–13
Ikäihmisen juhla "vapaaehtoisuus 
voimana!" Limingan nuorisoseu-
ralla. Juhlapuhujana Mikko Ihalainen. 
Ohjelmaa, ruoka- ja kahvitarjoilu. Kyytiä tarvitsevat 
ennakkoilmoitus 1.10. mennessä p. 044 7521226
Torstai 6.10. Klo 13
Alatemmeksen Vanhainkodin ympäristössä ulkoilu-
tapahtuma, omat makkarat mukaan säävarauksella!
Perjantai 7.10. Klo 13
Limingan kirjastossa Outi Härmä kertoo 
Aabraham Ojanperän elämästä
Sunnuntai 9.10. klo 10
Valtakunnallinen lähetyspyhä, messu ja kirkkokahvit 
Limingan kirkossa

Yhteistyössä: Limingan seurakunta ja kunta

Mikkelinpäivän perhemessu
Sunnuntaina 2.10 klo 12 
Limingan kirkossa

Seurakunnan isoset sekä päivä- ja 
perhekerholaiset laulavat, enkelisaarna
näytelmän muodossa.

18–19. Pe 7.10. päivystys par-
tiotoimistossa klo 15–17. La 
8.10. Sudenpentuosaston 
retki Kierikkiin. Lisäohjeita 
www.niittykarpat.fi ja ake-
loilta. Partionohjaaja markku.
korhonen@evl.fi, p. 044 7521 
223. Partiotoimisto Limingan
pappilan pihassa olevassa en-
tisessä navetassa, yläkerrassa.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 30.9. klo 

18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 
2.10. klo 11.30 ja seurat klo 17 
ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Venla Eerika Alek-
sandra Backman, Sofia Ma-
ria Aleksandra Hannila, Max 
Anttoni Merkkiniemi, Emil 
Oliver Schroderus.
Vihitty: Jarmo Antero Merk-
kiniemi ja Meri Kristiina Mä-
entausta.
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eurakunnissa tapahtuu 29.9.–6.10.2011S
Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
rat klo 16 ry:llä Timo Liikanen, 
Olli Lohi. Lauluseuroja kodeis-
sa ti 4.10. klo 18.30. Keskiky-
lä: Heimo Tölli, Vihannesku-
ja 1.  Rippikoulun kodinilta to 
6.10. klo 18.30 ry:llä. Oulun seu-
dun nuortenilta pe 7.10. klo 19 
Kempeleen ry:llä.  
Kastettu:  Aleksi Mikael Es-
tama.
Kuollut: Osmo Antero Aho 73. 

Messu ja lastenohjaa-
ja Soile Pietarilan teh-
tävään siunaaminen su 
2.10. klo 12 kirkossa.

Ehtoolliskirkko to 29.9. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus to 29.9. 
klo 14 Vire ko-
dissa, Jouni 
Heikkinen.
Lähetyslau-
luilta to 29.9. 
klo 19 Sirkka 
Liisa Pelkosella, 
Rantaholapantie 
4 D 10, Jouni Heik-
kinen. 
Hartaus ti 4.10. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri ti 
4.10. klo 16.30 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
5.10. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.  

Hartaus ke 5.10. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala.  
Rukouspiiri ke 5.10. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Iltahartaus to 6.10. klo 19 

Rokualla, Pekka Kyllö-
nen. 

Kuorot: Ke 
5.10. klo 
10.30 päi-
väkuoron, 
klo 17 lap-
sikuoron ja 
klo 18.30 
kirkkokuo-

ron harjoi-
tukset seura-

kuntatalossa. 
Lapset ja perheet: 

Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalos-
sa ja klo 10–12 Päivärinteen 
seurakuntasalissa sekä joka 
toinen torstai klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella 
(parilliset viikot). Perheilta to 
6.10. klo 18 Koortilassa. Ilm. 
perhekerhoissa tai Sirpalle p. 
050 3093 565.
Nuoret: To 29.9. klo 11–12.15 
koulupastoripäivystys ylä-
koululla ja lukiolla. Klo 17–
18.30 nuortenilta Päivärin-
teen seurakuntasalissa. Pe 

Läheisensä 
menettäneiden päivä 
la 15.10. klo 10–14 
Tyrnävän seurakuntatalol-
la. Ilmoittautumiset 6.10. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. (08) 533 1284. 
Tarkemmat tiedot päivän 
ohjelmasta Tyrnävän seu-
rakunnan ilmoituksessa. 

