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kösosa mahdollistaa jokaisen valita mi-
kä terveyskeskus tahansa oman kun-
nan alueella. Vuoden 2014 alusta laki 
laajenee koskemaan koko Suomea. Sil-
loin Posion mummo voi vapaasti vali-
ta omaksi terveyskeskuksekseen vaikka 
Tuiran tai Tyrnävän.

Lain hyvin tunteva taparikollinen 
voi Suomessa suunnitella 
tulevaisuutensa tarkkaan. 
Tekemällä sopivan kokoi-
sen annoksen rikkomuksia 
pääsee talveksi lämpimään 
huoneeseen. 

Ruoka tulee useita ker-
toja päivässä, lakanat vaih-
detaan, terveydenhoito ei 
maksa mitään, ei myös-
kään kuntosalin päivittäi-
nen käyttö. Vankeja val-
votaan yötä päivää. Pap-

pi ja lääkäri löytyvät samasta talosta. 
Kirjastoon ja kirkkoonkaan ei tarvitse 
tallustella sateessa, vaan nekin sijaitse-
vat sisällä. Opiskelu- ja harrastusmah-
dollisuudet ovat moninaiset. Myös työ-
paikka taataan tarvitseville. Oleilus-
taan täyshoitolassa vanki saa palkkaa. 
Vanhus sen sijaan maksaa kaikesta.

Pitääkö Suomessa ryhtyä rikollisek-
si saadakseen vanhana parempaa pal-
velua?

LyLy rajaLa
Kirjoittaja on oululainen elämän moniottelija.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Miksi, miehet? 

Oleilustaan 
täyshoitolassa 
vanki saa 
palkkaa. 
Vanhus sen 
sijaan maksaa 
kaikesta.

Turvallisuutta 
tasapuolisuudesta
Arkkipiispa Kari Mäkinen muistuttaa 
Helsingin Sanomissa, ettei kristilliseen 
ihmiskäsitykseen sovi pahan ulkoista-
minen. Turvallisuus syntyy tasapuoli-
suudesta. Arkkipiispaa haastatteli Kris-
tiina Markkanen.

“Jos halutaan hyvää elämää, ei voi luo-
da hyvinvointia vain joillekin. Kun resurssit 
vähenevät, meillä on taipumusta alkaa suo-
jautua ja sysiä osaa porukasta sivujoukkoon.

Pahaa ei voi ulkoistaa, eikä siltä voi 
suojautua rakentamalla muureja itsem-
me ympärille. Jos haluamme luoda tur-
vallisuutta, meidän on luotava oikeuden-
mukaisuutta. Niin Suomessa kuin maa-
ilmallakin.

Kristillisen ihmiskäsityksen mukais-
ta olisi hyväksyä ja tunnustaa, että paha 
on meissä itsessämme tai ainakin mei-
dän joukossamme. Nyt pitää katsoa pei-
liin. Onko meidän yhteiskunnassamme 
tekijöitä, jotka vahvistavat turvattomuut-
ta ja sitä, että jotkut kokevat jäävänsä ul-
kopuolelle?”

Helsingin Sanomat 2. lokakuuta 2011

Aatoksia

Vanhukset  
vankilaan

Lehdessä suositeltiin vankien ja van-
husten vaihtavan paikkaa keske-
nään. Ehdotin samaa eduskunnan 
puhujapöntössä viisi vuotta sitten.

Suomi on Euroopan nopeimmin 
ikääntyvä maa. Suuret ikäluokat elä-
köityvät parasta aikaa. On kunnioitet-
tavaa, että vanhukset pyritään hoita-
maan mahdollisimman kauan kotona. 
Tekniset vempaimet helpottavat hoitoa 
ja valvontaa, mutta niistä ei saa tulla 
inhimillisen hoivan esteitä. Mikään 
kapistus ei korvaa toisen ihmisen lähei-
syyttä ja läsnäoloa. Laitteista ja apuvä-
lineistä ei saa tulla seniorin oveen sal-
pa, joka sanoo: Pysy siellä!

Temmekseltä lähtöisin olevan lää-
ketieteen tohtorin ja Suomen parhaan 
vanhusasiantuntijan Sirkka-Liisa Kive-
län mukaan meiltä ei puut-
tuisi hoitavia käsiä, mikä-
li säännöksillä ei estettäisi 
kaikkien kynnelle kykene-
vien osallistumista hoitoon. 

Suomeen on valmis-
tunut vuosien aikana esi-
merkiksi satoja gerono-
meja. Opetukseen kuuluu 
enemmän sairaanhoidol-
lista koulutusta kuin fy-
sioterapeutilla, joka kui-
tenkin saa osallistua varsi-
naiseen hoitotyöhön. Geronomi ei saa 
hoitaa vaan toimii yleensä joissain pro-
jektitehtävissä. Tällaiset järjettömyydet 
pitäisi poistaa oitis, jos sillä saataisiin 
ehtoota eläville inhimillisempi elämä.

Vanhemmat eivät useinkaan asu 
enää samalla paikkakunnalla kuin lap-
set ja lastenlapset. Tämän vuoden alus-
ta voimaan tullut kotikuntalaki helpot-
taa onneksi muuttoa lähemmäksi jäl-
kikasvuaan. Kun aiemmin mumme-
li muutti Posiolta lastensa lähelle Ou-
luun, jäi sosiaaliturva Posiolle. Nyt se 
kulkee mukana. Myös vappuna voi-
maan astunut terveydenhoitolain yk-

Messun 
merkitys
Toimittaja Laura Mäkelä kertoo Koti-
maassa, miksi hän käy kirkossa joka sun-
nuntai.

“Menen messuun, vaikka en sinä päi-
vänä uskoisi Jumalaan. Kun olen iloinen, 
avaan kirkon oven reippaalla riuhtaisul-
la. Kun kaikki tuntuu kaatuvan päälle, 
vedän oven auki hartiat lysyssä.

Kertaakaan en ole katunut sitä, että 
tulin lähteneeksi.

Dogmatiikan tutkija Geoffrey Wainw-
right on sanonut, että jumalanpalvelusta 
tarvitaan, koska Jumalan valtakuntaan 
on vielä matkaa. Me elämme jännittees-
sä, jossa toisaalta jo maistamme Jumalan 
läsnäoloa, mutta se ei vielä läpäise meitä. 
Tämä maailma ei ole vielä valmis.

Messun jälkeen kirkon ovet ovat auki, 
ulkona on vielä valoisaa. Lähden ulos kir-
kosta, Kristus menee edelläni. Hänet voi 
löytää sieltä, ulkoa.”

Kotimaa 29. syyskuuta 2011

Teologian maisteriksi lokakuussa valmistu-

va Pekka Kähkönen haastatteli kirkkososio-

logian pro gradu -tutkielmaansa kymmen-

tä nigerialaislähtöistä kristittyä maahanmuuttajaa. 

Heistä osa oli tullut Suomeen melko äskettäin ja 

toiset taas olivat asuneet maassamme jo pitkään.

Kaikki he olivat sopeutuneet vähintäänkin hyvin 

elämään Suomessa, jos mittarina on työ- tai opis-

kelupaikka.

Tutkimukseen osallistuneet nigerialaiset olivat 

moderneja, koulutettuja kristittyjä. He olivat tul-

leet Suomeen vapaaehtoisesti mennäkseen elä-

mässään eteenpäin.

Kähkösen tutkimus paljastaa, että nämä hel-

sinkiläiseen, afrikkalaistaustaiseen Hosanna Cha-

pel -jumalanpalvelusyhteisöön kuuluvat maahan-

muuttajat kokivat vaikeaksi elää tunnustavana 

kristittynä suomalaisyhteiskunnassa. Meillä kris-

tinuskon harjoittaminen on siirtynyt jo kauan sit-

ten näkyvästä osasta yhteiskunnallista elämää yhä 

enemmän yksityiselämän piiriin kuuluvaksi asiaksi.

Uskolle on vain vähää tilaa hyvin järjestellyssä ja 

toimivassa elämänmenossa, jossa kukaan ei kuole 

nälkään ja jossa juna- tai bussimatkaan ei sisälly 

todennäköistä riskiä joutua kolariin. 

Tämä on monen afrikkalaisen todellisuutta. 

Useampi Kähkösen haastattelema nigerialainen 

kertoi kokeneensa, että suomalaisessa yhteiskun-

nassa on nähtävissä välinpitämätöntä tai jopa kiel-

teistä suhtautumista uskontoon ja sen harjoitta-

miseen. 

Afrikkalaiset olivat surullisia siitä, että Suomessa 

monet tuntuvat ajattelevan, että kirkossa käyvät 

vain vanhat tai elämässään jollain tapaa epäon-

nistuneet. Nigerialaisille, jotka menevät kirkkoon 

ylpeinä ja iloisina pyhäpuku päällä, tällainen ajat-

telu on lähinnä kummallinen.

Kähkösen haastateltavat kertoivat myös koke-

vansa vaikeaksi tutustua suomalaisiin, vaikka he 

olisivat sitä halunneet. Etenkin miehet tuntuivat 

heistä etäisiltä, omissa oloissaan viihtyviltä, jotka 

eivät juurikaan avaudu.

Seitsemän vuotta Suomessa asunut mies sanoi, 

että hänellä on kyllä joitakin suomalaisia ystäviä, 

mutta nämä olivat kaikki naisia.

Kähkösen tutkimus alleviivaa voimakkaas-

ti viereisellä sivulla olevan piispa Samuel Salmen 

puheenvuoron tärkeyttä. Piispa patistelee haas-

tattelussa suomalaiskristittyjä tutustumaan reip-

paasti muiden uskontojen edustajiin.

Voiko se olla meille ylivoimaisen vaikeaa? 
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Seurakuntalaisten kohtaaminen 
työntekijöiden ykkösasia
Piispa Samuel Salmi: 
Muutokset tulevat 
kirkkoon, mutta 
seurakuntalaisille 
on oltava aikaa joka 
tilanteessa.

Oulun piispa Samuel Sal-
men mukaan on tosi-
asia, että kirkko on me-
nettänyt osin vaikutus-

valtaansa. 
Kirjailija, teologi Tommy Hell-

sten totesi julkisuudessa jokin ai-
ka sitten, että kirkko olisi menet-
tänyt äänensä. 

Salmen mukaan kirkko ei ole 
kuitenkaan menettänyt ääntään, 
mutta kirkon ääni on ”käheyty-
nyt”. 

– Meillä Suomessakin, kuten 
muissa Pohjoismaissa, kristinus-
ko on selkeästi yhä enemmän yk-
si vaihtoehto muiden uskontojen 
joukossa, varsinkin nuorten nä-
kökulmasta, piispa sanoo.

Salmi luotasi kirkon tulevai-
suutta viime viikolla kirkon hal-
lintovirkamiesten koulutuspäi-
villä Oulussa. Hän vetosi puhees-
saan voimakkaasti kirkon yhtey-
den puolesta.

Omat kinat johtaneet
äänen hiipumiseen
Syytä kirkon äänen käheytymi-
selle on Salmen mukaan myös 
kirkossa itsessään. Kirkon ääni 
on käheytynyt, koska se on ku-
lunut keskinäisessä kinastelussa. 
Salmi kuitenkin valoi uskoa, että 
äänen käheytyminen on tilapäi-
nen ilmiö.

Salmen mukaan kärjistyneet 
mielipide-eroavaisuudet näyttäi-
sivät johtavan yhä useampia ky-
symään, mikä kristittyjä yhdistää. 
Miten eri tavalla uskovat voisivat 
elää samassa kirkossa?

Salmi näki, että äänen kähey-
tymiselle on muitakin syitä. Yksi 
niistä on yleinen instituutioille ja 
kirkolle kielteinen ilmapiiri.

– Tämä tulee ilmi muun mu-
assa tiedotusvälineiden uutisoin-
nissa. Kirkko uutisoidaan herkäs-
ti negatiivisessa valossa. 

– Esimerkiksi osa suomalai-
sesta mediasta oli valmis näke-
mään Anders Breivikin ja hä-
nen toimintansa kumpuavan ää-
rikristillisestä ajattelusta, vaik-
ka todellisuudessa hän oli ääri-
oikeistolainen. Hänen toimil-
laan ei ollut tekemistä todellisen 
kristillisen vakaumuksen kanssa, 
Salmi sanoi.

ahtisaari ja 
Salmi samalla asialla
Piispan mielestä oli myös lähes 
kohtuutonta, että vuosi sitten kir-
kosta eroamisia uutisoitiin syksyn 

eroaallon yhteydessä mediassa lä-
hes huutokauppamaisesti hetki 
hetkeltä. 

Salmen mukaan ”tällainen uu-
tisointi on sukua viha-asenteelle”, 
kuten hän totesi kirkon hallinto-
virkamiehille.

Piispa Salmi totesi puheessaan 
myös olevansa huolissaan rasis-
tisten kannanottojen äänekkyy-
destä suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Kuten presidentti Martti 
Ahtisaari kehotti taannoin suo-
malaisia pyytämään maahan-
muuttajia kahville, patisti piispa-
kin kaikkia seurakuntalaisia roh-
keasti etsimään yhteistyötä mui-
den uskontojen edustajien kans-
sa niin naapurustossa kuin työ-
paikoilla. 

Saadut säästöt 
eivät ole ainoa mittari
Piispa Salmi käsitteli puheessaan 
myös kuntakentän tulevia muu-

toksia. Hän totesi, että paine kirk-
kolain muuttamiseen seurakun-
taliitosten osalta on kasvanut. Ai-
nakin toistaiseksi kuntien yhdis-
tyminen merkitsee automaatti-
sesti seurakuntaliitosta.

Piispan mukaan kirkon hal-
lintoportaissa työskentelevien on 
huolehdittava osaltaan siitä, että 
kirkossa ei tarkastella liian yksi-
oikoisesti suuruuden ekonomian, 
seurakuntaliitosten, tuomia sääs-
töjä.

– Voi olla, että jumalanpal-
veluksen järjestäminen pienel-
lä paikkakunnalla on laskennal-
lisesti kallista, mutta meidän on 
pidettävä kiinni ydinasiastamme, 
hän painotti.

Seurakuntalaisille 
jäätävä voimia ja aikaa
Piispa kannusti seurakuntia yh-
teistyöhön kuntien ja järjestöjen 
kanssa niin taloudellisista syistä 
kuin myös siksi, että kirkossa py-
syttäisiin mukana yhteiskunnalli-
sissa muutoksissa.

Hän ihasteli Taivalkosken seu-
rakunnan ilmeisesti ainutkertai-
sesta yhteistyötä: seurakunnan 
oppilaitospapin työhön kuuluvat 
kunnan kuraattorin työt. Kunta 
ja seurakunta jakavat papin palk-
kakulut.

Kirkon rakennemuutoksen 
keskellä piispa Salmen mukaan 
on erityisen tarkasti huolehdit-
tava siitä, etteivät tulevat uudis-
tukset ja epävarmuus kirkossa vie 
työntekijöiden voimavaroja pois 

Kohtuullisuuden   
hyve iskee

Piispa Samuel Salmi saattoi todeta tyytyväisenä kirkon 
hallintovirkamiesten koulutuspäivillä, että kirkon 
ikiaikainen julistus kohtuullisuudesta kelpaa hyvin 
tämän päivän ihmisille. Ihmiset downshiftaavat 

(hidastavat elämänmenoaan) ja syövät slowfoodia (vastapaino 
pikaruualle), eli moderni ihminen on antanut kristityille 
tutulle asialle uusia nimiä.

Sanoista viis.  Tärkeää on muistaa, että oikean mitan 
löytäminen voi olla hyvinkin radikaali vaatimus, jonka avulla 
asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen.

Piispa Salmi kertoi myös vierailleensa vähän aikaa sitten 
Huippuvuorilla. Siellä hän oli omin korvin kuullut kesken 
ulkoilmassa pidettyä jumalanpalvelusta, miten paksu jää sulaa 
ja lohkeilee ilmastomuutoksen seurauksena. 

Piispalle nuo äänet kertoivat, että ilmastomuutoksen 
torjumisessa kaikkien on tehtävä tosissaan töitä.

rIITTa HIrVONEN

Voi olla, että 
jumalanpalveluksen 
järjestäminen pienellä 
paikkakunnalla 
on laskennallisesti 
kallista, mutta meidän 
on pidettävä kiinni 
ydinasiastamme.

Piispa Samuel Salmi

seurakuntalaisten kohtaamisesta.
– Tämä vaara on koko ajan ole-

massa. Seurakuntalainen on tur-
vattava tulevissa muutoksissa. 

– Vanhan sanonnan mukaan 
elefanttikin on paloiteltavissa. 
Uudistuksia tehtäessä on mietit-
tävä tarkasti aikatauluja: mikä 
uudistus on milloinkin välttämä-

töntä? piispa puhui.

jOHaNNES IjäS / KOTIMaa24
rIITTa HIrVONEN

Kansikuva on tuomiokirkkoseura-
kunnan diakonian aamusta. Kuvassa 
diakoniatyöntekijä Heidi Karvonen 
juttelee Pirjo Pertunsalon kanssa.

Kommentti

A r k i s to  /  R i i t t a  H i r vo n e n

Pastori Jari Flink (toinen vasemmalta) tapaa seurakuntalaisiaan muun muassa Haukiputaan seurakunnan Puttaan Tuvalla.
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Kysy!

Miten kilvoitellaan?

Kilvoittelu taitaa todellakin olla aika unohtunut verbi. 
Harmillista sillä kilvoittelussa on jotakin innostavaa. 
Kuvaahan sana sitä, että jotakin yritetään tavoitella hy-
vin hartaasti.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Kirkko ja me -lehdes-
sä selitettiin kilvoitusta näin: ”Kilvoittelija tekee valintoja elä-
män puolesta. Hän pyrkii olemaan omantunnonarka ja oikea-
mielinen, ja ponnistelee toimiakseen sen mukaan. Kilvoittelu 
vaatii hitautta ja tilaa. Se on asioiden harkitsemista ennen pää-
töksiä. Tutkailua ja omantunnon kuuntelua tarkoin ja kaikessa 
rauhassa. Pysähtymistä.”

Kirkon Internetsivuilla todetaan: ”Kilvoittelulla tarkoitetaan 
kristillisten elämänarvojen ja opetuksen toteuttamista omassa 
elämässä.” Pastori Jaakko Heinimäen mukaan kristityn tärkein 
kilvoittelu on kiitollisuuden harjoitteleminen. Sitä voi opetella 
omassa arjessaan. Välillä kompastellen, mutta määränpään mie-
lekkyys ajaa sinnikkäästi ylös kilvoittelemaan.

Tiivistetysti: kilvoittelua on lähimmäisenrakkauden mukai-
seen elämään tietoisesti pyrkiminen.

”Siksihän me näemme vaivaa ja kilvoittelemme, että olemme 
panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmis-
ten pelastaja, varsinkin uskovien.” (1. Tim. 4:10)

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

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@rau-
hantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähettää nu-
meroon 044 5626 450. 

Kiitos Diakonia-
työntekijöiden päivien 
järjestäjille

Sydämellisesti kiitän Teitä, jot-
ka osallistuitte Diakoniatyönte-
kijöiden päivien järjestämiseen! 
Teitte suuren työn ja onnistuit-
te siinä. Ei varmasti ollut help-
poa tai vaivatonta löytää ja saa-
da mukaan asiansa osaavia pu-
hujia ja monipuolisten kanavi-
en vetäjiä. Lisäksi käytännön 
järjestelyt vaativat aina tavat-
tomasti työtä vielä päivien ai-
kanakin. Te onnistuitte valin-
noillanne ja työllänne luomaan 
osallistujille kaiken kukkuraksi 
myös päivien teeman mukaisen 
hengen: Kulisseista estradille.

Me diakoniatyöntekijät 
olemme tottuneet ajattele-
maan, että olemme toisia 
ihmisiä varten. Pääosin 
me palvelemme lähim-
mäisiämme vain hiljaises-
ti taustalla. Meidän on ai-
heellista taistella myös nä-
kyvästi lähimmäistemme (ja 
itsemmekin) puolesta. Tärkeä 
työmme on syytä tuoda näkyväk-
si! Siten voimme välttyä turhalta 
päällekkäistyöltä ja resurssoida 
voimavaramme tarkoituksenmu-
kaisesti. Ennen kaikkea työmme 
tulee olla näkyvää sen vuoksi, et-
tä apua tarvitsevat ihmiset löytäi-
sivät luoksemme! 

Diakoniapäivien annista voi-
maantuneena siunaan Teitä työ-

Palautetta
Lähetä 

palautetta 
Onko sinulla naseva mielipide, 

kysymys tai kommentti? 
Lähetä se meille palautesivumme 

kautta osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi

tai sähköpostilla toimitus@
rauhantervehdys.fi.

paikaltani Pelson vankilan ris-
tikoiden takaa ja rukoilen Ju-
malan johdatusta niin arkipäi-
viimme kuin juhlahetkiin!
  

TUULa KarjaLaINEN
diakoni

Pelson vankila

EU:n ruoka-apu 
kutistuu – avuntarve ei
Kotimaa24 uutisoi, että 
ensi vuonna EU-ruoka-
avuksi annetaan vain 
maitojauhetta. 
– Aika mahdoton tilanne. 
Millä se apu sitten 
korvataan? puuskahtaa 
Siikalatvan seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Eeva-
Liisa Kekkonen.

Syynä ruoka-avun rajuun 
supistumiseen on viljapula, 
jonka vuoksi avustusta jae-
taan vain niille EU-maille, 

joissa ruokapula on suurin. Suomi 
on niiden maiden joukossa, jotka 
joutuvat tyytymään maitojauhee-
seen, uutisoi Kotimaa24. 

Seurakuntien ruoka-avustus-
ten jakoon uusi tilanne vaikuttaa 
eri tavoin. Isoissa ja vakavaraisissa 
seurakunnissa tilannetta ei pide-
tä huolestuttavana, mutta pienissä 
seurakunnissa joudutaan vakavi-
en kysymysten äärelle. Miten kor-
vataan puuttuva osa avusta?

Oulussa ruuan jako 
on korvattu kortilla
Oulun seurakuntien diakoniatyö-
hön EU-ruoka-avun mahdollinen 
loppuminen ei vaikuta, sillä ruo-
kaa ei jaeta suoraan asiakkaille.

– EU-ruoka-avun sisältö koet-
tiin asiakkaiden taholta liian yksi-
puoliseksi ja sen jakamisesta seu-
rakuntien toimesta luovuttiin. 
Sen sijaan asiakas voi saada dia-
koniatyöntekijältä tarveharkin-
taisia ostokortteja, jolla voi os-
taa kaupasta ruokaa ja pesuainei-
ta. Ostoskortin saadakseen asiak-
kaalla pitää olla selvitys taloudel-
lisesta tilanteestaan, kertoi hiip-
pakuntasihteeri Mirva Kuikka. 

Näkkileipä on 
tärkeä vähävaraiselle
Pienissä seurakunnissa tilanne 
on toinen. Esimerkiksi Siikalat-
van seurakunnassa hätä on suuri, 
jos ruoka-avustusten tulo loppuu.

