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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Lapsissa 
ja nuorissa 
on tulevaisuus

Karjasilta, Kempele, Kiiminki, 
Liminka, Lumijoki, Muhos ja Siikalatva 

ovat tilanneet 19 352 kiloa elintarvikkeita 

EU-ruokaa 
jakoon syksyllä

Euroopan unionin elintar-
viketuen jakaminen jatkuu 
tänä syksynä vuoden tauon 
jälkeen.

Kyseessä ei ole enää EU:n yli-
jäämäruoka, kuten 2013 ja sitä ai-
kaisempina vuosina.

– EU:n ylijäämävarastot ovat 
tyhjenneet. Tilalle on perustet-
tu rahasto, josta EU-maat voivat 
anoa tukea vähävaraisten autta-
miseen, sanoo EU-tukikoordi-
naattori Ulla Pesola Kirkkopal-
veluista.

Kirkkopalvelut on maan suurin 
EU-ruokatuen koordinoija. Kirk-
kopalvelut on anonut seurakuntia 
varten toista miljoonaa kiloa elin-
tarvikkeita vuosiksi 2015 ja 2016.

Edellisen kerran 2013 Kirkko-
palvelut sai edelleen jaettavak-
si runsaat puoli miljoonaa kiloa. 

Ilmaisia ruokakasseja jaettiin 
110 000. Seurakunnat myös val-
mistivat ja tarjosivat noin 20 000 
ilmaista tai edullista ateriaa. Li-
säksi noin 100 seurakuntaa jakoi 
elintarvikkeita kotikäyntien yh-
teydessä.

Osalla seurakunnista
avustusrahat jo loppu
EU:n ruoka-apu oli alun pe-
rin tarkoitettu akuuttiin hätään, 
mutta sittemmin siitä on muo-
dostunut monille säännöllinen 
avun lähde.

Avuntarve on Pesolan koke-
muksen mukaan kova.

– Eräästäkin seurakunnas-
ta kertoivat, että avustuksen ha-
kijoita on paljon tavanomaista 
enemmän – niin paljon, että dia-
koniatyölle koko vuodeksi vara-

tut avustusrahat ovat lopussa jo 
nyt elokuussa.

Ruokatukea on hakenut tälle 
syksylle yli 200 seurakuntaa tai 
seurakuntayhtymää. 

Kuljetusrekat lähtevät liikkeel-
le lokakuussa. Jakelu alkaa poh-
joisesta.  Seurakunnat kuulevat 
hyvissä ajoin kuljetuksen saapu-
misajankohdan, Pesola lupaa.

Seurakunnat saavat valita, mi-
tä tuotteita haluavat. EU-ruoka-
kassit eivät siis välttämättä ole sa-
mansisältöisiä kaikkialla maassa.

– Isojen kaupunkien seura-
kunnat tilaavat paljon valmisruo-
kapusseja. Etelässä menee paljon 
makaronia, idässä puurohiutalei-
ta. Suurten perheiden ja innok-
kaiden leipurien pohjoisessa kel-
paavat hyvin jauhot, Pesola tie-
tää.

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Lapsesta kantavat ensisijaista kasvatusvastuu-

ta vanhemmat. Pian vanhempien rinnalle tulee 

päiväkoti tai jokin vastaava hoitopaikka. Sen jäl-

keen mennään kouluun ja sieltä opintoihin ja työ-

elämään.

Koti, jossa lapsi saa osakseen rakkautta ja turval-

lisuutta, antaa korvaamat-

tomia elämän eväitä. Kou-

lumaailmassa ja opiskelija-

yhteisöissä kasvuympäristö 

käykin jo haastavammak-

si.  Nuori joutuu ottamaan 

vastuuta itsestään ja teke-

mään sen mukaisesti valintoja.

Kirkko on ymmärtänyt jo varhain keskeiseksi teh-

täväkseen ottaa oma vastuunsa lasten ja nuorten 

kristillisestä kasvatuksesta. Tämä perintö elää edel-

leen kummin tehtävässä, rippikoulussa ja pyhäkou-

lussa.

Seurakuntien monimuotoinen kristillinen kasva-

tustyö on kehittynyt viime vuosikymmeninä. Toi-

mintaa suunnataan kohderyhmittäin. 

Vanhemmille on perhekerhoja, perhekouluja, 

perheneuvontaa. Lapsille ja varhaisnuorille tarjo-

taan kerhotoimintaa, leirejä ja retkiä. Rippikoulun 

käyneitä nuoria vedetään mukaan isostoimintaan 

ja nuorten iltoihin. Tässä vain joitakin esimerkkejä 

työn laajuudesta.

Opiskelijoiden parissa tehtävää työtä varten on 

Oulussa oma seurakuntien yhteinen oppilaitostyö. 

Seurakuntien tekemä yhteistyö päiväkotien, kou-

lujen ja eri oppilaitosten kanssa sekä myös kas-

vatustyössä toimivien järjestöjen kanssa on koko 

Oulun seudulla luontevaa ja rakentavaa. 

Tällä yhteistyöllä voi olla tulevaisuudessa erityi-

sen suuri merkitys, mikäli hallituksen kaavailemat 

lapsiperheisiin kohdistuvat tukien leikkaukset jou-

dutaan toteuttamaan. Siksi tätä yhteis-

työtä kannattaa vaalia ja 

kehittää.

Toimintaympäristön 

muutos haastaa seura-

kuntien kasvatustyötä. 

On syytä olla hereil-

lä. Ketteryydellä ja 

uusiutumiskyvyllä 

taataan hyvän työn 

jatkuminen.

Kristillinen 
kasvatus kantaa 
ja kannattaa.
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Rakentava, luova ja 
toisia kunnioittava 
keskustelija on 
myös sellainen, jota 
kuunnellaan.

Kirkko löysi äänensä
Kolumni

Sopivasti elokuun kesä-
kelien alkaessa teologien 
ja tieteilijöiden yhteinen 
keskusteluryhmä julkaisi 

kannanoton, jossa esitetään nä-
kökulmia ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen.  