30.9. klo 15–17 päivystys 
nuorisotoimistolla. To 6.10. 
klo 11–12.15 koulupastoripäi-
vystys. Klo 17–18.30 nuorte-
nilta Päivärinteen seurakun-
tasalissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 6.10. 
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 1.10. klo 19 nuortenilta Lai-

Vanhusten 
viikon juhla 

ke 5.10. klo 12.30 
Koivu ja tähti-kulttuuri-
keskuksessa. Seurakun-
nan ja kunnan puheen-

vuorot, musiikkia, 
sketsejä.

Lapset ja perheet: 
Perheilta Koortilassa 
6.10. alkaen  klo 18. 
Yhdessäoloa, saunomista 
ja iltapala. Ilmoittautu-
minen perhekerhoissa tai 
Sirpalle p. 050 309 3565.

Kerhokalenteri syksy 2011
TIISTAI
Liikuntakerho  Kirkonkylän alakoulu  klo 16.30–17.30  1.–3.-lk.  Pauliina
Kokkikerho  Kirkonkylän alakoulu  klo 18–19  1.–3.-lk. Pauliina
KESKIVIIKKO
Toimintakerho  Kylmälänkylän kappeli klo 13–15  0.–2.-lk.  Tuula
Pienoismallikerho Seurakuntatalo  klo 16–17  4.–6.-lk.  Mikko ja Terho
Kokkikerho  Seurakuntatalo  klo 17–18  3.–4.-lk. Eetu ja Simo
Toimintakerho   Seurakuntatalo  klo 18–19  1.–2.-lk.  Elisa ja Pauliina
TORSTAI
Liikuntakerho  Yläkoulun sali  klo 16–17  4.–6.-lk.tytöt  Annabella ja Sini
Liikuntakerho  Korivaaran alakoulu  klo 16–17  1.–3.-lk.  Samuli ja Terho
Askartelukerho  Seurakuntatalo  klo 17–18  1.–2.-lk.  Aada ja Noora
Liikuntakerho  Hyrkin alakoulu  klo 17–18  1.–3.-lk. Karoliina ja Antti
Liikuntakerho  Korivaaran alakoulu  klo 17–18  4.–6.-lk.  Samuli ja Terho
Monitoimikerho  Seurakuntatalo  klo 17–18  3.–5.-lk. Tiina ja Jonna
Liikuntakerho  Lukion Sali  klo 17–18  4.–6.-lk.   Annabella ja Sini
Tanssikerho  Laitasaaren seurojentalo  klo 18–19  6.–8.-lk.  Mirette ja Annu
Kokkikerho   Yläkoulun opetuskeittiö  klo 18–19  5.–6.-lk.  Annabella ja Sini
Liikuntakerho  Lukion sali  klo 19–20  1.–3.-lk.  Karoliina ja Suvi
Kerhotoiminta on tarkoitettu muhoslaisille lapsille ja nuorille. Toiminnan järjestämisestä 
vastaavat Muhoksen kunnan nuorisotoimi sekä Muhoksen ev.-lut. seurakunnan 
varhaisnuorisotyö. Kerhotoiminta on maksutonta, lukuun ottamatta kokkikerhoja (10 € / 
syksy 2011 ja 10 € / kevät 2012). Myös pienoismallikerho on maksullinen, kerholainen maksaa 
puolet pienoismallin / -mallien hinnasta.
HuOMIO! Kerhotoimintaa ei järjestetä koululaisten loma-aikoina eikä yleisinä vapaapäivinä. 
Muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään tiedottamaan aina 
etukäteen.
Lisätietoja kerhotoiminnasta: Tuula Väänänen, nuorisotyönohjaaja Muhoksen seurakunta, p. 
040 5246 534, tuula.m.vaananen@evl.fi ja Heikki Väkeväinen, nuoriso-ohjaaja Muhoksen kun-
ta, p. 044 4970 404, heikki.vakevaimen@muhos.fi

tasaaren ry:llä. Klo 19 raamat-
tuluokka 4.–6.-lk Mikko ja Riit-
ta Toppisella, raamattuluok-
ka-iltakylä 7.–8.-lk Laitasaares-
sa Pöyköllä. Su 2.10. klo 12 py-
häkouluna mikkelinpäivän per-
hekirkko. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 3.10. klo 17.30 ja 18.30 päi-
väkerhot ry:llä. To 6.10. klo 19 
ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 30.9. klo 19 kotiompeluseu-