– Aika mahdoton tilanne. Mil-
lä se apu sitten korvataan? puus-
kahtaa Siikalatvan seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Eeva-Liisa 
Kekkonen.

Uutinen ruoka-avustusten lop-
pumisesta tuli yllättäen. Vara-
suunnitelmia ei vielä toistaisek-
si ole.

– Meillä on diakoniatyössä pie-
ni avustusbudjetti, se on kuin hyt-
tynen isoihin seurakuntiin ver-
rattuna. Siksi EU-ruoka-apu on 
ollut meille niin tärkeä lisä. Ih-
miset ovat myös arvostaneet sitä. 

Maitojauhe otetaan kyllä Sii-
kalatvalla vastaan, mutta sen 
hyödyntäminen vaatii osaamis-
ta, vaikka paketissa hyvät ohjeet 
onkin.

– Olisivat edes makaronit ja 
näkkileivät säästäneet. Näkkilei-
vällä korvataan vähävaraisessa 
lapsiperheessä monta välipalaa. 
Meillä on asiakkaina yksinhuol-
tajia ja työttömiä, eikä työttömyys 
ainakaan näytä olevan laskussa. 
Ei hyvältä näytä. Jotain pitää kek-
siä, huokaa Kekkonen.

ruokapankki 
etsii lahjoittajia
Rovaniemen seurakunnassa on 
toiminut jo vuosia ruokapankki, 
jonka tuesta kaksi kolmasosaa on 
tullut EU-ruoka-avusta. Loppu-
osa ruuasta hankitaan seurakun-
nan talousarvion varoista. Ruoka-
pankissa elintarvikkeita jakavat 
vapaaehtoistyöntekijät kahdesti 
viikossa diakoniatyöntekijän lä-
hetteen perusteella. Myös Rova-
niemelle uutinen tuli ikävänä yl-
lätyksenä.

– Tämä vaikuttaa meidän toi-
mintaamme merkittävällä taval-
la. Olemme tekemässä selvitystä 
siitä, mistä saamme lisäresursseja. 
Nyt varastossa oleva ruoka riittää 
vielä ensi kesään saakka, kertoo 
Rovaniemen seurakunnan johta-
va diakoni Markku Kukkonen.

EU-ruoka-apua voidaan korva-
ta mahdollisesti yritysten lahjoi-
tuksilla, mutta tarkempi selonte-
ko ruokapankin tulevaisuudesta 
valmistuu loppuvuodesta.

– Ruokapankki tulee jatka-
maan toimintaansa, koska avun-
tarve ei ole vähenemään päin. Esi-
merkiksi viime vuonna jaoimme 
alueellamme 1 949 ruokapakettia 
1–4 hengen talouksille, selventää 
Kukkonen.

SaNNa TUrUNEN

w w w.sxc . hu /  Ch r i s t o p h e L i b e r t
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Maata kiertelemässä

Luther ei 
käyttänyt 
kapakkasävelmiä 
Erilaisten populaarimusiikkia 
hyödyntävien messujen puolus-
tuksena esitetty väite, että us-
konpuhdistaja Martti Luther 
käytti virsissään "kapakkasä-
velmiä" on historiallisesti epä-
tosi. Teologian tohtoriksi hil-
jattain väitellyt Miikka Antti-
la toi asian esiin Sanansaatta-
jan haastattelussa. Vaikka tie-
to ei ole historiallisesti toden-
peräinen, niin silti se jostain 
syystä elää sitkeästi.

Anttilan käsityksen vahvis-
taa Haagan seurakunnan kirk-
koherra, Sibelius-akatemian 
kirkkomusiikin professorina 
aiemmin työskennellyt Hannu 
Vapaavuori.

– Luther hyödynsi kyllä tut-
tuja sävelmiä, mutten usko, et-
tä kapakkasävelmää olisi edes 
hyväksytty edes virreksi. Yhte-
ys kapakkaan olisi ollut liian il-
meinen, hän pohtii.

Samoilla linjoilla on Kirkon 
koulutuskeskuksen kirkkomu-
siikin asiantuntija Osmo Vata-
nen.

– Liturgisen musiikin tuli 
Lutherin mielestä poiketa ka-
dulla kuultavasta. Olenkin sa-
nonut opiskelijoille, ettei popu-
laarin musiikin käyttöä mes-
sussa ei voi perustella ainakaan 
Lutherilla.

Helsingissä 
pääsee vihille 
vaikka autossa 
11.11.11. lähestyy. Kyseisenä 
päivänä monissa eri seurakun-
nissa järjestetään vihkitilai-
suuksia. Helsingin Kannelmä-
en seurakunnassa avioliittolu-
paukset voi antaa tuona päivä-
nä vaikka autossa tai moottori-
pyörän selässä.

Tämä on mahdollista Kan-
nelmäen seurakunnan toimiti-
lassa parkkihallin tasolla.

– Meillä on siellä toimiti-
la, jossa vihitään. Mutta pasto-
ri ja kanttori ovat valmiudessa 
mennä parkkihalliinkin vihki-
mään niin, ettei tarvitse autos-
ta nousta. Vihkiminen onnis-
tuu tarvittaessa myös niin, et-
tä pariskunta istuu prätkän se-
lässä, seurakuntasihteeri Tiittu 
Paju Kannelmäen seurakun-
nasta lupaa.

Ekumeeniseen Taizé-
yhteisöön kuuluva veli 
Norbert vieraili Oulussa 
viime viikolla.
28-vuotias saksalaisveli 
ei osaa sanoa tarkasti, 
miksi hän nelisen vuotta 
sitten muutti yhteisöön, 
jossa asuu myös noin sata 
muuta veljeä eri puolilta 
maailmaa.

Saksalainen veli Norbert ei 
perustele veljeksi lähtemis-
tään dramaattisilla koke-
muksilla. 

Pikemminkin hän ajatteli: 
Miksi ei?  Elämässä on kyse sii-
tä, että valitsee yhden tien ja läh-
tee rohkeasti kulkemaan sitä, veli 
Norbert kuvailee.

Jos jää vain miettimään tien-
haaraan, eikä uskalla tehdä valin-
toja, voi elämä lipua ohitse, hän 
miettii.

Norbert ei koe, että yhteisös-
sä eläminen rajoittaisi hänen elä-
määnsä. Ennemminkin on kyse 
kohtuullisuudesta ja siitä, mikä 
on ihmiselle hyväksi. 

Pienestä 
suureksi
Kun sveitsiläinen veli Roger pe-
rusti yhteisön ranskalaiseen 
Taizén pikkukylään toisen maail-
mansodan aikana, ei siellä silloin 
asunut kuin muutama ihminen. 

Pikku hiljaa väkeä alkoi tulla 
lisää.

Norbertin mukaan alkuperäi-
nen idea ei ollut, että yhteisö olisi 
avoin suurille massoille.

Mutta kun nuoria alkoi virra-
ta yhteisön porteille, ketään ei ha-
luttu lähettää pois.

Rohkeasti omalle tielle

Taizé-yhteisössä uskotaan, että 
eri kirkkokuntia ja jopa eri uskon-
toja edustavat nuoret varmistavat 
sen, ettei yhteisön henkinen ilma-
piiri pääse ummehtumaan. 

– Me seuraamme tarkasti kaik-
kea sitä, mitä maailmassa ja nuo-
risokulttuurissa tapahtuu. Vain 
niin voimme ymmärtää nuoria, 
Norbert sanoo.

Kaikki kulttuurit 
yhteen
Taizé-yhteisöön saapuu joka viik-
ko nuoria ja aikuisia eri puolilta 
maailmaa. Ensivaikutelman luo-
misessa on tärkeää, että veljet tun-
tevat eri kulttuurien käyttäyty-
mismallit. 

Kun brasilialainen kysyy, mi-
tä kuuluu, hän ei odota rehellistä 
tai pitkää vastausta. Moni aasia-
lainen taas pitää epäkohteliaana, 
jos kuulumisia kysellessä ei jää-

dä rauhassa keskustelemaan, veli 
Norbert on huomannut.

– Majoitamme samaan tilaan 
eri maanosista tulevia ihmisiä. 
On hienoa nähdä, miten loppu-
jen lopuksi kaikki oppivat tule-
maan toimeen toistensa kanssa, 
Norbert puhuu.

Terveiset 
seurakuntiin
Monissa maissa, kuten Suomessa, 
Taizé-henkiset hiljaisuuden ru-
koushetket ovat saaneet vakaan 
suosion. Veljet eivät kuitenkaan 
haluasi, että seurakuntien tilai-
suuksia mainostetaan Taizé-ni-
mellä. 

– Emme koe itseämme hengel-
lisenä liikkeenä, vaan enemmin-
kin paikkana, jonne ihmiset voi-
vat tulla virkistymään. 

– Toivomme, että heidän sisäl-
lään syttyisi yhteisössä liekki, joka 

loistaa valoa vielä sittenkin, kun 
ihmiset palaavat omaan arkeen-
sa, veli sanoo.

Miesten vuoro 
jäi mieleen
Jotakuta saattaa hämmästyttää, 
että veli voi surffata netissä ja kat-
sella elokuvia.

Tietenkään yhteiselämästä ei 
tule mitään, jos roikkuisin päivät 
ruudun äärellä, Norbert sanoo.

– Suomalaisista elokuvis-
ta muistan miehistä ja saunas-
ta kertovan dokumenttielokuvan 
Miesten vuoro. Pidin siitä kovas-
ti, Norbert toteaa.

HEIKKI MUSTaKaLLIO

Oulun tuomiokirkon kryptassa on 
joka keskiviikko kello 19 hiljaisuuden 
rukoushetki, jossa lauletaan Taize-
lauluja.

H e ik k i  M us t a ka l l i o

Veli Norbert (oik.) sai kokea Oulussa kunnon syysmyrskyn. Piispan talossa hän vieraili yhdessä pastori Stiven Naatuksen kanssa.

Kristityt raivostuivat BBC:lle

BBBC on päättänyt luopua 
ilmaisuista ennen Kristus-
ta ja Kristuksen jälkeen.  
Yleisradioyhtiö ei enää 

käytä niitä lähetyksissään.
Myös ilmaisu Anno Domini eli 

Herran vuonna on käyttökiellos-
sa. Näin kertoi yhdysvaltalainen 
laatulehti the Washington Post 
viime viikolla. Lehden mukaan 
brittiläiset kristityt suuttuivat 
päätöksestä.

Uudet ilmaisut ovat ennen 
ajanlaskumme alkua ja ajanlas-
kumme alun jälkeen.

Yleisradioyhtiö perustelee pää-
töstään sillä, että käytöstä poiste-
tut ilmaisut saattavat loukata tai 
vieroittaa ei-kristityitä kuunteli-
joita ja katselijoita. 

BBC sanoo lausunnossaan, et-
tä se ei halua olla myöskään puo-
lueellinen, jota vanhojen ilmaus-
ten käyttäminen merkitsisi.

Yleisradioyhtiön mukaan uu-
det ajanmääritykset ovat uskon-
nollisesti neutraaleja. Kriiti-
kot kuitenkin huomauttavat, et-
tä uudetkin ilmaisut ovat ank-
kuroitu Kristuksen syntymään. 
Puhutaanhan niissä ajanlas-
kumme alusta, mikä tarkoittaa 
Jeesuksen oletettua syntymä-
vuotta. Tämän ajanlaskutavan 
otti käyttöön Dionysius Exi-
guus 500-luvulla.

BBC:n uusi käytäntö on kir-
voittanut syytöksiä. BBC:n väi-
tetään syyllistyneen ylenmää-
räiseen poliittiseen korrektiu-

teen. Poliittinen korrektius tar-
koittaa toimintaa tai kielenkäyt-
töä, joka pyrkii olemaan louk-
kaamatta ketään. Se saattaa olla 
myös säikkyä ylivarovaisuutta, 
jossa ei uskalleta sanoa oikein 
mitään.

Puhelinlinjat 
tukkeutuivat
Suivaantuneet katsojat ja kuun-
telivat tukkivat soitoillaan 
BBC:n puhelinlinjat. Eläkkeelle 
jäänyt anglikaanipiispa Micha-
el Nazir kertoi lehtimiehille, että 
BBC uusi käytäntö lemppaa län-
simaisen kulttuurin kristillisen 
perustan, johon kuuluvat muun 
muassa kristillinen kieli ja his-
toria.

– Nämä muutokset ovat tar-
peettomia eikä niillä saavute-
ta sitä mitä BBC yrittää saavut-
taa. Vaikka käyttäisikin ilmaisua 
ajanlaskumme jälkeen, se viittaa 
edelleen Kristuksen syntymään, 
Nazir sanoi. Piispa edustaa evan-
kelikaalisuutta eli herätyskristil-
lisyyttä.

BBC:n  uusi käytäntö suutut-
ti myös Britannian selkeää eng-
lannin kieltä puolustavan kam-
panjan puhenaisen Marie Clai-
rin, jonka mukaan BBC:n uudet 
ajanmääritykset ovat muutoksia 
muutosten vuoksi.

PEKKa HELIN
Lähde: The Washington Post



6    Nro 32    6.–13.10.2011

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.

•	 Su	9.10.	klo	15.00	”Taivas ehjäksi 
 rakastaa”	Laulaja	Evankelista	
	 Heimo	Embuska
•	 Ti	11.10.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Kaisu	Holappa
•	 Su	16.10.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Evankelista	Anni	Koivukangas
•	 Ti	18.10.	klo	18.00	Rukouskokous
 Evankelista	Ritva	Himanka

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Herättäjän kirkkopyhiä: su 9.10. klo 11.00 messu ja seurat Aapakirkossa, 
Aapatie 6, Rovaniemi, su 9.10. klo 13.00 messu Rantsilan kirkossa, tarjoilu 
ja seurat seurakuntatalolla Rantsilassa.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 9.10. klo 18.30 Oulunsalon vanhassa 
pappilassa, Pappilantie 28, Oulunsalo, su 9.10. klo 19.00 Laitasaaren ru
koushuoneella Muhoksella, to 13.10. klo 18.00 Aino Junttilalla, Puolukkatie 
5, Temmes.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 6.10. klo 19.00 Hanna Pihlajamäellä 
ja Ilkka Paajalalla, Kirkkokatu 4 as 24, Oulu.

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
To	18.30	Sana	ja	Rukous.	La	klo	18	
Ylistyksen,	Sanan	ja	Esirukouksen	
Ilta.	La	8.10.	klo	18	Evankelista	
Merja	Salminen.	TERVETULOA!

To 6.10. klo 18 Kotirukouskokous 
Estabrookeilla, Niemeläntie 7D. 
Pe 7.10. klo 18 Hannat, naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri.  
La 8.10. klo 15 Seurakuntalaisten 
iltapäiväkahvit. Su 9.10. klo 18  
Sunnuntain kokous, Pentti Laa
manen. To 13.10. klo 18 Miesten
ilta. Su 16.10. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Pekka Tuominen. Ter
vetuloa! Katso www.kempele.
svk.fi

www.ohsrk.fi

Pe 7.10. Ei LIFTjr & LIFT– iltaa. Su 9.10. klo 11 
Jumalanpalvelus, Hannu Orava, Heikki Kurki, 
Päivi Niemi. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 9.10. 
klo 17 Church@78, International Service, Luke 
Barnes, Andrey Sirotkin. Ma 10.10. klo 18 Sykarin 
kaivolla – ilta naisille. Ke 12.10. klo 19 Ylimää-

räinen seurakunnan kokous. Aihe: Vuokratalon remontti. To 13.10. klo 12 
Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Solisti Päivi Järvenpää
Uruissa Maija Tynkkynen

Oulun NMKY:n Mieslaulajat
Johtaa Ahti Sepp
Iin Mieslaulajat

Johtaa Kristian Heberg 
Liput 10€

Kirkkokonsertti
Oulujoen kirkossa
su 9.10. klo 16.00

To 6.10. klo 18 Lähetyspiiri, harta-
us Heino Kouva. Su 9.10. klo 16.30 
Pyhäkoulu, klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Tervetuloa!

Seurat su 9.10. klo 15. Jenni Sil-
jander, Jouko Lauriala. Raamat-
tupiiri ma 10.10. klo 14. Luuk. 17 
Huom! la 22.10. Miestenpäivä 
alkaen klo 10. Kts ohjelma ensi 
viikon RT. Su 23.10. Syyseurat. 
Kts tark ensiviikon RT. Tervetu-
loa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 9.10. Yhteys Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00. 
Ma 10.10. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. 

OLET AINA LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

To 6.10. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Kokko, Risto 
Wotschke, God`s Bell, rukouspalvelu, tarjoilu. Pe 7.10.
klo 18 Varkki-ilta, klo 21 Street-ilta. Su 9.10. klo 11 

Aamukirkko & pyhäkoulu, Mika Martinmäki, Kai Similä. Ma 10.10. klo 18 Jaffa–nuor-
ten aikuisten ilta kirkolla. Ti 11.10. klo 18 Alfa-kurssi. Ke 12.10. klo 14 Senioripiiri, 
klo 18 Nuortenilta, Risto Wotschke. To 13.10. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska. 
15.–16.10. Kun taivas tulee maan päälle, Simo & Helena Lintinen. www.oulu.svk.fi. 
Tervetuloa!

Oulun evankelisluterilais-
ten seurakuntien Tier-
nakouluun voi vielä il-
moittautua 16. lokakuu-

ta mennessä. Mukaan ovat terve-
tulleita kaikki eskari- ja koulu-
ikäiset tytöt sekä pojat. Tierna-
koulun opetus on maksutonta ja 
se järjestetään yhteistyössä Tier-
nasäätiön kanssa.

Opetuksen aikana perehdy-
tään tiernapoikaperinteeseen ja 
opetellaan näytelmän lauluja ja 
sanoja hauskasti yhdessä toisten 
kanssa. Yhdellä opetuskerralla 
päästään ohjaaja Heta Haanpe-
rän ohjaukseen Oulun kaupun-
ginteatterille.

Tiernakoulu kokoontuu kuusi 
kertaa ja opetusta on tarjolla kah-
dessa eri ryhmässä: maanantaisin 
kello 17–18.30 Hintan seurakun-

Tiernakouluun mahtuu 
vielä mukaan

tatalolla (17. lokakuuta–28.mar-
raskuuta) ja keskiviikkoisin kel-
lo 17–18.30 Pyhän Tuomaan kir-
kolla (19. lokakuuta–30.marras-
kuuta). Syyslomaviikolla 43 har-

joituksia ei ole. 

Tiernakouluun voi ilmoittautua 
osoitteessa: www.oulunseurakunnat.
fi/ilmoittautumiset.

A r k i s to  /  J u ha H e im ov i r t a

Kirkolla iso vastuu 
sukututkimuksessa

Kirkkohallitus on pyytänyt 
tietosuojavaltuutetun toi-
mistosta lausunnon liitty-
en keskusteluun sukutut-

kimuksen tietoturvasta. 
Tietosuojavaltuutetulla ei ollut 

huomautettavaa kirkkohallituk-
sen seurakunnille maaliskuussa 
antamaan ohjeeseen, jossa suosi-
teltiin, että jatkossa kaikki seura-
kunnat ja keskusrekisterit antai-
sivat lupia ainoastaan sata vuotta 
vanhempien kirkonkirjojen tutki-
miseen.

Tietosuojavaltuutettu esitti 
kantansa myös sukututkijoiden 
vaitiolositoumuksen merkityk-
sestä. Rekisterinpitäjät ovat ennen 
kirkonkirjojen omatoimista tut-
kimuslupaa pyytäneet sukututki-
joilta vaitiolositoumuksen käyttää 
tietoja vain sukututkimuskäytän-

töön. Tietosuojavaltuutetun mu-
kaan yksityishenkilön sitoumus 
vaitioloon ei poista tai lievennä 
julkishallinnon rekisterinpitäjän 
lakisääteistä vastuuta esimerkik-
si lainvastaisesta henkilötietojen 
luovutuksesta. 

Kirkkohallituksen sadan vuo-
den suositus ei estä sukututkijoita 
saamasta niitä tietoja, joihin heil-
lä on sukututkijoina oikeus. Kirk-
kohallitus suosittelee kuitenkin, 

että jatkossa kaikki seurakunnat 
ja keskusrekisterit antaisivat lupia 
ainoastaan sata vuotta vanhempi-
en kirkonkirjojen tutkimiseen.

Suositus jättää kirkkoherran-
virastoille ja seurakuntien kes-
kusrekistereille mahdollisuuden 
tapauskohtaisesti harkita, onko 
mahdollista antaa lupa sata vuot-
ta nuorempien kirkonkirjojen 
omatoimiseen tutkimiseen. Täl-
löin on huolehdittava siitä, ettei 
kenenkään henkilötietojen suo-
jaa loukata. 

Sukututkijoille luovutetaan 
pyynnöstä kirjallisena ja seura-
kunnan laatimana selvityksenä 
sata vuotta nuoremmista kirkon-
kirjoista niitä henkilötietoja, joi-
hin heillä lain mukaan on oikeus.

KIrKON TIEDOTUSKESKUS

A r k i s to  /  Re e t t a  J ä r ve n p ää
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Sinappia   

Toiveeni 
tuleville 

50 vuodelle

Olen miettinyt viime viikkoina paljon si-
tä, millaista elämäni on 50 vuoden pääs-
tä – jos vain minulle suodaan elonpäiviä 
niin pitkälti. 

Kaksi asiaa on käynyt selväksi. Toivon, että mi-
nulla olisi 85-vuotiaana paljon onnellisia muistoja, 
joihin palata. Toivon, etten joutuisi suremaan asi-
oita, jotka jäivät sanomatta tai tekemättä. 

Ennuste näyttää toistaiseksi lupaavalta, sillä elä-
mä on tarjonnut minulle paljon hyvää ja aihetta 
kiitollisuuteen. 50 vuotta on kuitenkin ihmisikä, 
siinä ehtii tapahtua vielä paljon. 

Muistan nuorena kirjoittaneeni päiväkirjaa-
ni toiveen, että elämä soisi minulle paljon koke-
muksia, niin surua kuin iloa. Tahdoin kokea kaik-
ki tunteet ja toivoin, että pääsisin kokemaan mah-
dollisimman monenlaisia elämäntilanteita. Tah-
doin rakastua, pettyä, erota, surra, rakastaa, iloi-
ta, sairastaa, parantua, pelätä ja nauraa. Kaikkea 
mahdollista. En missään nimessä halunnut tasais-
ta elämää.

Kuinka sitä onkaan nuorena pelkäämätön ja 
elämälle ahne! Nykyisin ei tulisi mieleenikään 
toivomalla toivoa itselle koettelemuksia ja surua. 
Tiedän, että ne kyllä löytävät minut, jos niin on 
tarkoitettu. Nuoren naiiviudessa ja uskossa omiin 
voimiin on kuitenkin jotain hyvin viisasta. Ei elä-
mä ole tasaisen onnellista päivästä toiseen. 