Keskusteluryhmä on onnis-
tunut tuomaan uusia ajatuksia 
vaikeaan ja jopa lukkiutunee-
seen keskusteluun ilmaston 
lämpenemisestä. 

Kannanotto on yksi osa kir-
kon tänä vuonna käymää laa-
jaa yhteiskunnallista keskuste-
lua. Aikaisemmin vuoden aika-
na kirkko on osallistunut aktii-

visesti pohdintaan niin arkipy-
hien merkityksestä, tasavertai-
sesta avioliittolaista, köyhyyden 
estämisestä kuin koulujen us-
konnonopetuksesta. 

Viimeisimmän yhteiskun-
nallisen puheenvuoron piti ark-
kipiispa Kari Mäkinen, joka ar-
vosteli hallitusta kehitysmäärä-
rahojen leikkaamisesta. 

Eri esimerkit osoittavat, että 
kirkko on vahvistanut rooliaan 
uusia näkökulmia luovana yh-
teiskunnallisena keskustelijana. 
Samalla kirkko on urheiluter-
mein ilmaistuna ottanut aloit-
teen itselleen. 

Viestintä ei ole enää vain 
reagointia ja kommentointia jo 
valmiisiin uutisiin, vaan kirkko 
avaa itse keskustelua.  

Muutos on merkittävä. Vies-
tinnällinen aloitteellisuus on 
tärkeää, sillä se antaa mahdol-

lisuuden toimia omista lähtö-
kohdista käsin. Kirkko kertoo 
nyt itse uskostaan, arvoistaan ja 
tavoitteistaan. Samalla on mah-
dollisuus purkaa viime vuosina 
kirkkoon liitettyjä negatiivisia 
ja usein vääriä mielikuvia.

Kirkko on löytämässä oman 
äänensä. Äänen, joka kiinnittää 
entistä rohkeammin huomiota 
yhteiskunnallisiin epäkohtiin 
ja tuo niihin kristillisen näkö-
kulman.  

Rakentava, luova ja toisia 
kunnioittava keskustelija on 
myös sellainen, jota kuunnel-
laan. 

Kaukovainiolla jaetaan
ylijäämää ja ruokakasseja
Karjasillan seurakuntaan on ti-
lattu jakoon liki 5 000 kiloa EU-
elintarvikkeita.

– EU-ruokakasseja jaoimme 
viimeksi 2000-luvun alussa. Nyt 
toimimme yhteistyössä Lintu-
lammen asukasyhdistyksen kans-
sa. Se organisoi jakelun käytän-
nössä, sanoo johtava diakonian 
viranhaltija Nina Niemelä.

Yhdistys jakaa arkipäivisin 
koulun ylijäämäruokaa Kauko-
vainion kappelilla ja ruokakasse-
ja joka toinen perjantai.

Oulun seurakuntayhtymän 
seurakunnat linjaavat EU-elin-
tarviketuen jakamisen tapaa laa-
jemmin syyskuussa.

– Avuntarvitsijoiden määrä ei 
näytä ainakaan vähenevän. On 
pakko miettiä, miten apu anne-
taan, kun kädet ovat täynnä työtä 
jo nyt, Niemelä tietää.

Kiimingissä jo
kysellään kasseja
Kiiminkiläiset jo kyselevät, mil-
loin sitä EU-ruokaa tulee jakoon, 
kertoo diakoniatyöntekijä Erja 
Haho.

Kiimingissä EU-ruoka jaetaan 
todennäköisesti kertarysäyksellä 
yhtenä päivänä. 

Puurohiutaleita, lihasäilyk-
keitä ja makaronia saatetaan jät-
tää Jäälissä tarjottavien työttömi-
en ruokailujen ja aamupuurojen 
raaka-aineiksi.

Ruokakassien jaosta seurakun-
ta ilmoittaa muun muassa kaup-
pojen ilmoitustauluilla.

– Laitamme myös tekstiviestit 
diakoniatyön asiakkaille, Haho 
sanoo.

MINNA KOLISTAJA

EU-ruokakasseihin pakataan hyvin säilyviä elintarvikkeita: hernekeittoa, säilykelihaa, makaronia, vehnä- ja sämpyläjauhoja, puurohiutaleita, säilykelihaa, hapankorppuja, mysliä, maitojauhetta sekä valmisruokapusseja. 
Kaupasta haettuna kassillinen olisi reilun 30 euron arvoinen.

EU tukee Suomen vähävaraisia 
3 miljoonalla vuosittain
• Euroopan unionin vähävaraisimmil-

le suunnatulla rahastolla on vuosina 

2014–2020 käytössään 2,5 miljardia 

euroa. Suomen osuus tästä on 22,5 

miljoonaa euroa. 

• Suomi saa vuosina 2015–2020 tukea 

joka vuodelle reilu 3 miljoonaa euroa 

vuodessa.

• Summaa hallinnoi Maaseutuvirasto, joka 

kilpailuttaa elintarvikkeet, välivarastoi ne ja 

hoitaa niiden kuljetuksen seurakuntiin.

• Jakamisesta vastaavat seurakuntien lisäksi erilai-

set järjestöt. Kirkkopalveluiden lisäksi jakajina on muun muassa Mie-

lenterveyden keskusliitto, Suomen Punainen Risti sekä työttömien 

yhdistyksiä, lähetysyhdistyksiä ja asukasyhdistyksiä.

Avustuksen 
hakijoita 
on paljon 
tavanomaista 
enemmän.

Ulla Pesola

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

PAULUS PIKKARAINEN
Kirjoittaja on oululainen pappi
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Muut mediat

AIKAMME TUNTUU vaativan 
selvännäkijän kykyjä. Erehtyminen on 
uusi kuolemansynti. Risti on kuitenkin 
kohtuuton kantaa. Harha-askeleet 
kuuluvat ihmiselämään, jota ei voi 
laskelmilla ohjata, vaikka kempeleläinen 
insinööri sanoisi mitä. 