rat: Hyrkki Räisäsellä, Huovila/ 
Laitasaari Kajavalla. La 1.10. 
klo 19 raamattuluokka 7–8-lk 
Pöyköllä ja nuortenilta ry:llä. 
Su 2.10. klo 12 perhekirkko. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ti 4.10. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. 
Kastettu: Melissa Emma Kaa-
rina Laihiainen, Iina Emilia 
Sumén, Pihla Emmiina Taskila
Vihitty: Ville Ari Petteri Kos-
kela ja Anu Pauliina Keränen.

Mikkelinpäivän 
perhemessu
su 2.10. klo 17
Tervetuloa!

Messun jälkeen ilmainen 
puuroiltapala

Srk-talolla.

MIKKELINPÄIVÄN LOUNAS 
su 2.10. klo 11-14 

Oulunsalon srk-talolla 

10 € / aikuiset  
5 € / lapset 7-10v. 
Alle kouluikäiset  
ilmaiseksi   
 

Tuotto lähetystyölle 

Menu 
Metsästäjän pihvi talon tapaan, perunamuusi 

Syksyinen raaste ja vihreä salaatti 
Talon leipä, levite, kotikalja, maito, mehu 

 

Kaurapaistos vaniljakastikkeella, kahvi, tee 

Läheisensä 
menettäneiden päivä
la 15.10. klo 10–14
Tyrnävän seurakunta- 
talolla, os. Mankilantie 1 
klo 10 kahvi
musiikkia Piia Syri
10.30 ”Surun polkuja”
alustus rovasti Leila Ikonen
keskustelua ja kysymyksiä
12.30 ruoka ja kahvi
runoja Heljä Rahikkala
musiikkia Piia Syri
13.45 hartaus kirkkoherra 
Timo Liikanen
Ilmoittautumiset 6.10. 
omaan seurakuntaan
p. 044 7453 853 / Päivi

Järj. Limingan 
rovastikunnan diakoniatyö

Ei pyhäkouluja su 2.10. 
Viikolla 40  ei normaalia ker-
hotoimintaa päivä- ja per-
hekerhoissa. Osallistumme 
Bangladesh-näyttelyyn Srk-
talolla. Parkkikerho käy näyt-
telyssä keskiviikkona klo 9 ja 
perhekerhot klo 10.
Hartaus ke 5.10. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Tapio Kortes-
luoma, Päivi Pulkkinen
Seurakuntakerho to 6.10. klo 
12 kahvitarjoilu seurakuntata-
lolla ja klo 13 osallistumme ko-
ko kunnan yhteiseen rollaatto-
rimarssiin, huomio ulkovarustus. 
Kyläkamari kiinni vanhus-
tenviikolla.
Kirkonkylän ry:  Raamattu-
luokka 1. su 2.10. klo 12 ry:llä, 
raamattuluokka 2.  klo  12. Ky-
länpuoli ja Keskikylä: ry:llä, 
Karhuoja: Pekka Tahkola, seu-



23   Nro 31    29.9.–6.10.2011

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Teol. maist. 
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Hautausmaiden 
siivoustalkoot

pe 30.9. alkaen klo 9. 
Hernekeitto- ja 
kahvitarjoilu.

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ma 3.10. Kiireellisissä tapa-
uksissa ota yhteyttä suoraan 
työntekijöihin.

KeSTiLä
Seurakuntakerho pe 30.9. 
klo 10 srk-kodissa. 
Hartaus pe 30.9. klo 13 Pih-
lajistossa. 
Aikuisten raamattuluokka 
pe 30.9. klo 19 ry:llä.
SRK:n lähetysseurat ma 
3.10. klo 19 kirkossa. 
Ystävänkammari ke 5.10. klo 
10 kerhokodissa.
Kirkkokuoro to 6.10. klo 18 
srk-kodissa.
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varhaisnuoret ti klo 15 ja per-
hekerho ke 12.10. klo 10 ker-
hokodissa.