Elämä tuo väistämättä eteen pettymyksiä ja ko-
ettelemuksia. Uskoamme itseemme, toisiimme ja 
korkeampiin voimiin koetellaan ennemmin tai 
myöhemmin. Nuorena tiesin sen kirjoista, eloku-
vista ja vanhempien puheista, mutta nyt tiedän sen 
omasta kokemuksesta: Koettelemusten jälkeen on 
helpompi olla onnellinen. Elämä maistuu parem-
malle, kun se on välillä ollut yhtä tuskaa.

Vastasin joku aika pikatestiin, jossa kysyttiin, 
mikä on tavoitteeni elämässä. Vastasin siihen yh-
dellä sanalla: tasapaino. Elämä heittelee laidasta 
toiseen, ja me ihmiset pyrimme tasapainoon. Py-
rimme siihen omilla teoillamme, tekemällä elä-
mästä elämisen arvoista. Ilman lähimmäisiä ja us-
koa tulevaan se ei sitä ole.

En ole yhtä rohkea kuin viisitoistavuotiaana, 
mutta toivon, että nuoruuden toiveeni on vahvis-
tanut minua jo etukäteen. Toivon, että jaksan us-
koa seuraavaan päivään, tulipa eteeni millaisia ti-
lanteita ja tunteita tahansa. Toivon, että 85-vuoti-
aana olen elämää nähnyt, tasapainoinen nainen.

ELSI SaLOVaara

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Tunnustusta  
myös pätkätöille

PINTAA SYVEMMÄLLE

Mikko Salmi  
Oulusta Toivon 
päivässä arkisin 
klo 16 –17. 

OULU 106,9 MHz, kaapeli 94,1

Syyskuun viimeisellä viikol-
la Oulussa pidetyillä dia-
koniatyöntekijöiden päivil-
lä jaettiin kunniamerkke-

jä myös Rauhan Tervehdyksen il-
mestymisalueen uurastajille.

Johtava diakoniatyöntekijä Lii-
sa Rahkola Oulun ev.-lut. seura-
kuntayhtymästä ja diakoniatyön-
tekijä Johanna Kerola Haukipu-
taan seurakunnasta palkittiin 
Kirkon diakonia- ja yhteiskun-
tatyön kultaisella ansiomerkil-
lä. Kempeleläisille Minna-Maa-
ria ja Juha Sipilälle myönnettiin 
Diakoniamerkki heidän säätiön-
sä kautta tekemän työn ansioista.

Pitkää ja 
pätkää työuraa
Kirkon diakonia- ja yhteiskun-
tatyön kultaisella ansiomerkil-
lä palkittu Liisa Rahkola oli tun-
nustuksesta yllättynyt ja iloinen.

– Kyllähän tämä hyvältä tun-
tuu, kun on tehnyt pitkän uran 
diakoniatyön hyväksi. Tämä on 
mielestäni osoitus siitä, että pitkä-
jänteistä työtä arvostetaan, Rah-
kola toteaa.

Nykyisin työelämä on muuttu-
nut yhä enemmän projektiluon-
toiseksi, joten tämä on huomioitu 
myös tunnustusten myöntämises-
sä. Pitkä työura yhden työnanta-
jan palveluksessa alkaa käydä har-
vinaiseksi. Kultaisen ansiomerkin 
saanut diakoniatyöntekijä Johan-
na Kerola on työskennellyt seura-
kunnassa projektitöissä.  

– Olen ottanut tämän tunnus-
tuksena meille pätkätyöläisille. 
On hienoa, että meitäkin huomi-
oidaan. Projektityölläkin voi vai-
kuttaa seurakuntalaisten elämään 
ja tehdä uusia avauksia tähän työ-
hön, kuten nyt laajassa käytössä 
oleva Parisuhteen palikat. Samal-
la tässä on myös annettu tunnus-
tusta oululaisille innovaatioille. 
Se oli yksi ansiomerkin myöntä-

misen perusteista, sanoo Kerola, 
yksi Parisuhteen palikoiden ke-
hittäjistä.    

Tunnustusta 
säätiötyöstä
Diakoniamerkin saaneet Minna-
Maaria ja Juha Sipilä ovat autta-
neet huonossa taloudellisessa ti-
lanteessa olevia sekä ylivelkaan-
tuneita säätiönsä kautta vuodes-
ta 1997. Yhteistyötä on tehty seu-
rakuntien diakoniatyön, Oulun 

hiippakunnan, paikallisten yri-
tysten sekä kirkon diakoniatyön 
kanssa.

– Olemme halunneet toimia 
matalalla profiililla. Tunnustus 
tuntuu hyvältä, ja toivottavas-
ti se rohkaisee suurimman osan 
käytännön työstä tehneitä kunti-
en velkaneuvojia ja seurakunnan 
diakoniatyöntekijöitä, kertoo Ju-
ha Sipilä.

SaNNa TUrUNEN

Johtava diakoniatyöntekijä Liisa Rahkola Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymästä ja 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola Haukiputaan seurakunnasta palkittiin Kirkon 
diakonia- ja yhteiskuntatyön kultaisella ansiomerkillä.

Kempeleläisille Minna-Maaria ja Juha Sipilälle myönnettiin Diakoniamerkki 
tunnustuksena heidän säätiönsä tekemästä avustustyöstä.

Re b e k ka Naa t us
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Oululainen 
eläkeläispariskunta Eeva 
ja Pentti Hukkanen vähät 
välittivät uskonasioista, 
kun he tapasivat 
60-luvulla. Kuitenkin 
molemmat johdatettiin 
Kansanlähetyksen 
toimintaan jo suhteen 
alkuvaiheessa.

Seurusteluvaihteessa Eeva 
asui Helsigissä ja Pentti 
opiskeli Oulussa. 

– Kirjoitin Pentille 
Helsingistä, että olin löytänyt 
”uuden tien”, mutta en paljasta-
nut, mikä se oli, Eeva kertoo hy-
myillen. 

Pentti heräsi miettimään us-
kon asioita. Hän koki tulleensa 
”valinnan paikalle”, kuten itse 
sanoo. Pentti osti Uuden testa-
mentin ja alkoi käydä eri seura-
kunnissa. Kansanlähetyksen ti-
laisuudessa sanoma kolahti. 

– Löysimme saman hengelli-
sen kodin toisistamme tietämät-
tä, hän toteaa.

Herätyskristillisyyteen kuu-
luu, että usko myös näkyy. Se 
tarkoittaa Jumalan sanan esil-
lä pitämistä, osallistumista ju-
malanpalveluksiin, uskosta to-
distamista ja toimintaa lähetys-
työn hyväksi. 

Päivittäinen rukous muis-
tuttaa, että kaikki on lahjaa Ju-
malalta, maailmankaikkeuden 
Luojalta. 

– Rukous kantaa yli vai-
keidenkin aikojen, Eeva Huk-
kanen sanoo.

Raamattu todistaa Juma-
lan lupauksista. Pentti Hukka-
sen mielestä Raamattuun tulee 
luottaa silloinkin, kun se syyl-
listää ja paljastaa oman synti-
syyden. 

Hukkasten mielestä Kan-
sanlähetyksen ominaispiirre on 
Raamatun arvovallan korosta-
minen. Raamatun tutkiminen 
pienryhmissä avaa Sanan konk-
reettisella tavalla ja antaa eväs-
tä uskonelämään. Usko Raamat-
tuun yhdistää kristittyjä yli ra-
ja-aitojen. 

– Meillä on kristittyjen yh-
teys, sillä evankeliumi on sama.

Yhteiskristillisyyttä kannat-

tava Hukkasen pariskunta toi-
voo, että jokainen kuitenkin 
löytäisi oman hengellisen ko-
din. Eri paikoissa kulkeminen 
voi kiinnostaa, mutta kristit-
tynä kasvuun kuuluu vastuun 
kantaminen. 

– Hengen hedelmänä tulee 
halu kantaa vastuuta ja tukea 
evankeliumin eteenpäin viemis-
tä, Eeva Hukkanen sanoo. 

Hukkaset toimivat herätys-
liikkeen ohella myös omassa ko-
tiseurakunnassaan Oulujoella.

Eeva Hukkanen iloitsee, et-
tä Oulun kansanlähetyksellä on 
toimintaa koko vuoden. Poh-
jois-Pohjanmaan kansanlähe-
tyksellä ei ole omaa työntekijää, 
mutta myös vapaaehtoisvoimin 
saa paljon aikaan. 

rIIKKa VUOrIjärVI 

Sarjassa on esitelty 
vanhoillislestadiolaisuus 23.6., 
herännäisyys 7.7. ja Suomen 
evankeliumiyhdistys (Sley) 18.8.

Mikä herätysliike?

Kansanlähetys

R i i k ka Vu o r i j ä r v i

Uskon kuuluu näkyä

•  Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on perustet-

tu 1967.

•  Kansanlähetys kuuluu niin sanottuun viidenteen herätysliikkee-

seen, joka on yhteisnimitys Suomessa ennen 2. maailmansotaa ja 

sen jälkeen syntyneelle herätyskristillisyydelle. Muita viidesläisiä 

järjestöjä ovat muun muassa Suomen Raamattuopisto ja Kansan 

Raamattuseura. 

•  Kansanlähetys on uuspietistinen liike, joka pitää tärkeänä henki-

lökohtaista uskoa. Kantava ajatus on: Evankelioikaa kansa evan-

kelioimaan kansoja.

•  Raamattu on toiminnan ylin ohje.

•  Kotimaassa Kansanlähetys toimii piirijärjestöjen kautta. Myös 

Ruotsissa on suomenkielistä toimintaa. Järjestöllä on lähetys-

työntekijöitä ulkomailla. 

•  Keskeisiä toimintamuotoja ovat jumalanpalvelukset, pienryhmä-

toiminta, kotiseurat, raamattuopetus, toiminta lähetyksen hy-

väksi sekä nuorisotyö.

•  Keskuspaikka on Kansanlähetysopisto Hausjärven Ryttylässä.

Eeva ja Pentti Hukkanen

Sotaveteraanikuoron toi-
minta jatkuu Oulussa elin-
voimaisena, vaikka viime 
sodat kokeneiden veteraa-

nien joukko on nopeasti harven-
tumassa. Vielä elossa olevista so-
taveteraaneista nuorimmatkin 
ovat ylittäneet jo 80 vuoden iän. 

Oulun Sotaveteraanikuo-
ro järjestää 15. lokakuuta kello 
16 Madetojan salissa perinteisen 
Muistojen illan, joka on samalla 
25-vuotisjuhlakonsertti. Muka-
na on myös Pohjan Sotilassoitto-
kunta johtajanaan musiikkikap-
teeni Jaakko Nurila. Lisäksi esiin-
tyvät Teuvo Pakkalan koulun mu-
siikkiluokkien kuoro Maria Por-
taankorvan johdolla sekä vierai-
leva lauluyhtye Kanttiinin Lotat 
Espoosta.

Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertista Oulujoen kir-
kossa on muodostunut jokavuoti-
nen suosittu perinne. Tänä vuon-
na se on 27. marraskuuta ja lisäksi 
pidetään joulukonsertti Karjasil-
lan kirkossa 18. joulukuuta. 

Oulun Sotaveteraanit ry:n osa-
na toimivan kuoron noin 60 lau-
lajan joukossa on vielä muutamia 
sotaan osallistuneita veteraaneja 
ja kuoron perustajajäseniä. 

Täydennykseksi sotaveteraani-
kuoro saa riveihinsä jatkuvasti sa-
manhenkisiä miehiä. Vaikka hei-

Veteraanien perinteitä vaalitaan laulamalla

dän omat sotamuistonsa liitty-
vät lapsuusvuosiin, he kokevat 
tärkeänä veteraanisukupolven 
perinteiden jatkamisen. Monet 
heistä ovat osallistuneet rauhan-
ajan maanpuolustustyöhön soti-

laina tai reserviläisinä, eräät myös 
rauhanturvajoukkoihin kriisialu-
eilla. 

Sotaveteraanikuoron lauluoh-
jelmiston keskeisen osan muodos-
tavat sodan ajan muistoihin liit-

tyvät laulut. Lisäksi kuoro esit-
tää muita isänmaallisia ja perin-
teisiä mieskuorolauluja sekä hen-
gellistä ohjelmistoa. Kuoro on jul-
kaissut kaksi omaa äänitettä, jois-
ta tuorein sisältää hengellistä mu-

siikkia. Kuoroa johtaa nykyisin 
läänintaiteilija Mihkel Koldits.  
Kuoron puheenjohtajana toimii 
Pekka Heikkinen. 

PEKKa KOIVISTO

Oulujoen kirkko on täyttynyt kuulijoista Oulun Sotaveteraanikuoron perinteisissä joulukonserteissa. Tänä vuonna samalla ohjelmistolla on joulukonsertti myös Karjasillan 
kirkossa. Kuoron 25-vuotisjuhlakonsertti pidetään 15. lokakuuta Madetojan salissa.

Pe k ka Ko i v i s t o
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Elämän saa elämällä

Miten elää elämänsä oi-
kein? Elämän, joka 
maistuu hyvältä myös 
silloin, kun istuu kiik-

kutuolissa, suksi tökkii ja teko-
hampaat, ammoin hankitut, vi-
ruvat vesilasissa.

Kemin entisen kirkkoherran 
Pertti Telkin mukaan posetiivi-
suus on mahdollista, kun on jo-
tain mitä muistella. Silloin ei hait-
taa, vaikka vanhus jonkun kum-
mastukseksi naurahtaakin kiik-
kutuolissa itsekseen.

– Se on just sitä itseään. Silloin 
on eletty elämä.

Perttu Telkki puhui posetiivi-
suudesta ikäihmisen voimanläh-
teenä Oulunsalossa vanhusten 
viikolla tiistaina. Telkki ei siis pu-
hunut positiivisuudesta vaan po-
setiivisuudesta. Mallina ovat po-
setiivarit, jotka väänsivät ihmisil-
le iloa laitteillaan.

Suomessa tarvittaisiin Telkin 
mukaan edelleenkin posetiiva-
reita, jotka kaivavat pikkuasioista 
valoisia näkökulmia. Niitä tarvit-
sevat kaikki ihmiset, nuoret, van-
hukset ja jopa upporikkaat.

– Nalle Wahlrooskin on taval-
linen ihminen, joka käy vessassa 
kuten me muut. Hänkin tykkää 
siitä, että joku veivaa posetiivia.

Telkki iloitsee, että on olemas-
sa “kielestä maailmaan vedetty-
jä ihmisiä”, jotka tuottavat muil-
le hupia. Sellainen on esimerkiksi 
kemiläislähtöinen Jope Ruonan-
suu.

– Hän on hyvä kaveri.

Elämä on 
koetuissa hetkissä
Telkki kertoo kulttuurivaikutta-
ja J.H. Erkon lausuneen viisaita 
1800-luvun loppupuolella. ”Elä-
mä ei ole eletyissä vuosissa vaan 
koetuissa hetkissä.”

– Olen usuttanut halki koko 
elämäni ihmisiä hankkimaan ko-
ettuja hetkiä. Niitä pitää etsiä tie-
toisesti. Meidän pitää kerta kaikki-
aan järjestää elämäämme keitaita 
ja irtiottoja arjesta, Telkki sanoo.

Elämä on Telkin mukaan täyn-
nä avoimia ovia ja ikkunoita tul-
la ja mennä. Riippuu ihmisestä it-
sestään, mitä hän tekee. 

– Hoksaako hän elämän rik-
kauden, jota on niin monesta pai-
kasta saatavilla? Telkki kysyy.

Valitettavasti ovet ja ikkunat 
sulkeutuvat sitä mukaa, kun elä-
mää kuluu. Siksi on aloitettava 

elämä, oikeasti.
– Ihmisen on lähdettävä liik-

keelle. Vanhana se saaattaa ol-
la liian myöhäistä. Mutta ilo on 
iso, kun  ikäihmisillekin on pal-
jon toimintaa, maallista ja hen-
gellistä. 

– Ja vanhusten viikon teema 
“Vapaaehtoisuus voimana” ker-
too, että vieläkään veljeä ei jäte-
tä. Saatamme olla enkeleitä toisil-
lemme.

Telkki itse käy tanssimassa 
muun muassa Oulun Valolla. Siel-
lä 69-vuotias Telkki saa annoksen 
posetiivisuutta. Valolla tanssivat 
eläkeläiset.

Elämää voi 
paikata vanhanakin
– Soiton välissä tulee pieni tauko 
ja alkaa keskustelu. Noin 300–400 
ihmisen puheensorina on kuin 

Oulussa nykyisin asuva Pertti Telkki käy torinrannassa parantamassa maailmaa Hannu Mäkisen, Tuomo Keltamäen ja Reijo Kyllösen kanssa.

pauhaava vesi. Siinä yhteisöllisyy-
dessä tehdään sellainen määrä sie-
luhoitoa, johon Oulun seurakun-
tayhtymän papeilla menisi viikko.

Asioita voi Telkin mukaan pai-
kata kolmannessakin iässä, jollai-
sena vanhuus nykyään kuvataan.  

Elämä pitää elää täysillä ja roh-
keasti, omalla tavallaan. Aivan 
kuten Frank Sinatran My Way 
-laulussa, jossa laulaja sanoo hä-
vinneensä ja voittaneensa. Ol-
leensa häikäilemättömästi oma it-
sensä ja töräyttäneensä aina mie-
lipiteensä. Näinkö pitää elää?

– Justiinsa, Telkki huudahtaa.
– Ihmisen pitää säilyttää oman 

elämän tahtonsa ja arvostuksen-
sa. Silloin hän uskaltaa lähteä ret-
kille ja seikkailuille.

Kytkeytyykö hyvä elämä roh-
keuteen?

– Kytkeytyy! Amen, Telkki 

huudahtaa toisen kerran.
Telkki oli Kemissä oman tien 

kulkija. 
– En suostunut siihen, että mi-

nulle väännettiin rautalangasta, 
millainen minun pitää olla. Minä 
olin Pertti, omalla persoonallani. 

Sain paljon ystäviä enkä lain-
kaan vihamiehiä. Jotakin oli elä-
mä opettanut.

Tee 
välitilintarkastus
Telkki soisi ihmisten tekevän vä-
litilintarkastuksia elämässään, 
vaikka silloin, kun tulee jonkin 
sortin pysähtymispaikka. Sel-
laisia ovat  vaikka 50-vuotissyn-
tymäpäivät tai vakava onnetto-
muus. Raskas elämänkokemus 
voi avata silmät, miten loppuelä-
mä kannattaa viettää.

Elämä on kuitenkin epäreilua. 
Jonkun kohtalo voi olla niin hir-
vittävä, että hänelle ei näytä ole-
van mahdollisuuksia posetiivi-
suuteen. Kuitenkin hän kykenee 
siihen kaikista kauheuksista riip-
pumatta. Miksi toinen katkeroi-
tuu ja toinen ei?

– Olen tavannut ihmisiä, jotka 
ovat eläneet aivan käsittämättö-
missä koettelemuksissa ja vaike-
uksissa. Olemme puhuneet katke-
ruudesta. Se voidaan voittaa.

– He ovat nähneet, että jotakin 
on vielä jäljellä.

PEKKa HELIN

Elämä on täynnä 
avoimia ovia 
ja ikkunoita 
tulla ja mennä. 
Riippuu ihmisestä 
itsestään, mitä 
hän tekee.

Pertti Telkki

Ku va t  S anna Tu r u n e n

Elämässä pitää olla keitaita ja irtiottoja, sanoo Pertti Telkki.



10    Nro 32    6.–13.10.2011

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien aluelähetys
Su 9.10. kello 9.55–12 messu klo 10 Tui-
ran kirkosta. Messun toimittaa Sanna 
Jukkola, ja häntä avustaa Helena Paa-
lanne. Musiikista vastaavat kanttori 
Heikki Jämsä ja Psalmikvartetti. Klo 
11.30 radiopyhäkoulussa puhuu las-
tenohjaaja Kirsi Isola, aiheena on Jee-
sus antaa elämän. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa vieraillaan Kir-
kon diakoniatyöntekijöiden neuvotte-
lupäivillä, jotka järjestettiin Oulussa 
tällä viikolla. Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
Dein juttuarkisto www.toivonpaiva.fi
Ma-pe klo 16–17 juontajana Mikko Sal-
mi Oulun studiossa.
Pe 7.10. klo 16.03–17 Toivon tuomioka-
pituli. Kokonaiskirkon asioita ruoditaan 
pohjoisen äänellä. Keskustelijoina Rau-
han Tervehdyksen toimittaja Pekka He-
lin ja pastori Kimmo Kieksi Karjasillan 
seurakunnasta.
Ma–ke klo 16.20 Armonpulla. Tavalliset 
seurakuntalaiset kertovat, milloin he ovat 
elämänsä aikana päässeet haukkaamaan 
palan armonpullasta ja mitä silloin tapah-
tui. Oman tarinansa kertoo pastori Kim-
mo Kieksi Karjasillan seurakunnasta.
Ke 12.10. klo 16.40 Uskomaton Mies. 
Oululaisen Jukka Kauppilan kolumni.
To 13.10. klo 16.20 Viisi Teesiä. Unelmi-
ensa kirkosta kertoo Oulun Tiernakou-
lun opettaja Merja Hongisto.

Ma 10.10.-pe 14.10. klo 15.20 Viikon vie-
raana Oulun ev.-lut. seurakuntien pit-
käaikainen diakoniatyöntekijä ja mo-
nitoimimies Heikki Kaikkonen. Häntä 
haastattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 9.10. klo 9.45 radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Kirsi Isola, aiheena on 
Jeesus antaa elämän.
Su 9.10. klo 10 jumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 9.10. klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Messun toimittaa Mari Flink, ja 
häntä avustaa Ari-Pekka Metso. Kantto-
reina ovat Lauri-Kalle Kallunki ja Péter 
Marosvári.

yLE radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 8.10. klo 18 iltahartauden pitää van-
hustyön pastori Markku Palosaari Ou-
lusta.
Su 9.10. klo 10 jumalanpalvelus Tuusu-
lan kirkosta.

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 9.10. messu klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa Timo Riihi-
mäki, avustaa Juha Maalismaa ja Arvo 
Yrjölä. Kanttorina Marja-Liisa Jääske-
läinen. Mukana SRK:n tyttökuoro, joht. 
Hanna Savela.

Eetterissä

Hittituote – kämmekkäät 
isoäidin neliöllä
Tämän syksyn 
Oulugospelin myyntituote 
ovat kämmekkäät, joita 
koristaa monivärinen 
isoäidin neliö. Rakkaalla 
asusteella on monta 
nimitystä: kämmekkäät, 
lappulapaset, tai 
kädenlämmittimet. 
Lähetyksen puodin 
ja pajan Siiven 
vapaaehtoiset ovat 
neuloneet kämmekkäitä 
vauhdikkaasti koko 
syksyn.

Kesällä Oulun tuomiokir-
kon Cafe Kryptassa vie-
tettiin käsityöpäiviä ja 
joku keksi tuoda paikal-

le kämmekkäät, joissa oli isoäi-
din neliö. Siitä lähti idea tule-
van syksyn Oulugospelin myyn-
tituotteeksi. Kämmekkäät tai 
kädenlämmittimet ovat kuin 
riisuttu versio lapasista. Niis-
tä puuttuvat lapasen kärkiosa ja 
peukalo.