Eleonoora Riihinen
Oulun ylioppilaslehti Ylkkäri 26.8.2015

OPISKELIJAELÄMÄSSÄ heilutaan vielä 
vaa’annokalla niin aikuisuuden ja 
työelämän kuin myös viattomuuden ja 
nuoruuden välillä. Muuttuvia tekijöitä on 
paljon, mutta vinkkinä kehotan ottamaan 
kaiken irti tästä ajasta.

Juuso Taipale
Osakolainen 3/2015

Pakolaisaalto yltää seur akuntiin
Suomi kantaa osavastuun 

pakolaiskriisistä ottamalla 
tänä vuonna noin 15 000 
pakolaista vastaan. Valta-

osa tulijoista pakenee sotaa. 
Kuinka seurakunnat voivat 

varautua tilanteeseen, monikult-
tuurisuuteen liittyvien kysymys-
ten asiantuntija Marja-Liisa Lai-
hia Kirkkohallituksesta?

– Seurakunnat ovat lähimmäi-
syyden osaajia, ja seurakuntalai-
set niiden voimavaroja. Seura-
kuntien ensimmäinen tehtävä on 
vaikuttaa kuntalaisten suhtautu-
miseen siten, että vieraat otetaan 
ystävällisesti vastaan. 

– Tämä kuuluu kristillisyyden 
ytimeen.

Laihia neuvoo seurakuntia 
liittymään mukaan toimintaan 
esimerkiksi tuki- ja ystäväperhe-

toiminnan kautta.
– Sitä tulijat tarvitsevat, et-

tä joku katsoo kasvoihin, ojentaa 
käden ja sanoo: tervetuloa. In-
himillisen kohtaamisen kieli on 
niin vahvaa, että sillä voi saada ai-
kaan suuria muutoksia. 

– Kyse on yksinkertaisesta asi-
asta.

Oulujoella herätty
auttamistyöhön
Seurakunnilla on paljon tiloja, 
joita voitaisiin ottaa nykyistä mo-
nimuotoisempaan käyttöön. 

– Emme myöskään tiedä, 
kuinka lähellä ollaan aikaa, jol-
loin myös seurakuntien tiloja tul-
laan käyttämään pakolaisten ma-
joittamiseen, Laihia sanoo. 

Seurakuntien taloustilannetta 
hän ei näe isona esteenä. Kysymys 

on tahdosta.
Oulussa avattiin viime vii-

konvaihteessa hätämajoituskes-
kus Sanginsuuhun, kun Heikin-
harjun vastaanottokeskuksen ti-
lat täyttyivät. 

Oulujoen kirkkoherra Satu 
Saarinen kertoo, että hän on ollut 
yhteydessä maahanmuuttoviras-
toon ja kertonut seurakunnan ole-

Emme myöskään 
tiedä, kuinka lähellä 
ollaan aikaa, jolloin 
myös seurakuntien 
tiloja tullaan 
käyttämään pakolaisten 
majoittamiseen.

Marja-Liisa Laihia

Tuiskusta
alkaa
uusi aika 

simmäisen papin asettuneen asu-
maan Tuiskula-nimiseen taloon. 
Jospa minunkin perheeni saa 
ajan kanssa tänne oman Tuisku-
lan pystyyn.

Tuisku totesi, että vaikka hän 
on aloittanut Haukiputaalla jo 
kesäkuun alussa, työt ovat mo-
nella tavalla vasta alussa.

– Todelliset haasteet ja tavoit-
teet alkavat muodostua syksyn 
tullen. Yhdessä teidän kanssan-
ne on ilo olla käymässä uuteen 
aikaan, uusiin mahdollisuuksiin 
ja uuteen toivoon, joka meille on 
ristin armossa annettu.

Seurakuntalaiset  Kaarina Ti-
lanto ja Elli Koch kertoivat jo tu-
tustuneensa uuteen kirkkoher-
raan.

– Hänellä on ollut hyviä saar-
noja ja hyvä laulunäänikin hä-
nellä on. Mieluisan kirkkoher-
ran saimme. Haukiputaalla on 
muutenkin nyt nuori papisto, 
siitä ovat olleet mielissään mo-
net muutkin kuin me.

MINNA KOLISTAJA

Viisautta ja kärsivälli-
syyttä. Niitä toivotet-
tiin Jaakko Tuiskulle, 
joka asetettiin Haukipu-

taan kirkkoherran virkaan ja siu-
nattiin tehtäväänsä sunnuntaina 
piispanmessussa Haukiputaan 
kirkossa.

Virkaanasettamismessun 
saarnassa Tuisku mietti, elävät-
kö ihmiset sokeina kukin omas-
sa kuplassaan.

– Viimeaikainen kärjistynyt 
keskustelu esimerkiksi monikult-
tuurisuudesta haastaa meidät va-
kavasti miettimään, millainen on 
näkökulmamme elämään ja toi-
siin ihmisiin.

– En halua kenenkään kup-
laa väkisin rikkoa, mutta halu-
an kuitenkin olla laajentamassa 
seurakunnan näkökulmia yhteis-
kunnan eri osa-alueille – näke-
mään toiseuden ja ihmiset myös 
muiden kuin omien silmälasien 
lävitse. 

Messun jälkeen juhlapäivä jat-
kui seurakuntakeskuksessa. Siel-
lä pitämässään puheenvuoros-
sa Tuisku kiitteli, kuinka lämpi-
mästi seurakuntalaiset ovat otta-
neet hänet vastaan.

– Olen jo ehtinyt tutustua mo-
nenlaisiin ihmisiin ja kulkea mo-
nen elämän rinnalla. 

Kirkkoherran kesälukemisena 
on ollut Haukiputaan seurakun-
nan historia. 