PiiPPOLa
Lähetysmyyjäiset la 1.10. 
klo 12–14 srk-kodissa. Myytä-
vänä mm. pullaa, kakkuja ja 
karjalanpiirakoita sekä arpo-
ja. Kahvitarjoilu.
5-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhlat su 2.10. Rantsilassa 
alk. klo 13 perhemessulla kir-
kossa. 
Seurakuntakerho ti 4.10. klo 
12 Väinölässä. 
SRK:n lähetysseurat ke 5.10. 

klo 19 srk-kodissa. 
Veteraanikuoro 6.10. klo 11 
srk-kodissa.
Latvialainen kanteleduo 
Dzitari vierailee pe 7.10. klo 
12 Vaarintalolla vanhusten-
viikon merkeissä. 
Rippikoulun aloituskirkko su 
9.10. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Infotilaisuus srk-talossa. 
Varhaisnuoret ma klo 16 srk-
kodissa.

PuLKKiLa
Seurakuntakerho to 29.9. ja 
6.10. klo 12 srk-talossa.
Ompeluseurat pe 30.9. klo 
19 Vuokko ja Pekka Aitto-
ojalla.
Pulkkilan rintamaveteraa-
nien 45-vuotisjuhla su 2.10. 
Sanajumalanpalvelus klo 11 

kirkossa, juhla Ylämäkelän 
koululla.
5-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhlat su 2.10. Rantsilassa 
alk. klo 13 perhemessulla kir-
kossa. 
Seurat su 2.10 klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Tah-
kola Vesa.
Lankapiiri ma 3.10. klo 17 
srk-talossa. 
SRK:n lähetysseurat ti 4.10. 
klo 19 kirkossa.
Kirkkokuoro to 6.10. klo 
13.30 srk-talossa. 
Raamattuluokka pe 7.10. 
ry:llä.
Rippikoulun aloituskirkko 
su 9.10. klo 10 kirkossa. Info-
tilaisuus srk-talossa. 
Lapsikuoro to klo 14 alakou-
lun musiikkiluokassa.  
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ma 3.10. klo 10 
srk-talon kerhohuoneessa. 

PyHänTä
Nuorten keskusteluilta la 1.10. 
klo 19 ry:llä. Aiheena Ajankoh-
taiset aiheet mediassa.
Rippikoulun aloituskirkko 
su 2.10. klo 13 kirkossa. Kirk-
kokahvit ja rippikoulun info-
tilaisuus srk-talossa. 
SRK:n lähetysseurat su 2.10. 
klo 15 srk-talossa. 

Vanhustenviikon tapahtu-
ma sekä Tavastkengän dia-
koniapiirin järjestämät 
syysmyyjäiset ma 3.10. klo 
12 srk-talossa. 
Lauluseurat ke 5.10. klo 
18.30 Pekkarisella.
Ehtoollishartaus to 6.10. klo 
10.30 Nestorissa. 
Hartaus to 6.10. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12 
ja lapsikuoro to klo 16.30 srk-
talossa. 
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
15, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ti 27.9. klo 10 srk-
talon kerhotilassa. Puuhaker-
ho to klo 11.15 ja klo 12.15 se-
kä ti klo 12.15 koululla. 
Kuollut: Aune Emilia Puuru-
nen s. Mård 84.

RanTSiLa
Seurakuntakerho to 29.9. 
klo 13 Rauhalassa
Leirikeskusilta pe 30.9. klo 
19 ry:llä, Risto Launonen. 
70-, 75- ja 5-vuotiaiden syn-
tymäpäiväjuhlat su 2.10. alk. 
klo 13 perhemessulla kirkos-
sa. Ohjelmaa ja tarjoilua srk-
talossa. 
Seurat su 2.10. klo 18.30 
ry:llä, Pasi Kurtti.
Eläkeliitto ti 4.10. klo 11 srk-