Käsitöiden harrastajien piireis-
sä suurinta muotia on jo jonkin 
aikaa ollut värikkäistä langoista 
virkattu isoäidin neliö. Tämä pe-
rinteinen virkkausmalli on teh-
nyt uuden paluun päiväpeitoissa, 
kaulaliinoissa ja lapasissa.  

Tarvitaan virkkaajia 
ja langanpätkiä
Kämmekkäät valmistetaan Höyh-
tyän ostoskeskuksessa sijaitsevas-
sa Siivessä täysin vapaaehtoisvoi-
min ja käytetyt langat saadaan 
lahjoituksina. Virkkaustalkoisiin 
voi ottaa osaa kuka tahansa ja li-

sää tekijöitä toivotaan mukaan. 
Osallistuminen on helppoa.

– Täältä Siivestä saa hakea lan-
gat ja kämmekkäät voi neuloa ko-
tona. Myös Siipeen voi tulla virk-
kaamaan. Me myös neuvomme 
kämmekkäiden teossa, kannus-
taa Siiven lähetyssihteeri Tarja 
Oja-Viirret.

Jos puikot eivät pysy käsissä, 
voi talkoisiin osallistua lahjoitta-
malla lankaa. Pienetkin kerät riit-
tävät, sillä kirjaviin kämmekkäi-
siin saa kätevästi käytettyä ylijää-
neet langan pätkät. 

– Tyhjentäkää kaikki lankako-
pat ja tuokaa langantähteet tänne, 
toivoo Siiven väki.       

Kysytty 
tuote
Siivestä kämmekkäitä ei tällä het-
kellä myydä, sillä kaikki valmis-
tuvat ovat ensisijassa Oulugospel 
-tapahtumaa varten. Yli jäävät 
myydään Siivessä ja joulumyyjäi-
sissä. Myynnin tuotto käytetään 
lähetystyön hyväksi. 

Mitään erityisiä tuotantota-
voitteita ei kämmekkäille ole. Va-

paaehtoiset neulovat niitä niin 
paljon, kuin ehtivät. Haluttuja 
kirjavat kädenlämmittimet ovat 
olleet.

– Haukiputaan lähetyspäivillä 
näitä oli myynnissä, ja ne vietiin 
käsistä. Tasaus-kampanjan nepa-
lilaiset vieraat saivat näitä lahjaksi 
ja olivat erittäin ihastuneita, ker-
toi Siiven vapaaehtoinen Anja-
Riitta Virtanen.

Tarkkaa mallia ei ole. Ensin 
vain virkataan neljä isoäidin ne-
liötä, eli yksi neliö kämmenpuo-
lelle ja toinen selkäpuolelle, kum-

paankin käteen. Neliöitten ympä-
rille neulotaan sitten muu osa. 

– Kämmeköitä on helppo ja 
hauska tehdä. Tämmöisen tekee 
valmiiksi yhdessä illassa. Eniten 
aikaa taitaa mennä lankojen päät-
telemiseen, naurahtaa Virtanen. 

SaNNa TUrUNEN

Siipi, lähetyksen puoti ja paja, 
Nokelantie 48 B. Avoinna ma, ti, ke, 
pe klo 10–14 p. 044 316 1720.
Oulugospel järjestetään 4.–6. 
marraskuuta.

S anna Tu r u n e nS anna Tu r u n e n

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

Irja Väätäjä on yksi kämmekkäiden 
tekijöistä.

Oulugospeliin alkaa hiljalleen kasaantua myytäviä kämmekkäitä.
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Job 19: 25-27
Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä.
Ja sitten, kun minun nahkani on riekaleina
ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan,
saan katsella häntä omin silmin,
ja silmäni näkevät: hän ei ole minulle outo!
Tätä minun sydämeni kaipaa.

Joh. 11: 21-29 
(30-31) 32-45 
Martta sanoi Jeesukselle: »Herra, jos olisit ollut 
täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, 
että Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä 
pyydät.» Jeesus sanoi: »Veljesi nousee kuolleista.» 
Martta vastasi: »Tiedän kyllä, että hän nousee 
viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa.» Jeesus 
sanoi: »Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka 
uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä 
yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. 
Uskotko tämän?» »Uskon, Herra», Martta vastasi, 
»minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, 
jonka oli määrä tulla maailmaan.»
    Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui 
sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken: 
»Opettaja on täällä ja kutsuu sinua.» Kuullessaan 
sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. (Jeesus ei 
ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä 
Martta oli hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka 
olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän 
äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, 
koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle 
itkemään.)
    Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään 
hänet Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi: 
»Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.» 
Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan 
tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus 
valtasi hänet, ja hän kysyi: »Missä hänen hautansa 
on?» »Herra, tule katsomaan», he vastasivat. Jeesus 
itki. Juutalaiset sanoivat: »Katsokaa, kuinka rakas 
Lasarus hänelle oli.» Mutta jotkut heistä sanoivat: 
»Kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän 
myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman?»
    Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, 
jonka suulla oli kivi. »Ottakaa kivi pois», käski Jeesus, 
mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle: »Herra, 
hän haisee jo. Hän on siellä nyt neljättä päivää.» 
Jeesus vastasi: »Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, 
saat nähdä Jumalan kirkkauden?»
    Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja 
sanoi: »Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut 
minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua 
aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni 
seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun 
lähettäneen minut.» Tämän sanottuaan Jeesus 
huusi kovalla äänellä: »Lasarus, tule ulos!» Silloin 
kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot 
hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: »Päästäkää hänet 
siteistä ja antakaa hänen mennä.»
    Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet 
Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat 
häneen.

Katselen syksyn kaunista ruskaa. Se kertoo Jumalan huolenpidosta. Samalla se on voi-
makas viesti elämän katoavaisuudesta.”Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon: kuin 
kedon kukka hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole eikä hänen asuinsi-
jansa häntä tunne.” (Ps 103:15-17) 

Tulevaa sunnuntaita on  kutsuttu pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi.  Evanke-
liumiteksti on Raamatun kohta, joka luetaan ja kuullaan usein hautajaisissa. Teksti kuvaa 
tapahtumia Betaniassa. Jeesus oli vieraillut usein sisaruksien Martan, Marian ja Lasa-
ruksen luona. Martta ja Maria olivat kohdanneet suuren surun. Heille rakas ja tärkeä 
veli Lasarus oli kuollut. Kun Jeesus saapui vihdoin heidän luokseen, niin Martta ilmaisi 
silti luottamuksen Jeesukseen. Suuri sairaiden parantaja olisi hänen mielestään voinut 
estää Lasaruksen sairauden päättymisen kuolemaan, mutta evankeliumin mukaan näin 
oli edelleen. Martta sanoi:  ”Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät.”  

Jeesus vastasi Martalle: ”Veljesi nousee kuolleista.” Martta toi esille oman juutalai-
sen käsityksensä ylösnousemukseen.  Tähän Jeesus sanoi : ”Minä olen iankaikkisuus ja 
elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo 
minuun, ikinä kuole.” Puhuessaan Martalle Jeesus antoi kuolemalle ja elämälle uuden 
sisällön. Usko kuolleiden ylösnousemukseen on kristillisen uskon ydintä. Vaikka Jee-
sukseen uskova kuoleekin ajallisen kuoleman, hän elää iankaikkisesti. 

Jumalan Pojalla Jeesuksella on valta antaa elämä kenelle tahtoo. Jeesus herätti Lasa-
ruksen kuolleista osoittaakseen Jumalallisen voimansa. Lasarus, kuten me kaikki, kuoli 
kuitenkin aikanaan.

Tämä syksy on saattanut sinullekin tuoda viestin läheisen kuolemasta. On lohdullista 
ajatella, että ihmisen, joka on elämässään turvautunut Vapahtajaan elämä ei pääty kuo-
lemaan. Se jatkuu ajan rajan tuolla puolen iankaikkisuudessa. Jeesuksen opetus:  ”Joka 
uskoo minuun saa elää” on Raamatun keskeistä sanomaa, joka tulee esille pienoisevan-
keliumissa. Joka uskoo syntinsä anteeksi Jumalan Valtakunnasta saarnatusta evanke-
liumista, saa iankaikkisen elämän osallisuuden jo tässä ajassa. Tämä sanoma lohduttaa 
surunkin keskellä. 

PErTTU KyLLöNEN
Siikalatvan kappalainen

Kuolemasta elämään

Sunnuntai 9.10.
Päivän psalmi

Ps. 86:10–13
1. lukukappale

Job 19:25–27
2. lukukappale

2. Kor. 4:7–14
Evankeliumi
Joh. 11:21–29 
(30–31) 32–45
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Pienetkin asiat on käsiteltävä yhdessä
Mikko ja Marja 
Raatikainen keskustelivat 
monet asiat läpi ennen 
kuin päätyivät yhteen.
Rakkaus syttyi 
israelilaisten tanssien 
kurssilla.

Molemmat empivät ta-
hoillaan tanssiin läh-
temistä: rauhalli-
seen elämään tottunut 

39-vuotias vanhapoika Mikko 
Raatikainen, joka jo tanssimis-

ta ajatellessaan totesi omaavan-
sa pelkästään kolme vasenta jal-
kaa, sekä 52-vuotias yksinhuolta-
ja Marja, joka vuosi aiemmin oli 
käynyt läpi sydäninfarktin rank-
koine hoitoineen. 

– Ystävä kuitenkin yllytti mu-
kaan ja päätin lähteä kokeile-
maan, Marja Raatikainen muis-
telee tapahtumia kolmen vuoden 
takaa.

Mikko puolestaan oli saanut 
kipinän kurssille matkallaan Is-
raelissa. 

Mikko ja Marja suunnittelivat 
toisistaan tietämättään osallistu-

mista israelilaisten kansantanssi-
en kurssille. Tanssikurssi oli koh-
talokas, sillä se pisti uusiksi mo-
lempien elämän.

Ujo ja 
kaino yhdessä  
– Puuskutin harjoitussalin reu-
nalla ja levähdin. Silloin huoma-
sin Mikon. Hän selitti minulle, et-
tä haluaisi niin osata nämä tans-
sit, mutta kun se on niin kama-
lan vaikeaa! Ryhdyin tsemppaa-
maan häntä, Marja muistelee tu-
tustumista mieheensä.

Syötteellä järjestetyn kurssin 

aikana Marja ja Mikko viettivät 
paljon aikaa yhdessä, tutustuen ja 
keskustellen niitä näitä. Juttu luis-
ti, ja päälle päätteeksi vaihdettiin 
puhelinnumeroita. Samana kesä-
nä Marja ja Mikko menivät yh-
dessä Joensuuhun kuuntelemaan 
Marjan ystävää, uskoon tullutta 
juutalaismuusikko Hillel Toka-
zieria. 

Kun muut lähtijät peruuttivat 
matkansa, ujo oululaisnainen ja 
kaino kajaanilaismies ajoivat lo-
pulta kahdestaan Joensuuhun. 

– Ajattelin, että mitenköhän se 
oikein sujuu, Marjaa naurattaa. 

Mikko ja Marja Raatikainen tutkivat usein yhdessä Raamattua.
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Pienetkin asiat on käsiteltävä yhdessä
– Mukavasti meni, ja reissun 

jälkeen oltiinkin sitten linjat kuu-
mina, Mikko heittää. 

Haave puolisosta 
eli sydämessä
On oikeastaan pieni ihme, että 
nämä kaksi ihmistä löysivät toi-
sensa. 

Oulussa asuva, Tuiran seura-
kunnan lastenohjaajana työsken-
televä Marja oli eronnut vuosia 
sitten, ja viettänyt yksin rauhaisaa 
elämää kahden poikansa kanssa.

Mikko oli tahollaan pysynyt 
sitkeästi poikamiehenä, vaikka 

haave puolisosta elikin sydämen 
sopukoissa. 

– Eräs saarnaaja rukoili puoles-
tani ja kertoi minun menevän nai-
misiin. Uskoin vakaasti, että puo-
len vuoden sisällä soivat hääkel-
lot, mutta odotus venyikin kuu-
deksi vuodeksi, Mikko nauraa. 

Marjakin oli huokaillut salaa 
Jumalan puoleen: vieläkö löytyisi 
ihminen, jonka kanssa hän voisi 
jakaa ilonsa ja surunsa. Moni asia 
kuitenkin mietitytti, muun mu-
assa se, miten jo murrosiän ohit-
taneet pojat suhtautuisivat uuteen 
kumppaniin. 

”Repussa” painoi myös se, että 
Marja oli aikoinaan kokenut kipe-
än avioeron.

Kun Marja ja Mikko kuitenkin 
viihtyivät hyvin yhdessä, he päät-
tivät ryhtyä seurustelemaan.

avioliitto tuntuu 
johdatukselta
– Aloin valmistella poikiani tule-
vaan. He sanoivat heti, että hyvä, 
Marja kertoo.

– Itse mietin asioita paljon en-
nen seurustelun alkua, rukoilin ja 
kävin sisimmässäni läpi hyvin sy-
vällisiä asioita, Marja muistelee. 

Hän kertoo nähneensä mon-
ta onnellista uutta alkua tuttava-
piirissä. Ne kannustivat osaltaan 
eteenpäin. 

Mikkoa askarrutti lähinnä hä-
nen kokemattomuutensa seurus-
teluasioissa ja yhdessä elämisestä. 

– Mutta oikeastaan en lopulta 
kokenut mitään estettä sisimmäs-
säni, hän kertoo.

Entä muiden uskovien suhtau-
tuminen uusperheeseen? 

Marja kertoo, että hän on 
kuullut vain hyviä kommentteja. 

– Ja jos joku ei hyväksy, ei aina-
kaan ole tullut sanomaan. 

Marjalle on tärkeää, että he 
molemmat olivat tutustuessaan 
vapaita ihmisiä, eivätkä siis rik-
koneet kenenkään avioliittoa.

Toistensa löytämisen he koke-
vat Jumalan johdatuksena. Marja 
paljastaa saaneensa päätöksilleen 
rohkaisua taivaasta. Tuttavapa-
ri oli rukoillut hänen puolestaan.   

– He rukoilivat puolestani, ja 
näkivät metsäpolun, jolla Mikko 
asteli. Polulla oli juurakkoja ja es-
teitä, ja välillä se häipyi näkyvis-
täkin, mutta löytyi jälleen. Perillä 
odotti kirkas määränpää. 

yhteiselämä 
vaati sopeutumista
Yksi iso kysymys Marjalle oli, 
kuinka Mikko lapsettomana ja  12 
vuotta häntä nuorempana suhtau-
tuisi siihen, ettei hän keski-ikään 
ehtineenä enää voisi saada lapsia. 

– Tunsin pareja, joissa vai-
mo on miestä vanhempi ja joil-
la ei ole lapsia. Tavallaan olin siis 
jo tottunutkin ajatukseen. Myös 
se, jaksaisiko itsekään enää pie-
niä lapsia, tai olisiko minulla työ-
tä ja toimeentuloa, vaikutti asian 
hyväksymiseen, työttömyyden ai-
koinaan kokenut Mikko kertoo. 

Pariskunta vihittiin viime vuo-
den syyskuussa, mutta käytän-
nön syistä yhteen päästiin muut-
tamaan vasta joulukuussa. 

Pitkään yksin elänyt Mikko 
miettii kahden ihmisen tapojen 
sovittamista yhteen.

– Kun on tottunut tekemään 

asiat tietyllä tavalla, kyse voi olla 
myös suojautumiskeinosta. Pienet 
käytännöt jutut kertovat tekijäs-
tään jotakin. Tavat toimia saatta-
vat juontaa hyvinkin syvälle. 

– Silloin joudutaan perim-
mäisten asioiden äärelle, ja riitaa-
kin voi tulla. Niitä täytyy käsitel-
lä, vaikka ne tuntuvat pikkusei-
koilta. 

Marjaa naurattaa, kuinka Mik-
ko aina aluksi järjesteli keittiön 
kaapit uusiksi, ja kuinka kaikki 
oli hänelle, neljäkymmentä sent-
tiä lyhyemmälle, usein hirvittä-
vän ylhäällä.

Haaveena yhteinen 
työ seurakunnassa
Marjan henkilökohtainen ja pit-
käaikainen halu toimia kirkon 
lapsityössä sai täyttymyksensä 
muutama vuosi sitten. Kevääl-
lä hänet kutsuttiin Tuiran seura-
kunnan osa-aikaiseksi pyhäkou-
lusihteeriksi.

Mikon muutto Ouluun toi mu-
kanaan ammatinvaihdoksen, ja 
ohjelmointipuoli vaihtui suntion 
opinnoiksi. 

Opiskelujen myötä mies to-
teuttaa lukioajan haavettaan. Hän 
ryhtyi lukemaan teologiaa avoi-
messa yliopistossa. 

Hengellisyys on Raatikaisille 
ykkösasioita elämässä. Kahdes-
taan on antoisaa tutkia Raamat-
tua ja rukoilla. Myös musiikki on 
molemmille rakas asia. He ovat 
tehneet yhdessä muun muassa las-
tenlaulun.

Marjan aatoksissa siintää yh-
teinen työnäky seurakunnassa. 

– Haluamme kertoa Vapahta-
jasta ihmisille. Meidän Jumalam-
me hyväksyy jokaisen, joka uskoo 
Herraan Jeesukseen Kristukseen 
Jumalan Poikana, syntiensä sovit-
tajana ja pelastajana.

Ahdasmielinen karsinointi saa 
huutia pariskunnalta. ”Oikeita 
uskovia" löytyy heidän kokemuk-
sensa mukaan myös oman leirin 
ulkopuolelta.

Marja BLOMSTEr

Herra ja rouva Raatikaisen perheessä ei 
juurikaan väännetä kättä asioista, niin paljon 
käytännön seikoista kuin periaatteellistakin 
kysymyksistä on keskusteltu, ja yhteiset 
pelisäännöt ovat löytyneet.

Ku va t :  Ma r ja  B lo ms te r
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Rukous
Rakas Vapahtaja.

Kuoleman saattoja kulkee meitä vastaan,

ja itsekin itkemme kuolleita rakkaitamme.

Surun kieli on yhteinen.

Sinäkin, Jeesus, kohtasit monta itkevää

ja itkit heidän kanssaan.

Sinä tiedät, miten vaikeaa

meidän on luopua rakkaistamme.

Mutta sinä olet ylösnousemus ja elämä,

eikä yksikään, joka elää ja uskoo sinuun,

ikinä kuole.

Tätä uskoa pyydämme sinulta.

Ole surun tiellä meitä lähellä

ja auta ottamaan luottavasti vastaan

kaikki tulevat päivät.

Kuule meitä, Herra Jeesus,

joka Isän ja Pyhän Hengen kanssa

olet yksi Jumala

ja elät ja hallitset iankaikkisesti.

Rukous kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 9.10. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Mari Flink ja avustaa Ari-Pek-
ka Metso. Kanttoreina Lauri-
Kalle Kallunki ja Péter Maros-
vári. www.virtuaalikirkko.fi
Messu su 9.10. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Mari Flink ja kanttorina Péter 
Marosvári.
Messu su 9.10. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Ola-
vi Rimpiläinen. Lapsille pyhä-
koulu.

Karjasillan seurakunta
Tuomasmessu la 8.10. klo 18 
Kastellin kirkossa. Lokakuun 
Tuomasmessun teemana on 
Jeesus antaa elämän. Toimit-
taa Lauri Kujala, saarna Petri 
Kasari, avustaa Mirjami Dut-
ton ja Erja Järvi. Musiikki Tai-
na Voutilainen, Hanna Nuo-
rala, Maarit Poikela ja Saras-
tuskuoro. Lisäksi lukuisia va-
paaehtoisia palvelutehtävis-
sä. Kahvitarjoilu. Kirkon etei-
saulassa bangladeshilainen 
maja. 
Messu su 9.10. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Erja Järven kap-
palaisen virkaan asettami-
nen, toimittaa lääninrovas-
ti Hannu Ojalehto avustaji-
neen. Liturgia Juhani Lavan-
ko, saarna Erja Järvi, kanttori-
na Riitta Piippo. Mukana Ou-
lun Körttiopiskelijoiden kuo-
ro. Juhlakahvit messun jäl-
keen. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.
Messu su 9.10. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, saarna Aili-Ma-
ria Manninen, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Kylväjän kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit järjes-
tää lähetysryhmä. Banglama-
jan esittely. 
Messu su 9.10. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Mikko Salmi, avustaa Sir-
pa Kemppainen, kanttorina 
Riitta Piippo. 
Messu su 9.10. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Partiolippukunta 
Kelopojat paistaa vohveleita 
ja tarjoilee kirkkokahvit.
Varikkomessu su 9.10. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi. 
Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 9.10. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Psalmikvartetti. 
Messu su 9.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.
Perhekirkko su 9.10. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, avustavat Sanna Tervo, 
Matti Ketola ja Pekka Jark-
ko, kanttorina Katri Sippola. 
7-vuotiaiden kutsujumalan-
palvelus ja juhla messun jäl-
keen.
Sanajumalanpalvelus su 
9.10. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Harri 

Fagerholm, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Gospelmessu su 9.10. klo 
16 Hintan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. YYA1-kuoro.
Iltamessu su 9.10. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Jukka Kää-
riäinen, kanttorina Laura 
Kumpula. Messun jälkeen il-
takahvit.
Viikkomessu ke 12.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Heikki Jämsä.

Oulujoen seurakunta
Messu su 9.10. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
9.10. klo 12 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Lähetyksen kirkkopyhä.

YLIKIIMINKI
Messu su 9.10. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 

Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.

Hailuoto
Messu su 9.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Tuiran naiskuo-
ro avustaa Tommi Hekkalan 
johdolla.

Haukipudas
Messu su 9.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Leena Brockman, 
kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Kirkkokahvit ja ekumeenisen 
lähetyspyhän ohjelmaa seu-
rakuntakeskuksessa jumalan-
palveluksen jälkeen. 

Kempele
Messu su 9.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimäki, 
avustaa Juha Maalismaa ja 
Arvo Yrjölä. Kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Muka-
na SRK:n tyttökuoro, joht. 
Hanna Savela. Kuuntele Py-
hän Kolminaisuuden kirkon 
jumalanpalvelukset suorana 
netistä: www.evl.fi/srk/kem-
pele. 

Kiiminki
Messu su 9.10 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salo-
nen, avustaa Birgitta Kontio, 
kanttorina Eeva Holappa.
Messu su 9.10. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Rai-
mo Salonen, avustaa Birgitta 
Kontio, kanttorina Eeva Ho-
lappa. 

Liminka
Lähetyspyhän messu su 
9.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, saarnaa An-
golassa lähetystyössä toimi-
nut Ritva Marttala, kanttori-
na Mika Kotkaranta. Lähetys-
väki avustaa ja tarjoaa mes-
sun jälkeen kahvit kirkossa.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 9.10. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Palovaara, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
9.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, saar-
naa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava. 