– Huomasin Haukiputaan en-

Jaakko Tuisku kertoo tyypillisestä 
työpäivästään. Tällainen oli esimerkiksi 
maanantai 17. elokuuta:

 
8.15 Johtoryhmän kokous 
Isokatu 17:ssa käsitellään isoja asioita. Paikalla ovat 
seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat. Pidän 
siitä, että kokouksien tyyli on hyvin keskusteleva, 
mutta asiat menevät eteenpäin ilman jaarittelua.

 
10.15 Kirkkoherrojen kokous 
Työpäivät ovat keskenään hyvinkin erilaisia. Toi-
sissa painottuu hallinto, toisissa seurakunta. En-
nakko-odotukseni ovat olleet realistiset. Byrokra-

tia kuuluu työhön. Kirkkoherran työn ydin on hal-
lintoa, työyhteisön johtamista ja toiminnan kehit-
tämistä.

Haukipudas on maaseutumainen seurakunta ja 
seurakuntalaiset ottavat tosi aktiivisesti yhteyttä. Ei 
täällä pääse kirkkoherranvirastoon homehtumaan! 
Kesän olen ollut toimituspappina: toistakymmentä 
hautaan siunaamista, kasteita ihan mukavasti, vih-
kimisiä yllättävän vähän.

 
12 Lounas kirkkoherrojen kanssa
Saatamme puhua työasioista, mutta on mukava 
vaihtaa ajatuksia muustakin. 

Haukiputaan työtoverit ovat etsineet minulle so-
pivaa kutsumanimeä, varmaankin koska edeltäjä-

Kirkkoherran maanantai oli täynnä  hallintoa

Mieluisan kirkkoherran saimme, Kaarina Tilanto ja Elli Koch totesivat.

Messun jälkeen juhla jatkui seurakuntakeskuksessa. Piispa Samuel Salmen kanssa 
juttelemassa myös Jaakko Tuiskun puoliso Janina sekä lapset Joonatan ja Julian.

Olemmeko tulleet sokeiksi oman kuplamme sisällä,   kysyi Jaakko Tuisku virkaanasettamismessunsa saarnassa.

Todelliset haasteet 
ja tavoitteet alkavat 
muodostua syksyn 
tullen.

Jaakko Tuisku
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Oletko lukenut viime aikoina hyviä uutisia?Gallup

Ihmisiä

Kaikki lähtee kunnioituksesta

Terttu Laaksonen tutustui kesän alussa tulevaan työpaikkaansa kahden 
koiransa kanssa.

Kysyimme tiistaiaamuna ihmisiltä Oulun torilla, ovatko he  
lukeneet viime aikoina lehdistä hyviä uutisia. Mitä ne olivat? 

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN
KUVAT: ELSI SALOVAARA 

Hyviä uutisia pitää hakemalla 
hakea nykyisin mediasta. Sehän 
oli hyvä uutinen, kun Ranskas-
sa ripeä matkustaja taltutti juna-
ammuskelijan. Kaikki ne uutiset 
ovat hyviä, jotka kertovat vaikka 
pienestäkin talouskasvusta Suo-
messa. 

GITTE ARVILA

Olen lukenut upeista säistä ja hy-
vistä marjasadoista. Sellaisen hy-
vän uutisen haluaisin vielä näh-
dä, jossa kerrottaisiin se iloinen 
asia, että Oulun torinrannassa ei 
ole ollut tänä kesänä hukkumisia.

KALLE

En kyllä muista lukeneeni mui-
ta hyviä uutisia kuin säätiedot. 
Ne kertovat, että aurinko paistaa 
vielä ainakin muutaman päivän. 
Vasta loppuviikolla sataa. 

SINIKKA JOKIVARTIO

Oulun seurakuntien kansainvälisentyön uusi pastori 
Terttu Laaksonen haluaa suhtautua maahanmuutta-
jiin pelotta. Hän uskoo vakaasti siihen, että eri taval-

la ajattelevien – ja myös eri tavalla uskovien – kanssa pääsee 
vuorovaikutukseen, kun oma asenne on toista kohtaan kun-
nioittava ja arvostava.

– Jos ihminen kokee tulevansa arvostetuksi, erilaiset kä-
sitykset asioista eivät tule esteeksi kommunikoinnille. Ih-
misten erilaisuudelle pitäisi pystyä antamaan tilaa, Laakso-
nen pohtii. 

Laaksonen kuvailee unelmakseen Suomeen, jossa kaikki 
täällä asuvat voisivat tuntea, että tämä maa antaa mahdolli-
suuden olla ”kuin kotonaan”.

– Jokainen tarvitsee mahdollisuuden elää rauhassa ja 
hankkia elantoa.  

Eurooppaan asti yltävän siirtolaisvyöryn keskellä Laak-
sonen ei osaisi oikopäätä lähteä sanomaan kenellekään, et-
tei juuri hänelle kuulu oikeus etsiä parempaa elämää koti-
maansa ulkopuolelta.

– Minun suvussani on useita, jotka ovat aikoinaan lähte-
neet hakemaan itselleen ja perheelleen muualta hyvää elä-
mää. Mikä minä olisin estämään muilta tätä samaa yritystä.

Kansainvälisen työn pastori miettii, olisiko niin sanottu-
jen kantasuomalaisten hyvä sanoa ääneen ne asiat, joiden ei 
toivota muuttuvan Suomessa.

– Kulttuurit muuttuvat. Mikä meidän perinteessä on sel-
laista, mistä emme missään tapauksessa halua luopua.

Terttu Laaksonen aloittaa työnsä Oulun seurakunnissa 
syyskuun alussa. Pesti ei ole pitkä – viisi kuukautta – mutta 
hän aikoo hoitaa työnsä itseään säästelemättä.

Kaikki taito ja osaaminen laitetaan käyttöön, Laaksonen 
lupaa.

RIITTA HIRVONEN 

R
iitta H

irvo
n

en

Pakolaisaalto yltää seur akuntiin
van mukana siinä missä voidaan.