Nuttuja neulotaan taas "pui-
kot suihkien" to 29.9. klo 17–
19 srk-talon takkahuoneessa.
Raamattuluento to 29.9. klo 
18.30–20 Temmeksen srk-ta-
lolla. Raili Kemppainen joh-
dattelee osallistujat "kanta-
äitimme" Eevan elämään.
Seurakuntakerhoa ei ole 
4.10.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kirkkokuoro keskiviikkoisin 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Lapsikuoro torstaisin klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
Varhaisnuorten kerhot ala-
asteikäisille: torstaisin klo 
17–19 Tyrnävän srk-talolla ja 
Murron kerhotilassa. Maa-
nantaisin klo 16-18 Tyrnävän 
srk-talolla.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 29.9. klo 19 
Sari ja Mikko-Ville Laurialal-
la, Koskikarantie 12. Seurat 
su 2.10. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 30.9. klo 19 
Hilkka ja Markku Heikkalal-
la, Hovimurrontie 23. Seurat 
su 2.10. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Jere Kasper Parta-
nen, Lauri Matias Ulander.
Vihitty: Ari Matias Martin-
kauppi ja Tiina Sisko Helena 
Henttu.
Kuollut: Laina Katariina Uu-
tinen s. Arffman 89, Markku 
Juhani Siltavirta 53. 

talossa.
Veteraanikuoro ke 5.10. klo 
11 srk-talossa.
Ompeluseurat pe 7.10. klo 19 
ry:llä.
Stellat ke klo 17 srk-talossa.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
10 ja klo 13 Nuppulassa. 
Kerhot: Varkkarikerhot to 
klo 15.30 Mankilan koulussa 
ja ti klo 15.15 Hovin koulus-
sa. Perhekerho ma klo 10 ja 
tyttökerho ma klo 15.15 Nup-
pulassa.

Oma suojelusenkelini
Perhekerhon perinteinen enkelinäyttely
Mikkelinpäivän aikoihin 
Rantsilan seurakuntatalon ikkunassa

Vanhustenviikon 
pääjuhla
keskiviikkona 5.10. 
klo 11–14 Tyrnävän 
seurakuntatalolla.

Ruokailun, kahvin 
ja arpajaisten lisäksi 
mukavaa ohjelmaa.
Jos tarvitset kyytiä 
juhlaan, soita 30.9. 
mennessä Terttu 
Kalliselle p. 050 3466 018.
Jos tarvitset avustajaa 
juhlaan, soita 30.9. 
mennessä Riitta Pesoselle 
p. 044 7372 630

Sururyhmä
läheisensä menettäneille.
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tuntei-
ta, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen kuole-
ma on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viitenä peräkkäisenä torstaina alka-
en 27.10. Kellonaika pyritään sopimaan kaikille ryhmä-
läisille sopivaksi.
Vetäjinä toimivat kirkkoherra Timo Liikanen ja diako-
ni Riitta Pesonen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 14.10. mennessä Riital-
le p. 044 7372 630.

Kun kotona on pieniä lapsia, yksi tai useampi, touhua 
riittää. Kotiseurakuntasi päätti auttaa kastetilaisuuden 
järjestämisessä.
Voit tulla Tyrnävän kirkkoon valmiiseen pöytään. 
Pappi ja kastemalja odottavat lauantaina 22.10. klo 
14. Kastehetkessä voi olla läsnä useampia perheitä 
yhtaikaa. Yhteiskasteessakin jokainen lapsi kastetaan 
henkilökohtaisesti. Kastehetken jälkeen seurakunta 
tarjoaa juhlavieraille kastekahvit seurakuntatalolla. 
Kastehetkeen ovat tervetullut koko perhe, sisarukset, 
kummit ja isovanhemmat.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 19.10. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600, 
tyrnava@evl.fi tai kirkkoherralle.

Tervetuloa kastehetkeen

Raamatun ääressä - keskustelupiiri alkaa 
ke 5.10. klo 18.30 Pulkkilan srk-talon kerhohuoneessa. 

Kokoontumiset kuukausittain vuorollaan 
Pulkkilassa, Rantsilassa tai Piippolassa. 

Vanhusten 
viikko 
2.–9.10.2011
”Vapaaehtoisuus 
voimana” to 6.10. 
Vie vanhus ulos – valta-
kunnallinen iäkkäiden 
ulkoilupäivä. Ilmoittau-
du diakonissoille vapaa-
ehtoiseksi ulkoiluttajaksi 
ko. päivälle. Seurakunta 
järjestää tapahtumia vii-
kolla yhteistyönä kunnan 
ja eri  järjestöjen kanssa. 

Projektikuoro
Sinä laulutaitoinen nuo-
ri tai aikuinen, tule kuo-
roon! Kuorossa har-
joittelemme Buxtehu-
den kantaatin (kolmiää-
ninen). Harjoitukset la 
8.10., 29.10. ja 26.11. klo 
14 Rantsilan srk-talossa. 
Esitys adventtisunnuntai-
na 27.11. klo 13 Rantsilan 
kirkossa. Tiedustelut Ar-
ja-kanttori 044 5181 151.