Nuorten iltakirkko ke 12.10. 
klo 18. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Timo 
Ustjugov.

Oulunsalo
Vanhemman väen kirkko-
pyhä  su 9.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Taru Pisto. Avus-
taa Kirsi Järvelin, Päivi Pulkki-
nen, rippikoulut. Kirkkokah-
vit kaikille.

Siikalatva
KeSTiLä
Jumalanpalvelusta ei ole su 
9.10 Kestilän kirkossa. Terve-
tuloa muiden kappeleiden 
jumalanpalveluksiin.

PiiPPOLa
Jumalanpalvelusta ei ole su 
9.10 Piippolan kirkossa. Ter-
vetuloa muiden kappeleiden 
jumalanpalveluksiin. Piippo-
lalaisia rippikoululaisia pyy-
detään tulemaan Pulkkilan 
kirkkoon. 

PuLKKiLa
Messu su 9.10. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Unto 

Määttä. Rippikoulun aloitus-
kirkko Pulkkilan ja Piippolan 
rippikoululaisille. Kirkkokah-
vit ja aloitusinfo seurakunta-
talolla.

PyHänTä
Messu su 9.10. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri. Kanttorina Veijo Kinnu-
nen, avustaa nuorisokuoro. 
Vanhusten kirkkopyhä.  Jos 
tarvitset kyyditystä, ota yh-
teys Irmaan p. 040 1912 268. 
Juhla seurakuntatalossa, juh-
litaan Sulo Kauton toimitta-
man veteraanimatrikkelin 
valmistumista. 

RanTSiLa
Messu su 9.10. klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, saarna Ulla Säilä. 
Kanttorina Arja Leinonen. 
Herättäjän pyhä. Kirkkokah-
vit ja seurat seurakuntata-
lossa.

Tyrnävä
Messu su 9.10. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Sadonkorjuun 
kiitoskirkko, kirkkokahvit.

Sairaalasielunhoidon juhlajumalanpalvelus pidettiin viime sunnuntaina Oulun kaupunginsairaalan aulassa.

E l s i  S a l ovaa ra
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 6.10. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ma-
ri Flink.
Torstain raamattupiiri to 
6.10. klo 14, Rovastinsali. An-
na-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 6.10. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Hartaus pe 7.10. klo 14, Inti-
ön hoivakoti. Tiina Kinnunen.
Aamupiiri la 8.10. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 8.10. klo 18, Vanha pappila. 
Sanan ja lähetyksen hetki su 
9.10. klo 16, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta 
su 9.10. klo 18.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Mukana 
kouluevankelista Merja Les-
kinen. Musiikista ja laulusta 
vastaa Meeri-Tuuli Autero.
Hartaus ti 11.10. klo 14, Ves-
per-koti. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiiri ti 11.10. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Hartaus ti 11.10. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 11.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Antti Leskelä ja 
Kari Päkkilä.
Hartaus ke 12.10. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Anna-Ma-
ri Heikkinen.
Raamattupiiri ke 12.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 12.10. 
klo 18, Vanha pappila. Ulla 
Säilä.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 12.10. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Sina-
pinsiemen ry ja tuomiokirk-
koseurakunta.
Hartaus to 13.10. klo 14, Sa-
ra-Wacklin koti. Tiina Kinnu-
nen.
Torstain raamattupiiri to 
13.10. klo 14, Rovastinsali. 
Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 6.10. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupiiri to 
6.10. klo 18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 7.10. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 11.10. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
12.10. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 13.10. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 13.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 13.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
 
Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 6.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 6.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 6.10. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 7.10. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri ti 11.10. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miestenpiiri ti 11.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Pasi 
Kurikka.
Vanhan testamentin luen-
tosarja ke 12.10. klo 19, Tui-
ran kirkko. Onko Vanha tes-
tamentti jäänyt vieraaksi? Ks. 
ilmoitus s. 18.
Raamattupiiri to 13.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilauluilta ti 11.10. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Psalmivirsiä, Esko Laukkanen.
Laulutilaisuus ke 12.10. klo 
14, Oulun Diakonissalaitos 
kirkkosali. Tervetuloa laula-
maan tuttuja lauluja eri vuo-
sikymmeniltä, teemana Me-
rellä. Tilaisuuteen vapaa pää-
sy. Käynti Albertinkatu 16 si-
säpihalta.

Oulujoen seurakunta
ONMKY:n Mieslaulajien 
konsertti su 9.10. klo 16, Ou-
lujoen kirkko. Kuoron johta-
jana Ahti Sepp, solistina Päivi 
Järvenpää, urut Maija Tynk-
kynen. Iin Mieslaulajat, joh-
tajana Kristian Heberg. Ter-
vehdyspuhe Pentti Kortes-
luoma. 
Tänään on aika liikkeelle 
lähteä. Sukelluksia Maaria 
Leinosen, Anna-Maija Rait-
tilan ja Anna-Mari Kaskisen 
lyyriseen maailmaan su 9.10. 
klo 18. Ks. ilmoitus s. 17.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakoniatyöntekjän vas-
taanotto ma 10.10. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Diakoniatyöntekijän vas-
taanotolla on mahdollisuus 
verenpaineenmittaukseen.
Juttutupa ti 11.10. 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. 
Ilmainen aamupala, joka si-
sältää puuroa, leipää, kahvia 
ja teetä. 
Palvelupiiri ma 10.10. klo 12, 
Karjasillan kirkko. Paikka si-
nulle, joka haluat toimia seu-
rakunnassa erilaisissa vapaa-
ehtoistehtävissä.
Diakoniapiiri ma 10.10. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Avoin diakoniaryhmä sinulle, 
joka olet kiinnostunut lähim-
mäisen auttamisesta.
Ystävänkamari ti 11.10. klo 
13, Kaukovainion kappe-
li. Ystävänkamari on vapaa-
muotoinen kohtaamispaikka, 
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jossa kahvitellaan, keskustel-
laan ja hiljennytään hartau-
teen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
11.10. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. Diakonia-
ryhmä on sinulle, joka halu-
at toimia seurakunnassa eri-
laisissa vapaaehtoistyötehtä-
vissä. 
Aamupuuro to 13.10. klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Ilmainen aamupala, joka si-
sältää puuroa, leipää, kahvia 
ja teetä. 

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 6.10. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Aterian hinta 2 €. Lisä-
tietoja Diakoni Sami Riipinen 
p. 040 5747 149.
Työttömien ateria pe 7.10. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta 2 €. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 10.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Avoin keskustelufoorumi aa-
mukahvin merkeissä. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen p. 040 5747092
Luentosarja Tuirassa ma 
10.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Kaikille avoin luentotilaisuus, 
joka on suunnattu nuorille ja 
työikäisille aikuisille. Kelan 
tarjoamista palveluista luen-
noi Kelan asiantuntija Pirkko 
Asmundi.
Luentosarja Tuirassa ma 
24.10. klo 18, Tuiran kirkko. 
Kaikille avoin luentotilaisuus, 
joka on suunnattu nuorille ja 
työikäisille aikuisille.  Oman 
talouden hallinnasta luennoi 
velkaneuvoja Lea Ukkola. 

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

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 11.10. klo 
17, Heinäpään seurakuntatalo. 

KUULOVAMMAISET
Viittomakielinen vanhusten 
viikon juhla pe 7.10. klo 12, 
Tuomiokirkko ja keskustan 
seurakuntatalo. Valtakunna-
lisen vanhusten viikon viitto-
makielisten ikäihmisten juhla 
alkaa messulla tuomiokirkos-
sa klo 12. Messun toimittaa 
kuurojenpappi Urpo Luokka-
la. Ohjelmallinen juhla jatkuu 
keskustan seurakuntatalolla 
messun jälkeen. 

NäKöVAMMAISET
Sokkotreffit Tuomasmes-
sun merkeissä la 8.10. klo 18, 
Kastellin kirkossa. Kokoonnu-
taan Kastellin kirkon pihalle 
n. klo 17.45. Opasystävä on 
vastassa kirkon parkkipaikal-
la klo 17.30 alkaen. Messun 
jälkeen on teejatkot.
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 13.10. 
klo 13, Caritas-koti, Caritas-

sali. Tule tutkimaan raamat-
tua ja luotsaamaan elämää 
pintaa syvemmältä. Kahvitar-
joilu. Opasystävä vastassa Ca-
ritas-kodin pääoven läheisyy-
dessä klo 12.30 alkaen. 
 
PäIHDETYö
Naistenryhmä pe 7.10. klo 
13, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 10.10. klo 
14.30, 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 7.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Pyhän kohtaaminen, Ola-
vi Rimpiläinen.  

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 6.10. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Tiina Kinnunen.
Lähetyspiiri to 13.10. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Paulus Pikkarainen.
 
Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
11.10. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. Vastuuhenkilöinä 
Elvi ja Jaakko Lounela.

Tuiran seurakunta
Lähetyksen iltakahvit mes-
sun jälkeen su 9.10. klo 18, 
Tuiran kirkko. Iltakahveilla 
tutustumme uusiin Taiwanil-
la sijaitsevaan Hcincunin teo-
logisen seminaarin työnteki-
jöihin. Mukana Jukka Kääriäi-
nen Suomen Lähetysseurasta.
Lähetyspiiri ma 10.10. klo 14, 
Tuiran kirkko. Vieraana Jukka 
Kääriäinen Suomen Lähetys-
seurasta.
Käsityökahvila ti 11.10. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
12.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkkolla Ystävän kamarissa. 
Yhteyshenkilö Pasi Kurikka p. 
040 5747 139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
10.10. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 10.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

yLiKiiMinKi
Piispankammari pe 7.10. klo 
11–14. 

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa  
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Isä-lapsi-parkki ma 10.10. 
klo 17, Mellenius-talo. Isä-
lapsi-parkki on tarkoitet-
tu alle kouluikäisille lapsil-
le ja heidän isilleen. Illois-
sa ei ole suunniteltua ohjel-
maa, vaan vapaata yhdessä-
oloa. Isä-lapsi-parkit järjeste-
tään yhteistyössä Oulun kau-
pungin kanssa. Ohjaajina Ka-
ri Rekilä, Ville Pahkin ja Jaak-
ko Louhela. 

Karjasillan seurakunta
Eka kertaa äitinä -ryhmä 
torstaisin klo 10, Maikkulan 
kappeli. Ryhmä on tarkoitet-
tu äideille ja vauvoille. Ryh-
mässä mahdollisuus vaihtaa 
ajatuksia samassa elämän-
tilanteessa olevien kanssa. 
Mukana ryhmissä ovat lapsi-
työnohjaaja Marjaana Lassi ja 
pappi Mirjami Dutton. Ryh-
miin otetaan mukaan 10 äi-
tiä. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset Marjaana Lassille p. 
040 574 7108.
Luontopyhis su 9.10. klo 15, 
Karjasillan kirkko. Luontopy-
hiksessä hiljennymme yhdes-
sä, tutkimme luontoa, kasve-
ja ja eläimiä monin tavoin. Li-
säksi askartelemme, leikim-
me ja laulamme. Olemme si-
sätiloissa, mutta myös ulkona 
säiden mukaan. Retkeilemme 
paljon myös lähiympäristös-
sä sekä välillä kauempanakin 
porukalla. Tervetuloa lasten 
kanssa perheenä. Isommat 

Millaista tietä olet kulkenut tä-
hän asti? Miten tie on muut-
tanut sinua? Tätä pohditaan 
Oulun Vanhassa pappilassa 

järjestettävissä aikuisten keskustelupai-
notteisissa illoissa, Tiepiirissä. 

Seuraavan kerran Tiepiiri kokoon-
tuu sunnuntaina 9. lokakuuta kello 18. 
Vieraana on Radio Dein toimittaja ja 
Karjasillan seurakunnan pastori Mik-
ko Salmi, joka on luvannut laulaa Sii-
onin virsiä ja kertoa, miten ne liittyvät 
hänen hengelliseen tiehensä. Illan ovat 
suunnitelleet Markku Palosaari ja Sa-
tu Kreivi-Palosaari. Markku Palosaari 
vetää keskustelua. 

Jokaisessa tapaamisessa ohjaajat pi-
tävät lyhyen alustuksen omien koke-
mustensa pohjalta. Muuten sana on 
vapaa pitkin iltaa. Tiepiirissä käsitel-
lään elämänkatsomuksellisia aiheita, 
ja vetäjät toivovatkin, että osallistujat 
jakaisivat illassa erilaisia näkökulmi-
aan ja kokemuksiaan. Illassa on kah-
vitarjoilu.

6. marraskuuta Tiepiirissä vetäjinä 
ovat hiippakuntadekaani Niilo Pesonen 
vaimonsa Lea Pesosen kanssa. Vuoden 
viimeisessä Tiepiirissä 11. joulukuuta 
ollaankin jo joulutunnelmissa.

Elämän risteyskohtia Tiepiirissä
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enot Oulussa 6.–13.10.2011
lapset voivat tulla itsekseen-
kin. Lisätietoja Mari Jääske-
läinen p. 040 5747 109.

Tuiran seurakunta
Vauva-aamu ma 10.10. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ks. ilmoitus s. 16.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Tuiran seurakunta
TeeTupa to 6.10. klo 14, Tui-
ran kirkko. TeeTuvassa voit 
viettää aikaasi kavereiden, 
erilaisten pelien, seurakun-
nan työntekijän tai vaikka 
teekupposen äärellä. Lisätie-
dot nuorisotyönohjaaja Mat-
ti Ketolalta p. 040 5747 069.
TeeTupa to 13.10. klo 14, Tui-
ran kirkko. 

nuoret

Karjasillan seurakunta
Toivon Satama on auki joka 
toinen keskiviikko. Ilta koos-
tuu ohjelmallisesta, kaikille 
yhteisestä osuudesta, jonka 
jälkeen toiminta jatkuu va-
paamuotoisena. Yhteinen il-
tahartaus klo 20.30. Lisätie-
toja Sataman aukioloista ja 
sisällöistä antaa Jenni Kos-
kenkorva p. 044 3161 452.
Isoskoulutus ti 11.10. klo 17, 
Kastellin kirkko. Ensimmäi-
sen vuoden isoskoulutus rip-
pikoulun käyneille.
Avoimet ovet ti 11.10. klo 
18, Kastellin kirkko. Tervetu-
loa pelailemaan, oleilemaan 
ja kahvittelemaan! Avoimet 
ovet päättyvät yhteiseen ilta-
hartauteen kirkkosalissa klo 
20.15. Lisätietoja antaa Jenni 
Koskenkorva p. 044 3161 452.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus to 6.10. klo 17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja isos-

koulutuksesta nuorisotyön-
ohjaaja Merja Oksmanilta, p. 
040 5245 944 tai merja.oks-
man@evl.fi. 
Avoimet ovet ke 12.10. klo 
18–20, Tuiran kirkko. Tuiran 
seurakunnan nuorten avoi-
met ovet on tarkoitettu ylä-
kouluikäisille nuorille. Mu-
kavaa yhdessäoloa ja pien-
tä purtavaa. Lisätietoja Anssi 
Putilalta p. 050 340 8982 tai 
anssi.putila@evl.fi
Isoskoulutus to 13.10. klo 17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja isos-
koulutuksesta nuorisotyön-
ohjaaja Merja Oksmanilta, p. 
040 524 5944 tai merja.oks-
man@evl.fi. 

nuoret aikuiset 
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 7.10. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Mart-
tyyrien veri on siemen – Jo-
han Helkkula.
Kristillisten opiskelijajärjes-
töjen yhteiset seurat la 8.10. 
klo 18.30, Öbergin talo, Kirk-
kokatu 5. Aiheesta Hetki on 
tullut – Jeesuksen jäähyväis-
rukous puhuu Antti Leino-
nen. Järjestäjä OPKO. 
3K ilta ma 10.10. klo 18.30. 
Kalle Viitasalo: Elämämme 
tärkeysjärjestys.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Vanhustenviikon juhla pe 
7.10. klo 13, Saalastinsali. Ks. 
ilmoitus viereiseltä sivulta.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 6.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 6.10. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
Seurakuntakerho ti 11.10. klo 
14, Keskustan palvelutalo. 
Tarinatupa ke 12.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Eläkeläisten kerho to 13.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 13.10. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 

Karjasillan seurakunta
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 van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelija, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön. 
Eläkeläisten kerho to 6.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakonissa Päi-
vi Moilaselta p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 6.10. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Kerhossa mukana 
pastori Harri Fagerholm ja 
diakoni Heli Mattila.
Eläkeläisten kerho to 13.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Seniorien laulupiiri to 13.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa kahvittelua, jutuste-
lua, yhteislauluja ja hartaus. 
Mukana diakoni Paula Kyllö-
nen ja kanttori Raakel Pöyh-
täri.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 6.10. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 6.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 10.10. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 10.10. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 10.10. 

klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
12.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo.
Seurakuntakerho to 13.10. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 13.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 13.10. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

yLiKiiMinKi
Porinakerho ma 10.10. klo 
10, vanhustentalon kerho-
huone. 
Laulukerho to 13.10. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Ohjelmassa yhteislaulua 
ja muuta musiikkiin liittyvää 
toimintaa.

Leirit ja retket
Retki Kalajoelle ti 11.10. Läh-
tö klo 9, linja-autoaseman ti-
lausajolaiturista. Tutustutaan 
Lasiateljee Heikki Ulvin tiloi-
hin, kivipajaan, Havulan kar-
tanoon, lounas Kristillisellä 
opistolla. Paluu noin klo 18. 
Retken hinta 25 €. Ilmoittau-
tumiset p. 040 5747 172, 6.10. 
mennessä. 
Nuorten leiri 22.–26.10, Juu-
man leirikeskus. Syyslomal-
la rennon asiallinen ohjel-
ma, Juuman upea ruoka, siis-
ti majoitus sekä mukava kul-
jetus ja vakuutukset odotta-
vat 40 € hintaan. Lisätietoja 
leiristä antavat Jone, p. 040 
7379 643, jouni.heikinhei-
mo@evl.fi ja Mono, p. 040 
5747 124, maire.kuoppala@
evl.fi sekä Tuija, p. 044 3161 
451 tuija.pelto-aho@evl.fi.
Syyslomaleiri 4.–6.-luokka-
laisille Rokualla 26.–28.10. 
Vietämme aikaa ulkoillen, 
askarrellen ja hiljentyen. Mu-
kaan mahtuu 20 leiriläistä il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Leirin hinta on 30 € sisältäen 
matkat, majoituksen, ohjel-
man ja täysihoidon sekä ta-
paturmavakuutuksen Oulun 

Naisten retki Luulajaan
lauantaina 29.10. 

Lähde kanssamme iloiselle naisten retkelle Luulajaan. 
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.

Lapsiperheretki Rovaniemelle 
lauantaina 26.11. 
Vierailemme Joulupukin Pajakylässä ja Santa Parkin 
luolastossa sekä ruokailemme ravintola Joulutalossa 
Napapiirillä. 
Retken hinta: Alle 3-vuotiaat 15 € omalla 
istumapaikalla, 4–12-vuotiaat 30 €, yli 13-vuotiaat 
ja aikuiset 35 €. 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 (arkisin klo 9–16 ) tai 
www.oulunseurakunnat/ilmo. Ilmoitathan samalla 
mahdolliset ruoka-aineallergiasi. Retkelle otetaan 60 
henkilöä ilmoitautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille 
lähetetään retkikirje n. kaksi viikkoa ennen retkeä. 
Lisätietoja retkestä Esa Harjulta, p. 040 5752 713 tai 
esa.harju@evl.fi.

Adventtileiri 
1.–3.-luokkalaisille pe 25.11. – su 27.11., 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Leiri on Karjasillan ja Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan yhteinen lasten leiri. Siellä leikitään, askarrel-
laan, ulkoillaan ja hiljennytään hyvässä seurassa. Lei-
rille otetaan 20 lasta. Etusijalla ovat Karjasillan ja Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat. Leirin 
hinta on 30 €, joka sisältää täysihoidon, ohjelman ja 
tapaturmavakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jä-
senille. 
Ilmoittautumiset 11.11. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo kautta. Lisätietoja: Atte Kääriäinen, p. 
040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi ja Mari Tuokko-
la, p. 050 5249 779, mari.tuokkola@evl.fi.

Ekumeeninen jumalanpalvelus 
torstaina 6.10. klo 19 

ortodoksisessa seurakuntasalissa, Torikatu 74. 
Toim. isä Marko Patronen ja ekumeeninen työryhmä. 

Kirkkokahvit.

Vauva-aamu 
maanantaina 10.10. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Vauva-aamut ovat suunnattu perheen ensimmäiselle 
vauvalle ja vanhemmalle. Aamun aikana 

hassutellaan, lorutellaan, lauletaan, hiljennytään 
ja jutellaan. Aamun päätteeksi tarjoillaan piltit ja 

kahvit, jonka vuoksi aamuihin ilmoittaudutaan 
Teija Kokolle p. 050 5347 477. Ryhmään otetaan 

10 vauvaa ja vanhempaa/kerta. Muut syksyn 
kokoontumispäivät ovat 7.11 ja 12.12.

Lähetystyöntekijät 
kertovat työstään 

Taiwanilla

Sunnuntai-
na 9. loka-
kuuta kel-
lo 18 Tuiran 

kirkossa vietetään 
iltamessua, jonka 
jälkeen on tarjol-
la kuulumisia lä-
hetyskentiltä.

Iltakahvin lo-
massa voi tutus-
tua Tuiran seu-
rakunnan uuteen 
nimikkolähetti-
perheeseen, joka 
on lähdössä Tai-
waniin Hsinchun 
kaupunkiin, Suomen Lähetysseuran lähetteinä. 
Perheen isä Jukka Kääriäinen on koulutukseltaan 
pappi ja teologian tohtori. Taiwanissa hänen työ-
paikkansa on China Lutheran Seminary, missä hän 
opettaa systemaattista teologiaa.

Laura Kääriäinen on puolestaan valmistunut 
Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kan-
sainväliseltä linjalta ja Taiwanissa hän tulee teke-
mään maahanmuuttajatyötä. Kääriäisten mukana 
seuraavat myös perheen lapset 3-vuotias Jemina ja 
1-vuotias Aliina.