– Nämä ihmiset tulevat hä-
dän keskeltä. Jokainen voi miet-
tiä, miten itse haluaisi tulla koh-
delluksi pakolaisena.

Kirkkoherra on tarjonnut 
Sanginsuun seurakuntataloa 
maahanmuuttoviraston ja Suo-
men Punaisen Ristin käyttöön.

– Voisimme myös järjestää 
yhdessä heidän kanssaan toi-
mintaa, esimerkiksi lapsille.

Seurakunnassa
harmitellaan säästöjä
Ruukissa vastaanottokeskus 
avattiin uudelleen. 

– Olemme keskustelleet ti-
lanteesta seurakuntalaisten ja 
alueemme työntekijöiden kans-
sa. Terveisemme lukijoille kul-
kevat virren 595 sanojen mukai-

sesti, sanoo Raahen seurakun-
nan, Ruukin alueen kappalai-
nen Lauri Haapala.

Virsi alkaa sanoin: Lähdim-
me liikkeelle isien maasta.

Aiemmin maahanmuuttaja-
työn painopiste on Ruukissa ol-
lut lapsi- ja perhetyössä juma-
lanpalveluksia unohtamatta.

Nyt resursseja ollaan supis-
tamassa juuri lapsi- ja perhe-
työstä. 

– Kosketuksemme tulijoihin 
ohenee tämän myötä tuntuvas-
ti, Haapala harmittelee.

Ruukissa tarkempi kuva ti-
lanteesta selviää lähiviikkoina 
tulijoiden ikärakenteen selkiy-
dyttyä. Perheitä tiedetään kui-
tenkin tulleen. 

JAANA SKYTTÄ

Kirkkoherran maanantai oli täynnä  hallintoa
kin oli Jaakko. Kutsumanimet Jaakko ensimmäinen 
ja Jaakko toinen ovat luoneet arvokkaita mielleyhty-
miä. Kirkkoherrojen kesken olen ihan vaan Jaakko.

 
13 Sähköpostien parissa, palaveri viraston kanssa
Seurakunnan työntekijöillä on paljon kokouksia:  
tiimikokouksia, työntekijäkokouksia ja muita.

Kun itse tulee vakiintuneeseen työyhteisöön ul-
kopuolelta, pystyy havainnoimaan asioita tuorein 
silmin. Olen silti yrittänyt välttää sanoja ”Edellises-
sä seurakunnassani me…”

 
14 Myyntimies kävi esittelemässä tuotteitaan
Tarjolla oli erilaisia promotuotteita: heijastimia, ky-
niä ja muuta. Lupasin harkita.

14.30 Puhelimeen ja sähköpostiin vastailua, vir-
kaanasettamisjuhlan valmisteluja, toiminta- ja ta-
lousarvion suunnittelua

Virkaanasettamisjuhla on merkittävä itselleni, 
mutta olen ollut vilpittömästi yllättynyt siitä, miten 
iso juhla se tuntuu olevan myös seurakuntalaisille. 

Valmistelut aloitettiin jo kesäkuun alussa. Ohjel-
ma muotoutui perinteikkääksi ja juhlavaksi. Monen-
laista suunniteltavaa riitti, vaikka osa ohjeistuksesta 
tuli tuomiokapitulista ja osa kirkkokäsikirjasta.

 
16.15 Hakemaan lasta päiväkodista
Lapset olivat hiekkaleikeissä, juniori juoksi iloisena 
vastaan. Jatkoimme ruokakauppaan ja kotiin ruo-
anlaittoon.

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

Olemmeko tulleet sokeiksi oman kuplamme sisällä,   kysyi Jaakko Tuisku virkaanasettamismessunsa saarnassa.
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Terveys ja Hyvinvointi

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

5x200 mm

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 

• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

Ilmoittaja!
Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

OULUN III HANSA APTEEKKI
Perinteisten apteekkipalveluiden lisäksi tarjoamme myös 

Terveys- ja hyvinvointipalveluita

Terveydenhoitajan vastaanotolle voit tulla kaikissa 
terveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajamme laittaa 
muun muassa rokotteita ja injektioita. 
Teemme myös InBody720-kehonkoostumusmittauksia. 
Tervetuloa!

A P T E E K I N  T E R V E Y S P I S T E

Ajanvaraus ja palvelunkuvaukset
www.oulunhansaapteekki.fi

OULUN III  HANSA APTEEKKI
Limingantullin Prisma
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
p. 08 311 2019

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Elokuun 

Avainasiakastarjouksessa 
mm. 

Minisun Bonuspakkaukset  
-10% 

Syksyllä keho kaipaa D-vitamiinia ja 
monivitamiinia, joka sisältää D-vitamiinin 

lisäksi mm. C-vitamiinia ja sinkkiä. 
 
 
 
 
 
 
 

Isokatu 45, 90100 Oulu 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 

oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

 

Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 10-21 

  

 

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Paikkoja avoinna Estottomat ja Baldauf 
lähettävät lenkille

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

TYÖNJOHTAJAN
pysyväisluonteinen tehtävä,

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

KIERTÄVÄN, OSA-AIKAISEN 
(30H/VKO) LASTENOHJAAJAN

pysyväisluonteinen tehtävä,
sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

Hakuaika työnjohtajan tehtävään päättyy 7.9.2015 klo 15 
ja lastenohjaajan tehtävään 15.9.2015 klo 15.

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu  
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimi-
sia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

A r k i s t o

Piispansauvakävely järjeste-
tään ensi lauantaina (29. elo-
kuuta) Oulussa yhdeksättä 
kertaa ja tällä kertaa luvassa 

on kävelykaveri niille, jotka empi-
vät lähteä kävelemään yksin.

Kävelykaveria voi tiedustella 
etukäteen Oulun tuomiokapitu-
lista Anna-Maija Vuormalta. Ka-
verin saa lenkille mukaan myös 
Oulun kaupunginteatterin edestä 
ennen piispasauvakävelyn alkua.