Läheisensä 
menettäneiden päivä
la 15.10. klo 10–14 
Tyrnävän seurakuntatalol-
la, Mankilantie 1.
10.00 kahvi
musiikkia Piia Syri
10.30 ”Surun polkuja”
alustus rovasti 
Leila Ikonen
keskustelua ja kysymyksiä
12.30 ruoka ja kahvi
runoja Heljä Rahikkala
musiikkia Piia Syri
13.45 hartaus kirkkoherra 
Timo Liikanen
Ilmoittautumiset 6.10.
omaan seurakuntaan.
Tyrnäväläiset 
ilmoittautuvat Riitalle, 
p. 044 7372 630.

Järj. Limingan 
rovastikunnan 

diakoniatyö

Syyslomaviikolla 
43 varhaisnuorten 
toimintaa:

Maanantaina 24.10. ja 
tiistaina 25.10. klo 10–13 
toimintapäivät Tyrnävän 
srk-talolla, mukaan 
otetaan 25 per päivä.

Keskiviikkona 
26.10. retki Raksilan 
uimahalliin, mukaan 
otetaan 90. Lähtö klo 
9 Tyrnävän srk-talolta 
ja paluu klo 14. Retken 
hinta 5 €.

Ilmoittautumiset 
pe 14.10 mennessä 
kirkkoherranvirastoon 
p. (08) 5640 600.
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Oikeus viimeiseen lepoon – 
tunnustukseen katsomatta

Oulussa islaminuskois-
ten hauta-alue perustet-
tiin virallisesti 9. maa-
liskuuta 1994. Päätök-

sen asiasta teki yhteinen kirkko-
neuvosto. 90-luvun alun Suomes-
sa islaminuskoisten hauta-aluei-
ta oli vain Helsingissä ja Turussa.    

– Oman hauta-alueen perus-
taminen muslimeille lähti aivan 
käytännön syistä. Heikinhar-
jun vastaanottokodissa oli kuol-
lut pieni lapsi ja hänelle tarvittiin 
hautapaikka, kertoi hautaustoi-
men päällikkö Tuomo Vuontis-
järvi.

Tilanne oli uusi ja tarve hauta-
alueelle tuli yllättäen. Parin vuo-
sikymmenen aikana hauta-alu-
eesta ei ole tullut mitään erityis-
tä palautetta. 

Uskonnon 
tapoja kunnioittaen
Oulussa islaminuskoisten hau-
ta-alueella lepää kaksikymmentä 

vainajaa. Hautaus on tehty uskon-
non tapoja kunnioittaen, eli vai-
najat on haudattu kylkiasennos-
sa, kasvot Mekkaan päin. 

Kun hautausmaalla kävelee, ei 
alue erotu erityisesti muista. Hau-
dat ovat ehkä koruttomampia, sil-
lä kukkia tai kynttilöitä ei perin-
teen mukaan suosita.   

Alueen yleisestä hoidosta ja yl-
läpidosta vastaa Oulun seurakun-
tayhtymä, kuten muistakin hau-
ta-alueista. Yksittäisestä haudasta 
huolehtivat omaiset ja hautausku-
lujen maksamiset hoidetaan nor-
maalin käytännön mukaan.

Vuodelta 2004 olevien kirkon 
tietojen perusteella 16 seurakun-
nalla Suomessa oli erillinen mus-
limien hauta-alue. Mahdollisis-
ta omista hautariveistä ei seura-
kunnissa pidetä erillistä kirjaa. 
Pääkaupunkiseudulle on suun-
nitteilla oman hautausmaa isla-
minuskoisille, jota he ylläpitäisi-
vät itse. 

Hauta-alueita 
myönnetään harkiten 
Ortodokseja ja muslimeja lukuun 
ottamatta, muilla uskontokunnil-
la ei ole Oulussa omia alueita seu-
rakuntien hautausmailla. Lähtö-
kohtaisesti muihin uskontokun-
tiin kuuluvat vaina-
jat voidaan hauda-
taan samoihin hau-
tariveihin kristitty-
jen kanssa. Vainajan 
uskonto voi tällöin 
näkyä hautamuisto-
merkissä. Vaihtoeh-
tona on myös hau-
taaminen Oulujoen 
tunnustuksettomal-
le hauta-alueelle, jos 
henkilö eläessään 
on sellaisen toiveen 
esittänyt.