Jos sunnuntai ei sovi kalenteriin, lähettiperhee-
seen voi tutustua myös maanantaina 10. lokakuuta 
kello 14 Tuiran kirkon lähetyspiirissä.
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ev.-lut. seurakuntien jäsenil-
le. Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat/ilmo tai 
p. 040 3161 340 (ma–pe 9–16) 
viimeistään 10.10. mennessä. 
Lisätietoja voit kysellä ohjaa-
jilta Sanna Tervo p. 040 7451 
469 tai Anssi Puitila p. 050 
3408 982.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Syksyinen retki Ranuan 
eläinpuistoon! to 27.10. Ret-
ki on suunnattu lapsiperheil-
le, joten lapset: ottakaahan 
mukaan huoltaja itsellenne! 
Retkelle lähdetään torstaina 
klo 8 ja palataan samana il-
tana takaisin. Hinta aikuisel-
ta 15 € ja lapsilta 10 €. Maksu 
sisältää: matkan, tapaturma-
vakuutuksen seurakunnan jä-
senille sekä sisäänpääsymak-
sun eläintarhaan. Ruokailu 
ei sisälly hintaan. Ilmoittau-
tuminen: www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmoittautuminen 
15.10. mennessä. Osallistujil-
le lähetämme retkikirjeen. Li-
sätietoja: Tea Lakkala, p. 050 
5207 757, tea.lakkala@evl.fi 
ja Mari Tuokkola, p. 050 5249 
779, mari.tuokkola@evl.fi

Karjasillan seurakunta
Adventtileiri 1.–3.-luokka-
laisille 25.–27.11. Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskukses-
sa. Lähde mukaan aloitta-
maan adventinaikaa ja val-
mistautumaan jouluun! Lei-
kitään, askarrellaan, ulkoil-
laan ja hiljennytään hyväs-
sä seurassa. Leirille otetaan 
20 lasta. Etusijalla ovat Kar-

jasillan ja Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan alueella asu-
vat. Leirin hinta on 30 €, sisäl-
tää täysihoidon, ohjelman ja 
tapaturmavakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jäse-
nille. Ilmoittautumiset 11.11. 
mennessä www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo kautta. Li-
sätietoja Atte Kääriäinen, p. 
040 5060 315, atte.kaariai-
nen@evl.fi ja Mari Tuokkola, 
p. 050 5249 779, mari.tuokko-
la@evl.fi

Oulujoen seurakunta
Naisten retki Luulajaan 
29.10. Ks. ilmoitus s. 16.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
äidit! to 6.10. klo 18, Isoka-
tu 17, erityisnuorisotyöntilat. 
Kaikenikäisten äitien oma 
ryhmä kokoontuu joka toi-
nen torstai. Mukavaa yhdes-
säoloa, keskustelua ja hiljen-
tymistä sanan äärellä. Lisätie-
toja: Mari Tuokkola, p. 050 
5249 779 mari.tuokkola@evl.
fi, Mari Flink p. 050 5649 070, 
mari.flink@evl.fi, Kari Rekilä 
p. 050 5211 065, kari.rekila@
evl.fi.
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-

Tänään on aika liikkeelle lähteä
su 9.10. klo 18, Huonesuon seurakuntakoti 

Sukelluksia Maaria Leinosen, Anna-Maija Raittilan ja 
Anna-Mari Kaskisen lyyriseen maailmaan

Mukana Terttu Välikangas, Eeva Holma, Pirjo 
Kauppinen, Maija Karppinen, Pirkko Böhm-Sallamo, 

Juha Vähäkangas ja Leo Rahko.

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.

Jeesus antaa elämän
la 8.10. klo 18 Kastellin kirkossa

Toimittaa Lauri Kujala, saarna Petri Kasari, 
avustaa Mirjami Dutton ja Erja Järvi. 

Juontajana Aila Lääkkölä ja esirukousjohtajana 
Janne Kopponen. Musiikki Taina Voutilainen, 

Hanna Nuorala, Maarit Poikela ja Sarastus-kuoro. 
Lisäksi lukuisia vapaaehtoisia palvelutehtävissä. 
Kahvitarjoilu. Kirkon eteisaulassa bangladeshi-
lainen maja. Kolehti nimikkolähetti Annukka 
Isokosken työn tukemiseen Bangladeshissa, 

lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

Tuomasmessun rukousjaksossa rukoilemme seurakuntana yhteis-
ten ja henkilökohtaisten asioiden puolesta. Sen aikana voit istua 
penkissä, tai tulla albapukuisen rukouspalvelijan luokse, jolloin hän 
rukoilee kanssasi. Voit myös kirjoittaa rukouspyynnön paperille ru-
kousalttareilla. Joitakin pyyntöjä luetaan ääneen, mutta kaikki pyyn-
nöt   tuodaan yhteisessä rukouksessa Jumalalle. Kirjoitetut pyynnöt 
viedään Tuomasmessun jälkeen torstai-iltana kokoontuvaan rukous-
piiriin, jossa jokaisen pyynnön puolesta rukoillaan vielä erikseen. 

vita. Ohjaajina Sanna Virk-
kunen ja Satu Saarinen. 
Tiepiiri – aikuista keskuste-
lua seuraamisesta su 9.10. klo 
18, Vanha pappila. Ks. juttu 
s. 15.
Raitin remmin porinat ma 
10.10. klo 13, Maikkulan kap-
pelin takkahuone. Tule jut-
telemaan päivän polttavista 
aiheista kahvikupposen ää-
reen.
Fransupiiri ti 11.10. klo 17 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi ke 12.10. klo 18, Yli-
Iin seurakuntatalo. Maail-
massa, mutta ei maailmas-
ta, kappalainen Olavi Isokos-
ki. Illassa alustus aiheesta ja 
mahdollisuus keskusteluun. 
Tsemppiliikuntaa miesporu-
kalla ke 12.10. Ilmakivääriam-
munta, tapaaminen Raksilan 
ampumaradan oven edessä 

palolaitoksella klo 18, Pikku-
kankaantie 2. Opastusta am-
muntaan. Lisätiedustelut Ilk-
ka Mäkinen p. 050 4334 095, 
ilkka.makinen@evl.fi Järjes-
tävät Korvensuoran asukas-
tupa ja Oulujoen seurakunta. 
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi to 13.10. klo 18, Ou-
lujoen pappila. Maailmassa, 
mutta ei maailmasta, kappa-
lainen Olavi Isokoski. Illassa 
alustus aiheesta ja mahdolli-
suus keskusteluun. 
Naiset kirkolla to 13.10. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ks. ilmoitus s. 17.

Kansainvälisyys
Naisten Pankin askartelu-
talkoot ma 10.10. klo 17.30, 
Vanha pappila. Talkoillaan 
heijastinkukkia myyntiin. 
Omat sakset mukaan! 

Hartaushetkiä

Messu 
sunnuntaina 9.10. klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Erja Järven kappalaisen virkaan asettaminen, 
toimittaa lääninrovasti Hannu Ojalehto 
avustajineen. Liturgia Juhani Lavanko, 
saarna Erja Järvi , kanttorina Riitta Piippo. 
Mukana Oulun Körttiopiskelijoiden kuoro. 
Juhlakahvit messun jälkeen. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen. 
Kolehti nimikkolähetti Annukka Isokosken työlle 
Bangladeshissa Kylväjän kautta.

Messu 
sunnuntaina 9.10. klo 10 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Olavi Mäkelä, saarna Aili-Maria 
Manninen, avustaa Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Kylväjän kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit järjestää lähetysryhmä. Banglamajan 
esittely. Kolehti nimikkolähetti Annukka 
Isokosken työlle Bangladeshissa Kylväjän kautta.

Iltamessu 
sunnuntaina 9.10. klo 18 Tuiran kirkossa.  
Toimittaa Pasi Kurikka, avustaa Jukka Kääriäinen, 
kanttorina Laura Kumpula. Kolehti Hcinchun 
seminaarin tukemiseen Taiwanissa, Suomen 
Lähetysseuran kautta. Lähetyksen iltakahvit 
messun jälkeen. Iltakahveilla tutustumme uusiin 
Taiwanilla sijaitsevaan Hcincunin teologisen 
seminaarin työntekijöihin. Mukana Jukka 
Kääriäinen Suomen Lähetysseurasta.

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.

Naiset kirkolla 
torstaina 13.10. klo 18, 

Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Tuu juttelemaan ja kuulemaan naistenjuttuja 
kahvikupposen äärellä.
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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

Kirkolliset toimitukset

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

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

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

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 316 1321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kastetut 
Tuomiokirkko: Erkki Adam 
Eemeli af Hällström, Ask 
Toivo Hannestad, Hulda 
Myy Inkeri Huovinen.
Karjasilta: Nooa Atte Elmeri 
Ansamaa, Vilma Riitta Hel-
miina Haapalainen, Sasu Os-
kari Haataja, Konsta Mikael 
Hanhela, Eino Ilmari Hosio, 
Sonja Helena Kaijalainen, 
Tomi Valtteri Kurtti, Joonas 
Alarik Mattila, Aili Aino Ilo-
na Ollinaho, Tuukka Niilo 
Taavetti Romppanen, Kas-
per Aaro Sebastian Wellner, 
Meea Elisabet Vuorenmaa.
Tuira: Leon Mitja Romeo 
Busk, Tuomas Tapio Halo-
nen, Eetu Matias Haukipu-
ro, Topias Viljami Ikonen, 
Neela Celina Joenkoski, 
Aatu Martti Juopperi, Jes-
se Mikael Knuutinen, Atte 
Elias Mikael Lahtinen, Stel-
la Eleanora Manninen, Vil-
ho Väinö Pietari Nikkinen, 
Krista Elina Elisabet Paju-
nen, Ramiro Okko Iisakki 
Pesonen, Joakim Ahti Ilmari 
Puusaari, Iina Elina Frederi-
ka Rapeli, Elmo Arvid Silta-
virta, Pihla Amelia Virkkala.
Oulujoki: Senni Hannele 
Kokko, Silja Katariina Kokko, 
Lumi Saaga Sofia Miikkulai-

Elämän polku
nen, Olli Iisakki Tiirola, Alina 
Wilhelmiina Tuunanen.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Tuomas Juha 
Olavi Jukuri ja Päivi Vuokko 
Marjatta Häyrynen.
Karjasilta: Matti Aleksi Le-
sonen ja Marjaana Han-
na Karoliina Pudas, Jarmo 
Heikki Johannes Kuivalai-
nen ja Leena Maarit Kurki.
Tuira: Timo Pekka Tervamaa 
ja Annika Eeva Pirita Mattila.
Oulujoki: Kyösti Tapio Kar-
jalainen ja Sanna-Kaisa Mik-
konen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Tyyne Annik-
ki Huhtala 93, Pentti Johan-
nes Ryyppö 76, Lilja Kaija Si-
kiö s. Monto 94, Johan Hei-
no Aatos Vähätiitto 82.
Karjasilta: Saara Kaarina 
Mäenpää s. Hiltunen 80, 
Kyösti Johannes Soikkeli 79.
Tuira: Annikki Manninen s. 
Karvonen 74, Iisakki Mylly-
lä 77, Eino Jaakko Johannes 
Nenola 80, Keijo Pyykkö 50, 
Maire Ireene Seppänen s. 
Vihervalli 82.
Oulujoki: Aate Armas Määt-
tä 91.

Varikkomessu on rohkeasti uudistettu 
jumalanpalvelus, jossa seremoniallisuus 

ja liturgia on karsittu minimiin. 
Musiikista vastaa eri muusikoista koottu  

messubändi. Lapsille on pyhäkoulu ja 
tarjolla kirkkokahvit.

Sunnuntaina 9.10. klo 12   
Pyhän Andreaan kirkossa

Onko Vanha testamentti 
jäänyt vieraaksi? 

Vanhan testamentin luentosarja seuraavan 
sunnuntain Vanhan Testamentin lukukappaleesta, 

Tuiran kirkon Suvantosalissa. 

Luennoitsijoina 
12.10. klo 19 pastori Kimmo Kieksi, 

19.10. klo 19 kirkkoherra Pauli Niemelä, 

26.10. klo 19 pastori Heikki Karppinen. 

Juontaa pastori Riitta Louhelainen. Tervetuloa! 
Tuiran seurakunnan aikuistyö.

Tervetuloa Tiernakouluun!
Oulun ev.-lut. seurakuntien Tiernakoulussa 
pääset laulamaan ja opettelemaan tiernaesitystä 
hauskasti yhdessä toisten kanssa.

Tiernakoulu on tarkoitettu kaikille eskari- ja 
kouluikäisille tytöille ja pojille, jotka ovat innostu-
neita tutustumaan tiernapoikaperinteeseen.

Valittavana kaksi ryhmää:
maanantaisin kello 17–18.30 Hintan 
seurakuntatalolla. Opetusta 17.10.–28.11.

keskiviikkoisin kello 17–18.30 Pyhän Tuomaan 
kirkolla. Opetusta 19.10.–30.11.

Lisätietoja: Tiernakoulun opettaja 
Merja Hongisto p. 040 506 2883
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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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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Päiväkerhoryhmät kokoon-
tuvat normaalisti. 
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talolla. Huom! Poikkeuk-
sellisesti to 13.10. ei ole kerhoa.
Lapsiparkki 3–6-vuotiaille 
perjantaisin klo 9–12 kerho-
huoneella. Maksuton, mut-
ta paikka on varattava etukä-
teen joka kerralle (ma–to) Sil-
ja p. 043 2111 916, jotta mah-
dollisimman moni pääsisi osal-
liseksi lapsiparkkipäivästä. 
Sanajumalanpalvelus su 9.10. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Palovaara, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. 
Sanan ja sävelten iltapäivä 
su 9.10. klo 16–17.30 srk-ta-
lolla. Huom. paikka muuttu-
nut! Mukana Raili ja Jaakko 
Kemppainen Oulusta.
Partio: Metsähanhet (10–13-
v. pojat) kokoontuvat joka 
toinen tiistai srk-talolla! Seu-
raavan kerran ti 11.10. klo 15, 
johtajana Make Korhonen Li-
mingasta. 
Raamattupiiri ti 11.10. klo 
18.30 srk-talolla. 
Kokkikerho kokoontuu vuo-
roviikoin, ke 12.10. klo 14 ryh-
mä A. 
Kuoroharjoitukset ke 12.10. 
klo 18.30 srk-talolla. Tervetu-
loa mukaan laulamaan! 
Seurakuntaamme saapuu 
Bangladeshilaista elämää 
kuvaava "banglamaja" to 
13.10. Tule tutustumaan! Seu-
raavassa lehdessä tarkem-
mat aikataulut tilaisuuksista 
banglamajassa, mutta ensim-
mäinen tutustumismahdolli-
suus on siis jo to 13.10. klo 18 
seurakuntaillassa srk-talolla 

banglamajassa. Silloin muka-
na pastori Tapio Pokka Kylvä-
jästä. Hän kertoo lähetystyös-
tä Japanissa ja Bangladeshis-
sa. Kahviraha lähetystyölle.
Läheisensä menettäneiden 
päivä la 15.10. klo 10–14 Tyr-
nävän seurakuntatalolla (os. 
Mankilantie 1). Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen viim. 6.10. 
Marjolle p. 045 6381 973. Jär-
jestää Limingan rovastikun-
nan diakoniatyö.
Diakonia: Operaatio Joulun 
lapsi 2011 -keräykseen voi-
vat kaikki halukkaat osallis-
tua haluamallaan tavalla. 
Keräys on kohdistettu Roma-
nian köyhissä kylissä ja kau-
punkien laitamilla elävien 
köyhien lasten avuksi. Uudet 
lasten villasukat, paidat, pi-
pot, lapaset, lelut, koulutar-
vikkeet, värikynät, peseyty-
mistarvikkeet ym. niitä tarvi-
taan! Kysy Marjolta tarkem-
pia ohjeita ja laatikoita p. 045 
6381 973. Sinulla on mahdol-
lisuus tulla myös kokoamaan 
näitä paketteja to 20.10. klo 
18 pidettävään seurakuntail-
taan. Toimita apusi Marjolle 
mielellään jo pe 21.10. men-
nessä!
Rauhanyhdistys: Pe 7.10. raa-
mattuluokka 5.–6.-lk. Pitkä-
sellä ja 7.–8.-lk. Koivulalla. Su 
9.10. klo 12 pyhäkoulu I Lääk-
kö II S & K Hirvasniemi III Hy-
ryllä ja klo 17 seurat ry:llä. Ma 
10.10. klo 10 puurokerho Tak-
kisella. Päiväkerho ry:llä ma 
10.10., ke 12.10. klo 17–18,30 
ja ti 11.10., to 13.10. klo 17.30–
19. Ke 12.10. klo 19 ompelu-
seurat Hekkalalla.

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

Kirkkokuoro to 6.10. klo 
18.30 srk-salissa.
Pyhäkoulu su 9.10. klo 12 ker-
hohuoneessa.
Eläkeliitto ti 11.10. klo 11 srk-
salissa.

Siikamarkkinaviikonlopun 
ohjelmaa

Rössypottulounas la 8.10. klo 11–15 srk-salissa. 
Kyyti- ja kynkitysapua Siikamarkkinoilla käymiseen 

voi kysyä Salli Mäkelältä p. 040 7510 036.

Messu kirkossa su 9.10. klo 10, Tuiran naiskuoro 
avustaa Tommi Hekkalan johdolla.

Metsäkirkko su 9.10. klo 17 Koppakodalla Tukkitiellä. 
Mukana Sirkeät Sirkuttajat.

Sururyhmissä kohdataan 
läheisen menetystä

Oulun seudun seurakunnis-
sa käynnistyy syksyn aikana 
useita sururyhmiä. Vertais-
ryhmissä käsitellään läheisen 

menettämisestä aiheutuneita ajatuk-
sia, kokemuksia ja tunteita. 

Ryhmät kokoontuvat noin viisi 
kertaa, minkä aikana paneudutaan 
esimerkiksi eron ikävään, surun vai-
heisiin sekä arkielämästä selviämisen 
keinoihin. Mukaan kutsutaan kaik-
kia, joilla läheisen kuoleman suru on 
noussut pintaan riippumatta siitä, on-
ko menetys muutaman kuukauden tai 
vuoden vanha.   

Tyrnävän seurakunnan diakonia-
työntekijä Riitta Pesonen rohkaisee 
kaikkia kiinnostuneita osallistumaan 
sururyhmien toimintaan. Pienryh-
missä keskustellaan luottamukselli-
sesti, ja samankaltaisia tunteita koke-
neet voivat tukea ja ymmärtää toisi-
aan.

– Toivomme, että ryhmissä saisi 
läpikäydä surua ja päästä siitä eteen-
päin. Emme millään lailla halua pois-
taa menetystä, vaan pikemminkin an-
taa sille tilaa, sanottaa omia tunteita. 

Seurakunta tarjoaa ryhmille osaa-
via vetäjiä, tiloja ja tavoitteita, mutta 

Päiväpiiri ke 12.10. klo 13 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 13.10. klo 
10 srk-salissa ja kerhohuo-
neessa

Seniorikahvila 
Kaukovainiolle

Uusi Seniorikahvila on aloittanut toimin-
tansa Kaukovainion kappelilla tällä vii-
kolla.  

Kahvila on avoinna syksyllä keskiviik-
koisin kello 12–14, jolloin ohjelmassa on keskus-
telua, tietoiskuja ja mahdollisuus ilmaiseen veren-
paineen mittaukseen. Ikä-ESKO -neuvoja opas-
taa myös ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa 
ja ottaa vastaan ideoita toiminnan kehittämisek-
si alueella. 
Syksyn teemat ja alustajat:

12.10.  Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia,  
Lea Tasala 

19.10.  AINO-neuvontaa ikäihmisille,   
Saini Anttila

26.10.  Aivoille liikuntaa, Jukka Tauriainen 
9.11.  Omaishoito tänään, Heini Kemola 
16.11.  Muistista mukavasti, Paula Ylikulju 
23.11.  Diakonia osana vanhustyötä,  

Asta Leinonen 
30.11.  Tietoa ikäkuulosta,   

Tiina-Maija Leinonen 
14.12.  Caritas-Säätiön vanhuspalvelut,  

Sinikka Lotvonen 
  
Seniorikahvila toimii perjantaisin kello 12–15 
myös Etu-Lyötyssä. Toimintaa järjestää oululais-
ten järjestöjen, seurakunnan ja Oulun kaupungin 
Ikä-ESKO -hanke.  

Lisätietoja www.kumppanuuskeskus.fi/esko/ikaesko

toiminta muotoutuu kuitenkin osal-
listujiensa toiveiden mukaan.

Keskustelujen, pienryhmätoimin-
nan ja videopätkien katselun lisäksi 
kokoontumisissa voidaan viettää har-
taushetkiä tai käydä yhdessä omaisten 
haudalla. Sururyhmissä ovatkin läsnä 
myös toivorikas tulevaisuus ja jälleen-
näkemisen odotus. 

Limingan diakonissa Heini Kar-
humaa iloitsee seurakunnan mah-
dollisuudesta kohdata ihmisiä heidän 
kaikissa elämäntilanteissaan. 

– Seurakunta on mukana syntymi-

sen ja lähtemisen hetkellä monella ta-
voin. Se on luonnollinen ja hieno osa 
toimintaamme, saamme työntekijöi-
nä siitä itsekin paljon.

Sururyhmien lisäksi Limingan ro-
vastikunta järjestää Läheisensä me-
nettäneiden päivän Tyrnävän seura-
kuntatalolla 15. lokakuuta. 

KrISTa VäISäNEN

Lisätietoa tapahtumasta sekä syksyn 
sururyhmistä löytyy seurakuntien 
kirkollisista ilmoituksista sivuilta 15–23. 

A r k i s to  /  V - P  V i k lu n d
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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

Vanhusten viikon liikunta-
päivä to 6.10. klo 12. Kokoon-
tuminen kirkkopihalla, jossa 
alkuverryttely. Kuljetaan n. 2 
km:n yhteiskävelylenkki, jo-
hon voi osallistua myös apu-
välineiden kanssa. Mahdolli-
suus lyhempäänkin reittiin. 
Päätteeksi kahvitarjoilu srk-
keskuksessa.
Muualla rippikoulun käyvi-
en ilta to 6.10. klo 17 srk-kes-
kuksessa. 
Rukouspiiri to 6.10. ja to 
13.10. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Lähetysjuhlien talkoolais-
ten kiitosjuhla su 9.10. srk-
keskuksessa jumalanpalve-
luksen jälkeen. Vieraana dia-
konissa Marja Ranta-Suome-
la, joka kertoo sanoin ja ku-
vin vuoden tasauskohteesta 
Nepalin vammaistyöstä. Mu-
kana myös hiippakunnan kas-
vatussihteeri Paula Hiltunen, 
Martti Heinonen ja Helena 
Ylimaula. 
Pyhäkoulu lapsille ja nuoril-
le su 9.10. klo 12 Puttaan tu-
valla.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
10.10. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla. 
Raamattupiiri ke 12.10. ja ke 
19.10. klo 18 Puttaan Tuvalla. 
Ripari-ilta rippikoululaisil-
le ke 12.10. klo 17 Martin-
niemen srk-kodilla. Ilta koos-
tuu ohjatusta osasta, ja sen 
jälkeen on mahdollisuus pe-
lailla ja olla vapaasti yhdes-
sä. Rippikoulukorttiin voi ha-
kea merkinnän enintään 2 ri-
pari-illasta.