Seuralaisina toimivat muun 
muassa partiolaiset. 

Liikunnallinen lauantai teat-
terin edustalla alkaa kello 10.45 
Estottomat-yhtyeen esiintymisel-
lä.  Ennen reippailua Tukikum-
mit-säätiöön kuuluva hallitusam-
mattilainen Sari Baldauf terveh-
tii kävelijöitä. 

Baldauf kertoo kuuluvansa Tu-
kikummeihin, koska uskoo, että 
herkässä iässä oleville nuorille on 
tärkeä tuntea kuuluvansa jouk-
koon ja päästä osallistumaan.

Tukikummit-säätiö kerää va-
roja syrjäytymisvaarassa oleville 

nuorille, jotka ovat vaarassa pu-
dota pois harrastuksista ja kave-
riporukoista perheen taloudelli-
sen tilanteen vuoksi.

– Sanonta nuorissa on tulevai-
suus on kliseemäinen, mutta mitä 
suurimmassa määrin tosi. Nuor-
ten elämänuskoa ei saa lannistaa, 
heitä täytyy kaikin keinoin pyrkiä 
tukemaan kohti rohkeaa ja raken-
tavaa omaa elämäntaivalta, Bal-
dauf sanoo.

Baldauf toivoo, että jokainen 
aikuinen antaisi nuorisolle hy-

vän esimerkin välittävästä, nuo-
rille aikaa antavasta aikuisesta.

Lauantain sauvakävelyreitit 
ovat puolesta kilometristä kym-
meneen kilometriin. 

Tapahtumatorilla kaupungin-
teatterin sisä- ja ulkotiloissa on 
tarjolla muun muassa nokipannu-
kahvit, perinneleikkejä, musiikki-
esityksiä ja pomppulinna lapsil-
le. Lisäksi Oulujoen Uistelijoiden 
opastuksella pääsee ongelle. 

RIITTA HIRVONEN

Yli 30 järjestöä on mukana piispansauvakävelyn järjestelyissä tänäkin vuonna.  
Myös Rauhan Tervehdys osallistuu suosittuun tapahtumaan.

A r k i s t o
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Elokuun 

Avainasiakastarjouksessa 
mm. 

Minisun Bonuspakkaukset  
-10% 

Syksyllä keho kaipaa D-vitamiinia ja 
monivitamiinia, joka sisältää D-vitamiinin 

lisäksi mm. C-vitamiinia ja sinkkiä. 
 
 
 
 
 
 
 

Isokatu 45, 90100 Oulu 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 

oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

 

Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 10-21 

  

 

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Oulun seurakuntien 
palvelut saman katon alle 
Oulun ev.lut. seurakuntien 

keskusrekisteri palvelee 
Keskustan seurakuntata-
lossa maanantaista 31.8. 

lähtien. Keskusrekisterin palve-
luihin kuuluvat muun muassa vir-
katodistukset, sukuselvitykset ja 
avioliiton esteiden tutkinta. 

Haukiputaan, Kiimingin ja 
Oulunsalon seurakuntien jäsenet 

saavat nämä palvelut myös omis-
ta kirkkoherranvirastoistaan.  
Virkatodistuksen voi tilata myös 
verkosta osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/virkatodistus.

Kasteesta, avioliittoon vihki-
misestä ja hautajaisista sopimi-
nen hoituu jatkossakin ensisijai-
sesti oman seurakunnan kirkko-
herranviraston kautta. 

Näkö- ja kuulovammaistyö, 
lapsi- ja perhetyö sekä päihdetyö 
muuttavat Keskustan seurakun-
tataloon 2. syyskuuta. 

Kuulovammaistyön diakonin 
avoin vastaanotto on maanantaisin 
ja torstaisin kello 9–11 ja päihde-
työn diakonin tiistaisin kello 9–11. 
Muuton vuoksi päihdetyön diako-
nin vastaanottoa ei ole tiistaina 1.9. 

Luukas-messut jatkavat 
perjantai-illoissa

Viime keväänä luodut Luu-
kas-messut jatkuvat Ou-
lussa. Erityisesti nuoril-
le aikuisille suunnatut 

messut pidetään Pyhän Luukkaan 
kappelissa Linnanmaalla neljänä 
perjantai-iltana syksyn aikana.

Yliopistopastori Ari Savuojan 
lisäksi messun vastuuhenkilönä 
aloittaa diakoniatyöntekijä Saila 
Luukkonen.

Messuja pääsevät suunnittele-
maan kaikki innokkaat. Saarnan 

sanomaa ja toteutustapaa mieti-
tään yhdessä kaikille avoimessa 
Facebook-ryhmässä. Itsensä voi 
ilmoittaa sitä kautta esimerkiksi 
tekstinlukuun, kolehdinkerääjäk-
si tai keittiövuoroon. 

Perinteistä urkutyyliä Luukas-
messuissa ei kuulla, vaan virsiä 
ja nuorten aikuisten hengellisiä 
lauluja lauletaan muiden soitin-
ten säestyksellä. 

Musiikkiryhmien kanssa sovi-
taan vuorot etukäteen, muutoin 

vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua 
vielä samana iltana. Valmistelu-
palaveri alkaa kello 17.30, paitsi 
lokakuussa, jolloin tehtäviä jae-
taan kello 20.

ELSI SALOVAARA

Luukas-messut klo 19 Pyhän 
Luukkaan kappelissa: pe 11.9., 
9.10. (klo 21), 6.11. ja 4.12. 
(suomalainen messu). 
PS. Etsi Luukas-messut Facebookista!

Lapsille tarjolla oma eroryhmä
Avioeron kanssa ei tarvitse olla yksin

Joskus avioero voi olla jopa 
helpotus, mutta useimmiten 
se on elämän pysäyttävä krii-
si. Erosta kuitenkin selviää. 

– Toisilla toipuminen vie lyhy-
emmän, toisilla pidemmän ajan, 
Oulun seurakuntien lapsi- ja per-
hetyön diakoni Kari Rekilä sa-
noo. 