– Muut uskonto-
kunnat voivat tehdä aloitteen yh-
teiselle kirkkoneuvostolle omasta 
hauta-alueesta, jolloin asia käsi-
tellään normaalin päätöksenteon 
kautta tapauskohtaisesti.  Toistai-
seksi sellaisia esityksiä ei ole tul-
lut, Vuontisjärvi sanoo.

Yhteisövero 
kustantaa
Luterilainen kirkko saa varan-
sa hautausmaiden ylläpitoon yh-
teisöverosta. Siksi kaikilla tun-
nustukseen katsomatta on oike-

Evankelis-luterilaisen kirkon hautausmaat ovat yleisiä 
hautausmaita, joista myös kirkkoon kuulumaton tai 
johonkin muuhun uskontoon kuuluva on oikeutettu 
saamaan hautapaikan. Näin sanoo hautaustoimilaki. 
Oulussa Oulujoen hautausmaalla on perinnekalmisto 
ortodokseille ja alue tunnustuksettomille. Oulun 
hautausmaalta löytyy oma alue islaminuskoisille. 

us päästä viimeiseen lepoon seu-
rakunnan ylläpitämälle hautaus-
maalle.

– Seurakunnilla ei ole velvol-
lisuutta pitää yllä hauta-alueita 
minkään tietyn muun uskonto-
kunnan tarpeisiin, mutta sellai-

nen voidaan ko-
kea tärkeäksi esi-
merkiksi maa-
hanmuuttajien 
kotouttamisen 
kannalta. Tällai-
nen peruste ei ri-
ko yhdenvertai-
suusvaatimus-
ta ja seurakunta 
voi olosuhteiden 
mukaan suhtau-
tua näihin pyyn-
töihin joustavasti, 
selventää Suomen 
evankelis-luteri-

laisen kirkon maankäyttöpääl-
likkö Harri Palo. 

Ylläpito 
vaatii resursseja
Monessa seurakunnassa kamp-
paillaan yhä tiukentuvan talou-
den kanssa ja yhteisöveron osuus 
pienenee. Miksi pitäisi vielä huo-
lehtia muihin uskontokuntiin 
kuuluvien hautaamisesta?

– Seurakunnat eivät erottele 
vainajia tunnustuksen mukaan. 
Tavoitteena on, että hautaustoi-

men maksuilla voitaisiin kattaa 
se osuus hautaustoimen kustan-
nuksista, jota yhteisövero ei kata. 
Näin kirkollisverovaroja ei tar-
vitsisi periaatteessa käyttää hau-
tausmaiden ylläpitoon ja hautaus-
toimen tehtäviin lainkaan, toteaa 
Harri Palo.

Uskonnollisille yhdyskunnil-
le ja muille rekisteröidyille yh-
distyksille voidaan myöntää lupa 
oman hautausmaan ylläpitoon, 
mutta käytännössä harvalla yhtei-
söllä on resursseja hoitaa hautaus-
maita lain edellyttämällä tavalla. 

Seurakunnista hautaustoimen 
vaatimia resursseja on vielä löy-
tynyt. Vainajat pitää kuitenkin 
haudata arvokkaalla ja vainajan 
muistoa kunnioittavalla taval-
la, sekä kunnioittaa hänen katso-
mustaan ja toivomuksiaan. 

– Seurakuntien on huolehdit-
tava kaikista hautauksista tasaver-
taisesti ja hautaustoimilain mu-
kaisella tavalla, riippumatta ta-
loudellisista resursseista. Ja erityi-
sesti valtiovallan tulee huolehtia 
omalta osaltaan, että riittävät ta-
loudelliset resurssit ovat olemassa, 
toteaa Tuomo Vuontisjärvi.     

TEKSTI: SANNA TURUNEN   

Lähde: Hautaustoimen käsikirja

S anna Tu r u n e n

Kaikilla 
tunnustukseen 
katsomatta on 
oikeus päästä 
viimeiseen 
lepoon 
seurakunnan 
ylläpitämälle 
hautausmaalle.

Islaminuskoisten hauta-alue Oulun hautausmaalla.