Nuorten aikuisten iltakah-
vit pe 14.10. Gospel-messun 
jälkeen n. klo 19 Puttaan Tu-
valla. Tervetuloa viettämään 
iltahetkeä yhdessä ja ideoi-
maan nuorten aikuisten toi-
mintaa seurakunnassamme.
Seurakuntakerho ma 17.10. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, vieraana Raija Päkki-
lä, ke 19.10. klo 13 Kellon srk-
kodissa sekä to 20.10. klo 13 
srk-keskuksessa.  
Toivon torstai – päivä kan-
sainvälisestä diakoniasta to 

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Naisten piiri to 6.10. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 7.10. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 9.10. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Yhteys – Että jaksaisin su 
9.10. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Ilta Sanan, 
musiikin, yhdessä jakamisen 
ja ehtoollisen äärellä. Ehtool-
lista vietämme joka kk:den 
1. sunnuntai. Voit halutessa-
si tuoda pientä purtavaa yh-
teiseen pöytään. Lapsille sa-
manaikaisesti pyhäkoulu. 
Mukana illoissa HouseBand.
Nuttukerho maanantaisin 
klo 18 kirkonkylän srk-talolla. 
Perhekerhot ks. www.evl.fi/
srk/kempele/perhekerho.htm.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 12.10. Seurakun-
tapiirin ja päiväpiirin yhtei-
nen piiri to 13.10. Kirkonky-
län srk-kodin salissa. Kahvi-
tarjoilu klo 12–13. Klo 13 al-
kaa ohjelmaosuus.
Syksyn sururyhmä kokoon-
tuu ke 12.10., ke 26.10., to 
10.11., to 24.11. ja to 8.12. klo 
18–19.30. Keskustan seurakun-
tatalolla. Sururyhmä on tar-
koitettu äskettäin läheisensä 
menettäneille. Lisätiedot Ar-
vo Yrjölä p. 040 7707 431 tai 
Anu Ojala p. 040 7790 163.
Läheisensä menettäneiden 
päivä la 15.10. klo 10–14 Tyr-
nävällä. Tied. ja ilm. 6.10. p. 
040 7790 367. (Rov.kunnalli-
nen, ks. Tyrnävän seurakunta)

Kirkkokuoro ke 12.10. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 12.10. klo 19 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Miesten piiri to 13.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
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 yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 

19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 7.10. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30–18 Kir-
konkylän koululla.
Rippikoulu: Vuoden 2012 
rippikoulujen info on ke 9.11. 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Tulevalle rippikoulu-
laiselle lähetetään kirje loka-
kuussa. Lisätietoja Pialta ja 
Juhalta, pia.rattya@evl.fi tai 
juha.maalismaa@evl.fi.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12. Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 6.10. klo 19 Lah-
tinen Sakari ja Annikki, Hömö-
tiaisentie 10. Raamattuluokat 
pe 7.10 klo 18 4.–5.-lk: Karvo-
nen, Porttilyhdynkuja 1. 6.–8.-
lk: Heikkinen, Sinipyrstöntie 
7, toimintailta. Oulun seudun 
nuortenilta pe 7.10 klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulut: su 9.10 klo 10 Kirk-
kopyhä Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Seurat su 9.10 klo 16 
ry:llä Kirkkoseurat to 13.10. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Murron rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat pe 7.10. klo 
19, Hovimurrontie 30. Tyrnä-
vän syysseurat la 8.10. klo 18. 
Seurat su 9.10. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Aapo Olavi Kos-
kela, Julius Viljami Jääskeläi-
nen, Aaron Halti Samuel Val-
tanen, Samuli Juho Takkinen, 
Kalle Antero Kinnunen.
Kuollut: Esko Veli Pyykönen, 
79.

20.10. Pudasjärvellä. Päivän 
teemana oikeudet. Ilm. 12.10. 
mennessä Helena Seppäselle 
p. 040 5819 316 tai diakonia-
toimistoon p. (08) 5472 636 
ma klo 9–11. Kuljetus järjes-
tetään: lähtö klo 8.15 kirkko-
pihasta, paluu noin klo 16.30.
Rantapohjan alueen 
omaishoitajien ja heidän lä-
heistensä kirkkopyhä su
23.10. Kiimingissä, Jäälin kap-
pelissa alkaen klo 12 ruokai-
lulla, jonka jälkeen messu 
ja ohjelmallinen kahvihetki. 
Ilm. ke 12.10. mennessä He-
lena Seppäselle p. 040 5819 
316 tai diakoniatoimistoon 
ma klo 9–11 p. (08) 5472 636. 
Kuljetus järjestetään tarpeen 
mukaan.
1.–3.-luokkalaisten toimin-
tapäivät syyslomalla 24.–
26.10. kirkonkylällä Wirk-
kulassa sekä Kellon ja Martin-
niemen srk-kodeilla klo 10–
15. Osallistujia otetaan 15, 
varalle 5. Päivissä hiljenny-
tään, askarrellaan, leikitään 
ja pelataan kerhonohjaajien 
ja isosten ohjauksessa. Ilm. 
alkaa ma 3.10. klo 9 ja päät-
tyy ke 12.10. www.alakko-
näämua.fi/varhaisnuorisotyö 
-sivuston kautta. Voit valita 
yhden tai kaikki päivät. Tarvi-
kemaksu 5 €/päivä, sis. yhden 
lämpimän ruoan ja välipalan. 
Kotiin lähetetään kirje, osal-
listujakortti ja tilisiirtoloma-
ke tarvikemaksusta. Lisätie-
toja Pekka Rintamäki, p. 040 
5436 960 tai sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evl.fi.

Eläkeläisten musiikkipiiri (EMP)
kokoontuu srk-keskuksen monitoimisalissa seuraavina 
torstaina klo 13–14.30 13.10., 10.11. ja 8.12. Vetäjänä 
yleensä vanhempi kanttori Hannu Niemelä
EMP:n sisältö: - alkuhartaus - kahvit - seurustelun sakra-
mentin harjoittamista (lähinnä em. kohdan aikana)  
- yhteislauluja (virsiä, hengellisiä lauluja, kansanlaulu-
ja ym. lauluja) - musiikin aarteisiin tutustumista mm. 
kuuntelun kautta. EMP ei ole kuoro. Tervetuloa!

Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15, Kirkkotie 10 C. 
Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanottoaika on muut-
tunut. Taloudellisissa asiois-
sa ajanvaraus klo 9–11 p. (08) 
5472 636 tai käymällä paikan 
päällä os. Kirkkotie 10, dia-
koniatoimisto.
Perhekerhot Martinnie-
men srk-kodilla perjantaisin 
klo 9.30-11, Jokelan vanhal-
la koululla perjantaisin klo 
10-11.30, kirkonkylän Wirk-
kulassa perjantaisin klo 10-
11.30, sekä Kellon srk-kodilla 
torstaisin klo 9.30-11. Kellon 
perhekerhon retki kotikirk-
koon to 6.10., linja-auto läh-
tee Kellon srk-kodin pihalta 
klo 9.30, paluu klo 11.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-
tuluokka pe 7.10. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 9.10. 
klo 12 Vehkaperällä, Man-
nisella, Lauhikarilla ja Myl-
lymäellä, seurat su 9.10. klo 
17 ry:llä, lauluseurat ke 12.10. 
klo 18.30 Susa ja Raimo Paa-
solla, Rannantie 194, Kello: 

syysmyyjäiset la 8.10. klo 12 
ry:llä, pyhäkoulu su 9.10. klo 
12 Tynillä ja Luokkalalla, päi-
väkerho ma 10.10. klo 17.30 
ry:llä, Jokikylä: Raamattu-
luokka isot ja pienet pe 7.10. 
klo 17.30 ry:llä, ompeluseu-
rat pe 7.10. klo 18.30 Marjaa-
na ja Tero Hanhisuannolla Si-
piläntie, äitien ja isien ilta la 
8.10. klo 18 ry:llä, pyhäkoulut 
su 9.10. klo 12 Asema e Esko 
Taavitsainen, Asema p Jukka 
Karsikas, Keskikylä Jussi Re-
hu, Vänttilänperä Jussi Jäm-
sä, Taipaleenkylä Timo Karsi-
kas, seurat su 9.10. ry:llä klo 
16, päiväkerhot ti 11.10. ja ke 
12.10. klo 17.30 ry:llä, sisarpii-
ri to 13.10 klo 18.30 ry:llä. 
Kastettu: Eemil Pekka Ilma-
ri Niiranen, Elmeri Mikael So-
ronen, Antti Juhani Huhta, 
Vilma Kristiina Appel, Seela 
Edith Salin, Matti Tapani Lei-
nonen, Nita Aada Katariina 
Niemelä.
Kuolleet: Reino Antero 
Kauppi 87, Aarne Eino Ilmari 
Pelkonen 80.

Vauva-
kirkkoon!
Pienten tyttöjen ja 
poikien yhteinen 

kirkkohetki 
seurakuntakeskuksessa 

su 9.10. klo 17.
Erityisesti sinne 

kutsutaan kaikki vuoden 
aikana kastetut lapset 

perheineen.  Myös 
kummit ja isovanhemmat 

ovat tervetulleita.
Kirkkohetki on lyhyt 

ja siihen kuuluu 
laulua, rukousta ja 
Raamatunlukua.  

Lapset kutsutaan alttarin 
ääreen siunattaviksi. 

Ota mukaan oma helistin!
Kirkkohetken jälkeen 

kahvi- ja mehutarjoilu. 
Tervetuloa!
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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

ja tarvittaessa järjestämme 
kuljetuksen. Ilm. 13.10. men-
nessä Jaana p. 040 5793 248. 

Kirkkopyhä on ranta-
pohjan alueen seu-

rakuntien yhtei-
nen. 
Juttunurk-
ka ma 10.10. 
klo 10–13 Jää-
lin kappelilla. 

Kaikenikäisten 
kohtauspaikka.

Työttömien ja pie-
nituloisten eläkeläis-

ten ruokailu ma 10.10. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.
Naisten saunailta to 27.10.
klo 18–20 Suvelassa.

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 11.10. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin maanan-
taista keskiviikkoon klo 15 
mennessä p. 0400 835 374 /
lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Yökahvila pe 

Vapaaehtoisten tukihen-
kilöilta to 6.10 klo 18-19.30 
seurakuntatalolla.
Lähetystilaisuus su 9.10. klo 
15 seurakuntatalolla. Rit-
va Marttala kertoo Raama-
tun ja kirkollisen kirjallisuu-
den käännöstyöstä Angolas-
sa. Arvontaa ja kahvitarjoilu.
Lähetysvintti ma 10.10. klo 
12–14 yhdessäoloa käsitöi-
den, kahvittelun ja juttelun 
merkeissä.
Niittypirtin seurakuntaker-
ho ma 10.10. klo 13. Mukana 
vs. diakonissa Marika Kamps.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 
11.10. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20.
Seurakuntakerho ke 12.10. 
klo 12–13.30 seurakuntata-
lolla. Aiheena omat lempiru-
not. Jokainen saa tuoda ru-
non mukanaan ja luetaan nii-
tä yhdessä.
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.
Omaishoitajien ryhmä ko-
koontuu ma 17.10. klo 13 seu-
rakuntatalolla.
Hyvän mielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
ti 18.10. klo 12 pappilan pi-
hapiirin vintillä. Mukana dia-
konissa Marika kamps ja psy-
kologi Antti Korhonen.
Seurakunnan retki ke 19.10. 
Tupoksen uuteen kalaravin-

tolaan. Lähtö seurakunta-
talolta klo 11.30. Jokainen 
maksaa itse oman ruokansa, 
valittavana kolme eri ruoka-
vaihtoehtoa. Ilmoittautumi-
nen retkelle pe 14.10. men-
nessä p. 044 7521 226.
EU-ruoan jako vähävaraisil-
le syyslomaviikolla ti 25.10. 
klo 15–18 kirkonkylän kou-
lulla. Lähempänä tarkempaa 
tiedotusta asiasta.
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 044 7521 224 /
kappalainen Aino Pieskä.
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraukset ja pyynnöt 
kotikäynneille: kirkonkylä 
vs. diakonissa Marika Kamps 
p. 044 7521 226, Tupos vs. 
diakoni Heini Karhumaa p. 
044 7521 227.
Kuorot: Tähdet-kuoro ke 
12.10 klo 17 ja kirkkolaulajat 
klo 19.30 srk-talolla.
Rippikoulut: Su 16.10. klo 10 
rippikoulusunnuntai Limin-
gan kirkossa hiihtoloma-ja ke-
vätleiriryhmille sekä muualla 
rippikoulunsa käyville (suku-
nimen alkukirjain A-L). Ilmoit-
tautuminen ja tehtävän anta-
minen jumalanpalveluksesta 
klo 9.40. Ota oma kynä mu-
kaan! Hiihtolomaleirin 1. ope-
tus la 8.10. klo 12–17 Vana-
mossa. Omat eväät mukaan!

Esikkoryhmä ensimmäisen 
lapsen saaneille. Tule pieno-
kaisesi kanssa tutustumaan 
toisiin samassa elämäntilan-
teessa oleviin. Kokoonnum-
me kaikkiaan 6 kertaa, maa-
nantaisin klo 10–12, Tupok-
sessa, Vanamon toimintakes-
kuksessa. Ensimmäinen ko-
koontuminen ma 17.10. Il-
moittautuminen ma 10.10. 
mennessä. Ilmoita erityisruo-
kavalio, joka tulisi huomioi-
da. Yhteistyössä seurakun-
nan diakoniatyö ja neuvo-
lan perhetyö. Yhteystiedot: 
Erja Vainiokangas p. 044 497 
3684, Heini Karhumaa p. 044 
752 1227.
Perhekerhot: Kirkonkyläl-
lä ti 11.10. klo 9.30–11 Koti-
Pietilässä. Ari Natunen ja An-
na-Maari Ruotanen vieraile-
vat. Tupoksessa ke 12.10. klo 
9.30–11 Vanamossa. Ulkoilua 
Katajakedon leikkipuistos-
sa (Kuusileikki), Tuomiarossa.
Mukana Ari Natunen.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
6.10. seurakuntatalon Nuo-
risoNurkassa ja to 13.10. Tu-
poksen Vanamossa klo 18. 
Nuortenilloissa ohjelmalli-
nen osuus kestää n. 1,5 h ja 
sen jälkeen tarjolla teetä ja 
sympatiaa.
Nuorten gospelbändin 
treenit la 8.10. klo 14 Va-
namossa. Haluatko mukaan 
bändiin? Tule rohkeasti mu-
kaan soittamaan ja laula-
maan tai vaan katselemaan 
ja kuulostelemaan. Lisätieto-
ja Marialta.

Kastetut: Adele Erika 
Kurkela. Elli Julia Jaa-
ra. Camilla Carita Emi-
lia Korsström. Jesper 
Matias Pintamo-Kent-
tälä. Miku Olavi Pinta-
mo-Kenttälä. 
Vihitty: Johan Edvin 
Fältros ja Suvi Päivikki 
Martin.

7.10. klo 18.30–22 seurakun-
takeskus. Kitaransoiton alkei-
ta to 13.10. klo 16.30 Jäälin 
kappelin nuortentila. Nuor-
ten ilta ”Maailman kaikissa 
kylissä” to 13.10. klo 18 Jää-
lin kappelin nuortentila.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
9.10 klo 17 rauhanyhdistys, 
Pekka Tuomikoski, Kari Kai-
nua.

Palveluryhmä ke 12.10. klo 
15.15. Ilmoita tulostasi etukä-
teen Marialle p. 044 7521 225 
tai Marikalle p. 044 7521 226.
Isoskoulutusta uusille ja toi-
senvuoden isosille Nurkassa 
ke 12.10. klo 18–20.
Retki Oulugospeliin pe 4.11. 
Retken hinta 10 €, sis. matkat 
ja lipun. Talvi-ja kevätleirin 
rippikoululaisille sekä isos-
koulutuksessa oleville ilmai-
nen. Ilmoittautumiset 18.10. 
mennessä Kirsille.
Varhaisnuorisotyö: Vark-
kaNurkka avoimet ovet 
11–14-vuotiaille pe 7.10. klo
17–20 NuorisoNurkassa.
Partio: Pe 7.10. Päivystys Tu-
poksen Vanamossa klo 15–17.
Ke 12.10. SEKO2 retki Liisanlin-
naan 13-v. / 2011 täyttäneille 
ja sitä vanhemmille nuorille. 
Ohjelmassa hampurilaisia tu-
lilla ja linnanvalloitusta peh-
momiekoilla. Tarkemmat oh-
jeet koulujen ilmoitustaulul-
la, Kotikololla sekä www.niit-
tykarpat.fi. Ilmoittautuminen 
Makelle tekstiviestillä p. 044 
7521 223 10.10. mennessä. Pe 
14.10. Päivystys Partiotoimis-
tossa klo 15–17. La 15.10. Su-
denpentuosaston retki Kie-
rikkiin. Lisäohjeita Akeloilta 
ja lpk:n kotisivuilta. 14.–15.10. 
Karhunkaato 11 maastoleikki 
seikkailijoille, tarpojille ja
samoajille. Tarkemmat ohjeet 
retkikirjeessä Kotikololta ja 
lippukunnan kotisivulta.
Vastaa nj Jasse Lahdenperä. 
Limingan seurakunta/ Partio-
työ/ markku.korhonen@evl.fi 

p. 044 7521 223. Partiotoimis-
to Limingan pappilan pihassa 
olevassa entisessä navetassa,
yläkerrassa. 
Rauhanyhdistys: Myyjäiset 
pe 7.10. klo 18.30 ry:llä. Raa-
mattuluokka (5–6) la 8.10. 
klo 18.30 ry:llä. Pyhäkoulut 
su 9.10. klo 11.30 ja seurat klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla sekä klo 17 ja 18.30 
seurat ry:llä. Varttuneiden-
kerho to 13.10. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Linnea Marja Ama-
lia Aspegren, Aada Emilia 
Dahlgren, Onni Juuso Ilma-
ri Lindberg, Tuukka Tuomas 
Akseli Mikkola.
Vihitty: Keijo Tapio Kekko-
nen ja Marjo Johanna Hyy-
ryläinen.
Kuollut: Pentti Kalevi Heik-
kinen 60, Veikko Valdemar 
Haataja 77.

KUA-päivä, Toivon torstai 
20.10. alkaen klo 9.30 Pudasjärvellä. 

Koulutustapahtumassa annetaan tietoa Kirkon 
ulkomaanavun toiminnasta vapaaehtoisille ja 
luottamushenkilöille sekä kaikille diakoniasta 
ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille. Päivä 

on osallistujille ilmainen. Seurakunta järjestää 
kyydityksen. Ilmoittautumiset ja lisätiedot   

p. 0400 775 164 (Erja Haho).

Messu su 9.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Raimo 
Salonen, avustaa Birgit-
ta Kontio, kanttorina Ee-
va Holappa.
Messu su 9.10. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa 
Raimo Salonen, avustaa 
Birgitta Kontio, kanttori-
na Eeva Holappa. 

Pyhäkoulu su 9.10. klo 12 
kirkkopirtillä.
Sadonkorjuulounas su 9.10. 
seurakuntakeskuksessa ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kello 14 saakka lähetyksen 
hyväksi. Menu: Syksyinen li-
hapata, perunat, rosolli, vih-
reä salaatti, sienisalaatti, 
raasteet, vatkattu marjapuu-
ro, kahvi. Aikuiset 10 €, lap-
set 6–12 vuotiaat 5 € ja alle 6 
vuotiaat ilmaiseksi. Arpajai-
set. Tervetuloa!
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 11.10. klo 13 Jää-
lin kappelilla.
Naisten kasvu-
ryhmä torstai-
sin 13.10. klo 
14–15.30 Mon-
tin-Salissa.
Omaishoitaji-
en ja heidän lä-
heisten kirkko-
pyhä su 23.10. klo 
12–15 Jäälin kappelil-
la. Aloitamme ruokailulla klo 
12, jonka jälkeen osallistum-
me klo 13 messuun. Messun 
jälkeen ohjelmallinen kahvi-
hetki. Tilaisuus on maksuton 

Syntymäpäiväjuhla 
tänä vuonna 4 vuotta täyttäville lapsille 

Kiimingin seurakuntakeskuksessa 8.10. klo 12.  

Juhlaan voi tulla lapsen lisäksi 
toinen vanhemmista tai joku muu lapsen läheinen.

Tarjolla mukavaa ohjelmaa ja täytekakkua. 
Tervetuloa!

Perhekerhot 
Kirkkopirtillä 
maanantaisin 

klo 9.30–11.30 ja 
Jäälin kappelissa 

perjantaina 
klo 9.30–11.30.
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Siioninvirsiseurat su 9.10. 
klo 19 Laitasaaren rukous-
huoneella, diakoni Väinö 
Rautio, Jouni Heikkinen.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ma 10.10. klo 12 Tuula 
ja Erkki Huovisella, 
Leena Leskelä. 
Hautaus-
maan sii-
voustalkoot 
ti 11.10. klo 
9–15. Harta-
us muualle 
haudattujen 
muistomerkil-
lä klo 12, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ti 11.10. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa.  
Hartaus ke 12.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa.
Niittypirtin kerho ke 12.10. 
klo 13.30, Simo Pekka Pek-
kala.  
Rukouspiiri ke 12.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savolai-
nen.
Omaishoitajien ryhmä to 
13.10. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa. 
Hartaus to 13.10. klo 14 Vi-
re-kodissa. 
Lähetysilta to 13.10. klo 19 
seurakuntatalossa. Tansani-
an matkakokemuksia kuvin 
ja sanoin, Ulla-Maija Moila-
nen Utajärveltä. 
Kuorot: Ke 12.10. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 

eurakunnissa tapahtuu 6.–13.10.2011S
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

kodeissa: 11.10. klo 18.30 Kar-
huoja; Nissinaholla, Pahajär-
ventie 37. Varttuneiden ker-
ho ke 12.10. klo 12 ry. Myy-
jäistavaroiden vastaanotto ja 
ruokailu pe 14.10. klo 17 myy-
jäiset klo 18.30. Salonpään 
ry:  Sunnuntailounas ja seu-
rat su 9.10. klo 13, ry. Opis-
toilta ja myyjäiset to 13.10. 
klo 18.30 ry.
Kastettu:  Konsta Armas Kos-
kela, Hilda Martta Sofia När-
hi.
Vihitty: Antti Samuli Rönkä 
ja Katri Elina Kauppinen.

seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakunta-
salissa sekä joka toinen tor-
stai klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella (parilliset vii-

kot). 
Nuoret: To 6.10. 

ja 13.10. klo 11–
12.15 koulu-
pastoripäi-
vystys ylä-
koululla ja 
lukiolla. Klo 
17–18.30 

nuortenilta 
Päivärinteen 

seurakuntasalis-
sa. La 8.10. klo 19–

24 yökahvila Valopilik-
ku Nuokkarilla. Su 9.10. klo 
12–13 raamattupiiri nuoril-
le ja rippikoululaisille srk-ta-
lon alakerrassa. Ke 12.10. klo 
18 nuorten iltakirkko kirkos-
sa, Simo Pekka Pekka-
la, Timo Ustjugov. 
Rippikoulut: Pe 
7.10. klo 18–
19.30 teemal-
liset nuor-
tenillat: ke-
sä I srk-ta-
lon alaker-
rassa ja kesä 
II Koortilassa. 
La 8.10. klo 10–
14 oppitunnit: kesä 
I srk-talossa ja kesä II Koor-
tilassa. Molemmat ryhmät 
osallistuvat jumalanpalve-
lukseen su 9.10. klo 10 kirkos-
sa. Ke 12.10. klo 18 iltakirk-
ko, kuuluu rippikouluopetuk-
seen ja isoskoulutukseen. 
Laitasaaren rukoushuone: 

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Siioninvirsiseurat su 
9.10. klo 19. Muhoksen rau-
hanyhdistys: To 6.10. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. La 8.10. 
klo 18 aviopuolisoilta ry:llä. 
Su 9.10. klo 14 seurat ry:llä. 
Ma 10.10. klo 17.30 ja 18.30 
päiväkerhot ry:llä. Ti 11.10. 
klo 12.30 seurat Päiväkeskuk-
sessa. To 13.10. klo 18.30 rip-
pikoulun kodinilta Ylikiimin-
gin ry:llä. Klo 19 ompeluseu-
rat ry:llä. Laitasaaren rau-
hanyhdistys: Pe 7.10. klo 18 
raamattuluokka Lukalla. Klo 
19 Oulun seudun nuortenilta 
Kempeleen ry:llä. Su 9.10. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Mik-
konen, Paatelankuja 26, Lai-
tasaari Ihme, Takatalontie, 
Huovila Kinnunen, Ylämet-
sätie 17. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ti 11.10. klo 12.30 seurat Päi-

väkeskuksessa. Klo 
17.30 päiväkerho 

ry:llä. To 13.10. 
klo 18.30 rip-
pikoulun ko-
dinilta Yli-
kiimingin 
ry:llä. Klo 19 
sisarilta. 