Rekilän mukaan ero voi ol-
la myös tilaisuus pysähtyä miet-
timään, mitä elämältään haluaa. 
Kriisin kautta usein opitaan uut-
ta omasta itsestä, omasta men-
neisyydestä ja tulevaisuuden toi-
veista.

Erokriisissä auttaa usein kun 
on joku, jolle puhua.

Oulussa järjestetään tänä syk-
synä useita eri tilaisuuksia ja ryh-
miä, jotka tarjoavat tukea eron-
neille tai eroa harkitseville. 

Erossa lapsi on
ykköshuolenaihe
Eroneuvo-illat ovat eronneille ja 
eroa harkitseville vanhemmille 
sekä heidän läheisilleen tarkoi-
tettuja kertaluontoisia matalan 
kynnyksen tilaisuuksia. Ne ovat 
maksuttomia eikä niihin tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. 

– Eroneuvoissa tuetaan eron 
jälkeistä vanhemmuutta sekä 
tuodaan esille lapsen näkökul-
maa ja tarpeita erotilanteessa, Re-

kilä kertoo.
Rekilä korostaa, että vanhem-

pien pitäisi pystyä järjestämään 
erossa lapsen hyvinvointi.

– Se on ykkösprioriteetti, en-
sisijaista. 

– Esimerkiksi toista vanhem-
paa ei tulisi koskaan mollata lap-
sen kuullen, Rekilä lisää.

Seuraava Eroneuvo on 22. 
syyskuuta.

Miesten kesken
ollaan avoimina
Syksyn Miesten eroillat ovat paik-
ka, jossa eroa voi käsitellä mies-
ten kesken. 

Kun koolla on pelkästään mie-
hiä, puhe on usein rohkeampaa ja 
avoimempaa kuin jos joukkoon 
kuuluu vaikka vain vetäjinä nai-
sia, Rekilä on huomannut. 

– Tunteita pöllytellään kun-
nolla miesporukalla. Usein mie-
hillä on mielenpäällä lasten ta-

paamisiin ja huoltajuuteen liit-
tyvät kysymykset. Ero lapsista 
on monelle miehelle tuskainen 
paikka.

Vertaisryhmissä kuulee tois-
ten samanlaisia, erilaisia ja mo-

nenlaisia kokemuksia.
Myös Miesten eroillat ovat 

maksuttomia eikä tilaisuuksiin 
tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 
Ensimmäinen Miesten eroilta on 
1. syyskuuta.

Lasten eroryhmässä
on toimintaa
Vanhempien ja lasten eroryh-
mä on tarkoitettu perheille, jois-
sa on 7–12-vuotiaita lapsia. Ryh-
mät kokoontuvat yhtä aikaa eril-
lisissä tiloissa. 

Lasten ryhmässä asioita kä-
sitellään toiminnan ja erilaisten 
tehtävien avulla.

Vanhempien ryhmään osal-
listuu vain toinen vanhemmista. 
Kohtaamisissa keskustellaan pa-
risuhteen päättymiseen liittyvis-
tä teemoista kuten menetyksestä, 
surusta, syyllisyydestä ja uudel-
leen suuntautumisesta. 

Ryhmiin osallistuvat haasta-
tellaan. 

Vanhempien ja lasten eroryh-
mään ilmoittaudutaan 2. syys-
kuuta mennessä Oulun perheasi-
ain neuvottelukeskukseen.

Tilaisuudet järjestää Oulun 
ev.lut. seurakunnat. 

Eroneuvo-tilaisuudet ja Mies-
ten eroillat ovat yhdessä Vanhem-
pain Akatemian kanssa.

RIITTA HIRVONEN

Lisätietoa Oulun 
seurakuntien verkkosivuilta 
www.oulunseurakunnat.fi/apua-ja-
tukea-tarvitseville/eroryhmat

Toista vanhempaa 
ei tulisi koskaan 
mollata lapsen 
kuullen.

Kari Rekilä

A r k i s t o  /  Re i j a  Haa p a la in e n
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Hyljeksitystä tuli suvun au ttaja
 Nikolaus Katombera Kambinda pääsi 
 Suomen Lähetysseuran avulla vaihto-opiskelijaksi Ouluun

9-vuotias Kambinda teki 
töitä isovanhempiensa pie-
nellä maatilalla Namibian 
pohjoislaidalla. 

Joka aamu joukko lapsia kul-
ki heidän kotinsa ohitse. Eräänä 
aamuna Kambinda kysyi lapsilta, 
minne he ovat menossa. Lapset 
olivat matkalla kouluun.

Kambinda kysyi isoisältään, 
mikä se sellainen koulu on, ja sai-
siko hänkin mennä sinne.

– Isoisä hermostui. Hän vain 
totesi, ettei halua kuulla koko asi-
asta enää, nyt kolmekymppinen 
mies muistelee.

Kambinda oli kuitenkin neu-
vokas poika. Seuraavana aamu-
na, kun hän oli jälleen isoisänsä 
kanssa paimentamassa karjaa ja 
lapset kulkivat ohitse, Kambin-
da pinkaisi juoksuun. Isoisä poi-
mi maasta puupalan ja heitti sen 
Kambindaa kohti.

– Onneksi hän ei osunut! 
Muistan, kuinka hän huusi pe-
rääni, että takaisin tullessani en 
sitten saa ruokaa.

Parin viikon ajan Kambinda 
kävi koulua ilman isovanhempi-
en suostumusta. Koulun jälkeen 

hän jäi leikkimään kavereidensa 
luokse ja viipyi siellä niin kauan, 
että hänellekin tarjottiin ruokaa.

Lopulta isovanhemmat luo-
vuttivat.

– Sain luvan käydä koulua, 
mutta vain osan päivästä. Koulu-
päivä Namibiassa alkaa kuudelta 
ja päättyy yhdeltä. Isovanhempa-
ni laittoivat koulunkäynnin eh-
doksi, että palaan takaisin  kym-
meneltä huolehtimaan karjasta.