Kastettu: 
Jesse Joonatan 

Karvonen, Saga-
Sofia Eerika Leskelä, 

Akseli Valdemar Räisänen, 
Mikael Aukusti Ylikulju.
Vihitty: Arttu Arvo Jalma-
ri Hartikka ja Linda Karoliina 
Pinoniemi.
Kuollut: Vieno Orvokki Tom-
peri 81, Sirkka Liisa Valkonen 
53.

Hautausmaan 
siivoustalkoot 

ti 11.10. klo 9–15. 
Hartaus muualle 

haudattujen 
muistomerkillä klo 12, 
Simo Pekka Pekkala.

Kyläkamari avoinna 
maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 
11–14. Terveyspointin 
väki on myös paikalla 
maanantaisin. Voit 
käydä mittauttamassa 
verenpaineesi ja 
keskustelemassa 
terveyteen liittyvistä 
asioista. Tervetuloa!

Vanhemman väen kirk-
kopyhä  su 9.10. klo10 
kirkossa. Toimittaa Min-
na Salmi, kanttorina Taru 
Pisto, Kirsi Järvelin, Päivi 
Pulkkinen. (rippikoulut) 
Kirkkokahvit kaikille.

Pyhäkoulut su 9.10 klo 12 Re-
pussa ja Salonpäässä
Herännäisseurat su 9.10. klo 
18.30 Oulunsalon vanha pap-
pila, Pappilantie 28. 
Hartaus ke 12.10. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Seurakuntakerho to 13.10. 
klo 11 Toimitalolla, Vattuku-
ja 2. Tapio Kortesluoma, Riit-
ta Markus-Wikstedt.  
Hartaus to 13.10. klo 11.30 
Teppolassa, Sirpa Miettunen.
Perhekerhot keskiviikoisin 
Repussa ja Salonpään ry:llä 
klo 9.30–11. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
don väelle keskiviikkoisin 
Vattukujalla klo 9–10.30.
Kirkonkylän ry: Rippikoulun 
kodinilta to 6.10. klo 18.30 
ry:llä. Oulun seudun nuorte-
nilta pe 7.10. klo 19 Kempe-
leen ry:llä. Raamattuluokka 
1. su 9.10. klo 12 ry:llä, raa-
mattuluokka 2.  klo  12, Ky-
länpuoli ja Keskikylä: ry:llä, 
Karhuoja: Vesa Takkinen, 
klo 16 seurat ja HPE kirkos-
sa, Markku Seppänen, Pekka 
Kinnunen. Raamattu tutuk-
si- ilta ma 10.10. klo 18.30  ry, 
Mark. 14:43-52. Lauluseuroja 

Apteekkari 
Kirsi Paulamäki 

luennoi aiheesta 
Ikääntyvä keho 

– mitä tulisi 
huomioida 

Kyläkamarilla 
ke 12.10. klo 12. 

Tervetuloa!

UUSI PERHEKERHO ALKAA!
Tervetuloa Repun muskari-perhekerhoon. 

Kerho kokoontuu maanantaisin klo 12.30–14.
Tule viettämään mukavaa iltapäivää musiikin, 

kahvittelun ja juttelun merkeissä.
Kerho käynnistyy ma 10.10. 

Kerhossa ohjaajina Heidi Lampela ja
 Anne-Mari Koivu 

Pappilantie 28

Postimerkit, 
kortit ja rahat talteen
Suomen Lähetysseura ottaa vastaan vanhoja postimerk-
kejä, kortteja ja rahoja. Lähetystalolla Helsingin keskus-
tassa pidetään noin 2–3 postimerkki- ja rahahuutokaup-
paa vuodessa. Alan asiantuntija toimii huutokauppojen 
meklarina. 
Huutokauppojen tuotot käytetään muun muassa evan-
keliumin levittämiseen, terveydenhuoltoon ja opetustyö-
hön sekä kaivojen rakentamiseen Lähetysseuran ulko-
maisilla työalueilla.

Toimi postimerkkien kanssa näin:
•  jätä merkin ympärille taustaa noin sentin verran 
•  lähetä ensipäiväkuoret ehjinä 
Toimi postikorttien kanssa näin:
• ennen Helsingin olympialaisia (1952) leimatut kortit 

ovat hyvin arvokkaita 
•  tuo kortit kokonaisina 
•  ostajat ovat kiinnostuneita erityisesti eri paikkakuntien 

ja tunnettujen tekijöiden (esim. Wendelin ja Pitkäran-
ta) postikorteista 

Vastaanotamme mielellämme myös vanhoja rahoja.
Postimerkkisi ja muut tuotteesi voit tuoda seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon, taloustoimistoon tai lähetyssih-
teerille.
Tiedustelut:  Anja Hämäläinen,  p. 040 5629 131
Kiitos Teille, jotka olette jo tehneet postimerkkilahjoi-
tuksia!

Perheilta 
to 6.10. klo 18 

Koortilassa. Yhdessä-
oloa, saunomista ja ilta-
pala. Ilmoittautuminen 

perhekerhoissa 
tai Sirpalle 

p. 050 309 3565.

Tarvitsemme vapaaehtoisia kahvinkeittovuoroihin 
Kyläkamarille maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 11–14.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset diakonissa 
Riitta Markus-Wikstedt p. 044 7453 848 
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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

KeSTiLä
Kirkkokuoro to 6.10. klo 18 
ja to 13.10. klo 19 srk-kodissa.
Kodinilta pe 7.10. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 9.10. klo 12 ry:llä, 
Mikko Hallikainen, Heikki 
Hyväri.
Järvikylän diakoniapiiri ke 
12.10. klo 11 Heikkilässä, An-
ja Lyytikäisellä.
Pihkalanrannan diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke 12.10. klo 13 Pihlajistoon.
Seurakuntakerho pe 14.10. 
klo 10 srk-kodissa.
Opistomyyjäiset pe 14.10. 
klo 19 ry:llä.
Rippikoulun aloituskirk-
ko su 16.10. klo 10 kirkossa. 
Kirkkokahvit ja rippikouluin-
fo srk-kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varhaisnuoret ti klo 15 ja per-
hekerho ke 12.10. klo 10 ker-
hokodissa. 

PiiPPOLa
Latvialainen kanteleduo 
Dzitari pe 7.10. klo 12 Vaa-
rintalolla vanhustenviikon 
merkeissä. 
Rippikoulun aloituskirkko su 
9.10. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Infotilaisuus srk-talossa. 
Seurakuntakerho ti 11.10. 
klo 12 Väinölässä.
Ompeluseurat pe 14.10. klo 
19 Määtällä.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 

PuLKKiLa
Raamattuluokka pe 7.10. klo 

19 ry:llä.
Vanhustenviikon hartaus la 
8.10. klo 13.30 Koivulehdossa.
Rippikoulun aloituskirkko 
su 9.10. klo 10 kirkossa. Info-
tilaisuus srk-talossa. 
Pyhäkoulu su 9.10. klo 12 
ry:llä.
Seurat su 9.10. klo 19 ry:llä.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.
Kirkkokuoro to klo 13.30 srk-
talossa. 
Lapsikuoro to klo 14 alakou-
lun musiikkiluokassa.  
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ma 17.10. klo 10 
srk-talon kerhohuoneessa. 

PyHänTä
Ehtoollishartaus to 6.10. 
klo10.30 Nestorissa. 
Hartaus to 6.10. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Vanhusten kirkkopyhä su 

9.10. Messu klo 13 kirkossa. 
Jos tarvitset kyyditystä, ota 
yhteys Irmaan p. 040 1912 
268. Juhla srk-talossa. Juh-
litaan Sulo Kauton toimit-
taman veteraanimatrikkelin 
valmistumista. 
Seurat su 9.10. klo 15 ry:llä.
Ahokylän diakoniapiiri ti 
11.10. klo 18 Pirjo ja Hannu 
Vähäkuopuksella, Knuutilan-
saarentie 11.
Lauluseurat ke 12.10. klo 
18.30 Tissarilla.
Myyjäiset la 15.10. klo 18.30 
ry:llä.
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 11.10. klo 10 srk-
talon kerhotilassa. Puuhaker-
ho to klo 11.15 ja klo 12.15 se-
kä ti klo 12.15 koululla. 

RanTSiLa
Ompeluseurat pe 7.10. klo 19 
ry:llä.
Herättäjän päivä su 9.10. 
Messu klo 13 kirkossa. Kirk-
kokahvit ja seurat seurakun-
tatalossa, Säilä ja Jyrkkä.

SRK:n lähetysseurat ma 
10.10. klo 18.30 srk-talossa.
Varttuneidenkerhon retki 
ti 11.10. Vantustuvalle. Lähtö 
klo 10.30 torilta.
Veteraanikuoro ke 12.10. klo 
11 srk-talossa.

Raamattua tutkitaan taas 
tänään 6.10. Temmeksen srk-
talolla klo 18.30–20. Aihee-
na on Leskivaimo – Jumalan 
huolenpito. Luennon pitää 
tuttuun tapaan kouluneuvos 
Raili Kemppainen.
Hartaus ma 10.10. klo 14 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerho ti 11.10. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.

Syöpäkerho ke 12.10. klo 
12.30 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 13.10. 
klo 13 Rauhalassa.
Rippikoulun aloituskirk-
ko su 16.10. klo 13 kirkossa. 
Kirkkokahvit ja rippikouluin-
fo srk-kodissa. 
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.

Sururyhmä
läheisensä menettäneille.
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä 
tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen 
kuolema on herättänyt.
Ryhmä kokoontuu viitenä peräkkäisenä torstaina 
alkaen 27.10. Kellonaika pyritään sopimaan kaikille 
ryhmäläisille sopivaksi.
Vetäjinä toimivat kirkkoherra Timo Liikanen ja 
diakoni Riitta Pesonen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset  pe 14.10. mennessä 
Riitalle 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

Projektikuoro
Sinä laulutaitoinen 
nuori tai aikuinen, 

tule kuoroon!
Kuorossa harjoittelemme 
Buxtehuden kantaatin 

(kolmiääninen).
Harjoitukset la 8.10., 
29.10. ja 26.11. klo 14 
Rantsilan srk-talossa.

Esitys adventtisunnun-
taina 27.11. klo 13 
Rantsilan kirkossa.

Tiedustelut Arja-kanttori 
p. 044 5181 151.

Läheisensä menettäneiden päivä
lauantaina 15.10. klo 10–14 Tyrnävän seurakuntatalolla

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

Vapaaehtoisten kokoontu-
minen ke 12.10. klo 15 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Kaikki innokkaat nutunneu-
lojat kokoontuvat taas tut-
tuun tapaan 13.10. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talon takkahuo-
neessa.

Messu 
sunnuntaina 9.10. klo 10 

Tyrnävän kirkossa, 
toimittaa Timo Liikanen, 

kanttorina 
Pentti Korkiakoski. 

Sadonkorjuun 
kiitoskirkko, kirkkokahvi. 

Kutsumme kaikkia 
viljelijöitä kiittämään 

syksyn sadosta.

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-as-
teikäisille: torstaisin klo 17–19 

Ilmoittautumiset 6.10. 
omaan seurakuntaan. 
Tyrnäväläiset  ilmoittautuvat 
Riitalle, p. 044 7372 630.

Järj. Limingan 
rovastikunnan diakoniatyö

Nyt sukkapuikot helisemään! 
Kutoisitko joululahjasukkia
Venäjän lapsille? 
Sukkaterän koko 15–20 cm. 
Tuo sukat viimeistään ke 9.11. 
diakonissoille tai seurakuntatoimistoihin.

Vanhusten viikko 
2.–9.10. ”Vapaaehtoisuus voimana”
Vie vanhus ulos to 6.10.  – valtakunnallinen iäkkäiden 
ulkoilupäivä. 
Latvialainen kanteleduo Dzitari
pe 7.10. klo 12 Vaarintalolla Piippolassa, klo 13 Koivuleh-
dossa Pulkkilassa ja klo 14 Pohjantähdessä Rantsilassa.

Isosten 
leiri 
14.–16.10. 
Ristironkkelissa.
Ilmoittaudu 
viimeistään 7.10. 
Sirkulle 
p. 040 742 7669

äitien Hemmottelupäivä 
lauantaina 15.10. Oulussa.
Aloitamme päivän kello 13 Kylpylähotelli Edenissä. Ohjel-
massa on kylpylässä lillumista ja / tai kuntosalilla jumppaa-
mista sekä halutessa ulkoilua. Syömään menemme kello 
16 Edenin ravintolaan buffet-päivälliselle. Koko tämä oh-
jelma maksaa äideille vain 10 euroa. Ouluun menemme 
omilla kyydeillä. Kyytejä voi myös kysellä Minnalta ja Ma-
rikalta. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 12.10. mennessä 
Marikalle (p. 044 7372 615) tai Minnalle (p. 044 7372 616) 
kerhossa taikka soittamalla. Ilmoittaudu heti, sillä mu-
kaan voimme ottaa 15 osallistujaa.

Tyrnävän srk-talolla ja Murron 
kerhotilassa. Maanantaisin klo 
16–18 Tyrnävän srk-talolla.
Temmes: Siioninvirsiseurat to 
13.10. klo 18 Aino Junttilalla, 
Puolukkatie 5. Mukana Mat-
ti Nuorala.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 6.10. klo 19 

Asta ja Timo Uusi-Illikaisella, 
Palontie 19. Seurat su 9.10. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 7.10. klo 19 
Hovimurrontie 30. Seurat su 
9.10. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Aaku Teodor Aste-
ri Konttila.
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Oululainen Rebekka Naa-
tus oli mukana toteut-
tamassa Shakespearen 
tekstien ääneen lukua – 

lukuteatteria – Kastellin kirkos-
sa syyskuussa. Hänen mielestään 
vuosisatoja vanha taide pysäyt-
tää aivan erityisellä tavalla, kun 
se tuodaan kirkkoon. Se muistut-
taa siitä, että ihmisyys on ajaton-
ta ja koetut tunteet – rakkaus, vi-
ha, kuolemanpelko ja kaipuu – sa-
moja ajallisesta etäisyydestä huo-
limatta. 

– Kirkko on näiden kokemus-
ten ja tunteiden kohtaamiselle juu-
ri oikea paikka. Sielua muistute-
taan kuolevaisuudesta ja siitä, et-
tä aikamme täällä Jumalan maa-
ilmassa on lyhyt, Naatus kuvailee.

Shakespeare-tilaisuudet ideoi-
nut pastori Juha Vähäkangas ve-
tää myös Kirjavirtaa-nimellä kul-
kevaa kirjallisuuspiiriä Kastellin 
kirkolla. 

– On aina suuri ilo nähdä ih-
misiä kirjojen äärellä puhumas-
sa, keskustelemassa, esittämässä 
mielipiteensä. 

Vähäkankaan mukaan uskol-
lisimmat osallistujat ovat olleet 
mukana alusta alkaen, vuodesta 
1999.

Haukiputaalla aloitti tänä syk-
synä uusi kirjallisuuspiiri Put-
taan tuvalla. Ryhmää vetää aktii-
vinen lukija ja kirjallisuuden har-
rastaja Irja Lahdensivu. Seuraava 
kokoontuminen on 27. lokakuu-
ta, silloin puhutaan Sofi Oksasen 
Puhdistuksesta.  

Lukemisen ja kirjoittamisen 
virettä edistää elämysten hank-
kiminen, vaikkapa luonnossa kä-
veleminen ja ympäristön yksityis-
kohtien havainnointi. Näköaistia 
voi herätellä käymällä taidemuse-
ossa tai galleriassa. 

Milloin viimeksi olet käynyt 
Pohjois-Pohjanmaan museossa 
Ainolassa tai jossain muussa mu-
seossa – niitähän Suomessa riit-
tää? Kokeile vaikka näitä:

Soveltavan teatterin ryhmä 
Teatteri Syrjähyppy käyttää luo-
vasti teatterin keinoja kuvatai-
deteosten elävöittämiseen ja pai-
kallisuus on vahvasti tulkinnassa 
läsnä. Tulevan viikonlopun esi-
tykset sopivat kaikille, jotka ha-
luavat avartaa tapaansa katsoa 
taidetta ja Oulua – sekä niille, 
jotka eivät ole koskaan käyneet 
Oulun Taidemuseossa. 

Limingassa puolestaan ko-
koontuu Äitiverkko-ryhmä, jos-

Taide 

seurakunnassa

Lukunurkka

Taidefilosofi Liisa Väisänen on 
paneutunut uskonnolliseen tai-
teeseen. Tuoreimmassa kirjas-
sa hän johdattaa lukijoitaan us-

konnollisen taiteen rikkaaseen symbo-
liaarteistoon.

Teoksen jäsentely hahmottuu eri ai-
kakausien varaan: varhaiskristillinen 
perintö, keskiaika, renessanssi, refor-
maatio ja vastareformaatio, valistuk-
sen aika, 1800-luku, nykyaika. Kuva-
aineisto edustaa kuitenkin lähes kaut-
taaltaan vanhempia aikoja. Vaikka teks-
tissä päästään myös nykyaikaan, ei sen 
symbolikieltä juurikaan avata.

Väisänen tuo esille myös Jumalan 
kuvaamisen, jota on tapahtunut tie-
tyissä historiallisissa vaiheissa. Hänen 
lähestymistapansa on kuitenkin taide-
historiallinen eikä teologinen. Jälkim-
mäisestä näkökulmasta Jumalasta ei pi-
dä koskaan pyrkiä esittämään näköis-
kuvaa, koska se on taatusti väärä. Sen 
sijaan ihmiseksi tullut Kristus on tullut 
myös kuvattavaksi. Ensimmäisten vuo-
sisatojen kuvariidan lopputulos oli, että 
Kristuksen kuvaaminen ei ole vain lu-
vallista, vaan se on välttämätöntä. 

Teos on runsaasti kuvitettu – kuin-
kas muutenkaan. Hyvät valokuvat 

upeista taideteoksista tekevät kirjasta 
kiinnostavan, jopa houkuttelevan. To-
sin jotkut kuvat ovat turhan pieniä ei-
kä niiden avulla pääse tutkimaan yk-
sityiskohtia.

Kirjallisuusluettelossa on yksi kum-
mallisuus. Väisäsen kirjalistaus ei tunne 
lainkaan kirkollisen symboliikan suo-
malaista gurua, professori Pentti Lem-
piäistä ja hänen lukuisia asiantunte-
muksella kirjoitettuja teoksiaan.

  VEIjO KOIVULa

Johdatus symbolitaiteeseen

Liisa Väisänen: Kristilliset 
symbolit. Ikkuna pyhään. 
Kirjapaja, 208 s.

Kirja elää 
vuosisadasta 
toiseen

sa tehdään ohjatusti kuvataiteen 
keinoin löytöretkiä itseen. Ryh-
mä kokoontuu Vanamossa, seu-
rakunnan tiloissa 6. lokakuuta al-
kaen joka toinen torstai. Taidetoi-
minnan prosessi on sosiaalialan 
opiskelijoiden opinnäytetyö.  

Tai vaihteeksi voi kutitella 
kuuloaistia: mennä konserttiin 
tai muuhun musiikkitapahtu-
maan kuuntelemaan elävää mu-
siikkia tai lainata kirjastosta jon-
kin cd-levyn, jota ei ole koskaan 
aiemmin kuunnellut.

MarjO PääKKöNEN

Teatteri Syrjähyppy Oulun 
Taidemuseolla pe 7.10. klo 17.30, 
la 8.10. klo 15 ja su 9.10. klo 13. 
Esityksiin pääsee Taidemuseon lipun 
hinnalla 3/1 €, lippuvaraukset 
p. 044 703 7471.
Äitiverkko joka toinen torstai kello 
13–15 Vanamossa Tupoksella.

rebekka Naatus
Hesse: Arosusi
Westö: Missä kuljimme kerran
Lindgren: Mio, poikani Mio
Austen: Emma
Ranta: Eräänlaisia rukouksia
de Beauvoir: Toinen sukupuoli
Bulgakov: Saatana saapuu Moskovaan
Woolf: Oma huone
Dostojevski: Rikos ja rangaistus
Kauranen: Pelon maantiede
Hyry: Uuni
Södergran: Runoja (Dikter)
Camus: Sivullinen
Kafka: Oikeusjuttu
Pratt: Corto Maltese Siperiassa

Pyysimme rebekalta, 
juhalta ja Irjalta 
suosikkikirjojen 
listaa – tietoisena 
siitä, että kirjojen 
eri aikoina erilaisena 
näyttäytyvästä merestä 
on vaikeaa valita vain 
muutama pisara.

juha Vähäkangas
Hoving: Tuntematon Tutakhamon 
Koivisto: Eläintarha 
olohuoneessamme
Raamattu
Wickström: Hyvyys ja myötätunto
Harmaja: Kootut runot
Perez-Reverte: Merikartta
Waltari: Sinuhe Egyptiläinen
Mannermaa: Kaksi rakkautta
Singer: Isäni seurakuntaa

Irja Lahdensivu
Atwood: Oryx ja Crake, ”sisarkirja” 
Herran tarhurit
Coelho: Alkemisti
Kähkönen: Neidonkenkä ja koko 
Kuopio-sarja
Hosseini: Leijapoika
Isomäki: Sarasvatin hiekkaa
Lander: Käsky
Lessing: Kultainen muistikirja
Linna: Täällä Pohjantähden alla
Oksanen: Puhdistus
Skiftesvik: Pystyyn haudattu
Waltari: Sinuhe

Mar jo  Pää k kö n e n

Pastori Juha Vähäkangas vetää kirjallisuuspiiriä Kastellin kirkolla.