Uusi nimi 
kasteessa
Nykyään Kambinda tunnetaan 
nimellä Nikolaus. Hän on opet-
tanut matematiikkaa maaseutu-
koulussa suomalaislukiota vas-
taavilla luokka-asteilla. Parhail-
laan hän täydentää opintojaan 
saadakseen maisterin tutkinnon.

Uuden nimen Kambinda sai 
kasteen yhteydessä 14-vuotiaana.

– Koulukavereillani oli suku-
nimen lisäksi kaksi nimeä. Toinen 
nimi on kristillinen, jota saa käyt-
tää sitten kun on kastettu.

Kambindakin halusi saada toi-
sen nimen. Niinpä hän kävi rip-
pikoulun ja sai kasteen sekä uu-

den nimen joulupäivänä, 14. syn-
tymäpäivänään.

Pari vuotta myöhemmin Ni-
kolauksen koulunkäynti oli vä-
hällä loppua kesken. Hän oli kä-
vellyt joka päivä kouluun useiden 
kilometrien matkan. Opetus kah-
deksannesta luokasta eteenpäin 
siirtyi kolmenkymmenen kilo-
metrin päähän.

– Se oli liian kaukana käveltä-
väksi. Minun olisi pitänyt men-
nä sisäoppilaitokseen. En voinut 
maksaa siihen vaadittavia mak-
suja, ja isovanhempani tarvitsi-

Koulun jälkeen 
hän jäi leikkimään 
kavereidensa 
luokse ja viipyi 
siellä niin kauan, 
että hänellekin 
tarjottiin ruokaa.

Maija Tynkkysen 
juhlakonsertti 
tuomiokirkossa
32 vuotta Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan urkurina toi-
minutta Maija Tynkkystä 
kuullaan pitkästä aikaa Ou-
lun tuomiokirkossa.

Sunnuntaina 30.8. kello 
15 alkava konsertti on Mai-
ja Tynkkysen 45-vuotistaitei-
lijajuhlakonsertti.  Toinen-
kin syy juhlaan on sillä hän 
täyttää seuraavana päivänä 70 
vuotta.   

Konsertissa Maija Tynkky-
nen soittaa urkuja sekä cem-
baloa. Säveltäjälistalla ovat 
vanhempi ja nuorempi Bach, 
Bruckner, Mendelssohn, 
Purcell ja Rameau. 

Eläkkeelle jäädessään 
Tynkkynen lupautui pitä-
mään konsertteja lähetystyön 
hyväksi. Juhlakonsertissa ke-
rätyn kolehdin tuotto menee 
Nepalin hyväksi. 

Samaan kohteeseen kerää 
tuottoja tuomiokirkon Cafe 
Krypta, joka on auki konser-
tin jälkeen. 

Teologiaa voi 
opiskella ilman 
pohjatutkintoakin
Akateemisia opintoja on 
mahdollista suorittaa ilman 
ylioppilastutkintoakin. Esi-
merkiksi yleisen teologian 
opiskelu onnistuu Oulus-
sakin avoimen yliopiston 
kautta. 

Opiskelijoita on vuosit-
tain muutamia kymmeniä. 
Enemmänkin mahtuu, ker-
too suunnittelija Tarja Nopo-
nen Oulun yliopistosta. 

Luennot ovat iltaisin, joten 
ne sopivat myös työssä käyville. 

Ensimmäinen kurssi, ek-
segetiikka, alkaa 11. syyskuu-
ta. Kurssilla luennoi Uuden 
testamentin eksegetiikan do-
sentti Niko Huttunen Helsin-
gin yliopistosta. 

Huttunen kannustaa opis-
kelemaan teologiaa jo senkin 
takia, että uskontojen roolista 
yhteiskunnassa puhutaan ny-
kyään paljon. 

Esimerkiksi eksegetiikan 
kurssilla perehdytään raama-
tuntutkimukseen ja -tulkin-
taan sekä Raamatun kirjojen 
sisältöön. 

Ilmoittautuminen yleisen 
teologian 25 opintopisteen 
kokonaisuuteen Oulun avoi-
messa yliopistossa päättyy 4. 
syyskuuta. Kokonaisuuden 
hinta on 250 euroa. 

Yksittäisille, 60 euron hin-
taisille opintojaksoille voi il-
moittautua myöhemminkin.

Lisätietoa opinnoista ja il-
moittautumiset osoitteessa 
www.avoinyliopisto.fi.

ELSI SALOVAARA

vat minua auttamaan tilan töissä. 
– Päätin, että olen opiskellut 

tarpeeksi.

Albiino on 
haukkumasana
Nikolauksen koulunkäynnin es-
teenä oli muutakin kuin köyhyys.

Nikolaus on albiino. Hänen 
kehonsa ei tuota normaalilla ta-
valla melaniinipigmenttiä, minkä 
takia hänen ihonsa, hiuksensa ja 
ripsensä ovat vaaleat. Nikolauk-
sen iho on palanut yhä uudelleen 
hänen paimentaessaan karjaa Na-
mibian paahtavan auringon alla.

Vielä voimakkaammin albi-
nismi vaikuttaa hänen elämään-
sä ihmisten suhtautumisen kaut-
ta. Vaikka Namibiassa ei vainota 
ja tapeta albiinoja, kuten joissa-
kin muissa Afrikan maissa, Niko-
laus on kärsinyt erilaisuudestaan 
koko elämänsä ajan.

– Kun synnyin, isäni kielsi mi-
nut ja katosi elämästäni 18 vuo-
deksi.

Nikolauksen äiti meni naimi-
siin toisen miehen kanssa. Isä-
puolen perhe kohteli häntä huo-
nosti ja halusi päästä hänestä 

K a i s a  A n t t i l a

Albinismi on Afrikassa varsin yleistä, mutta tästä huolimatta albiinoja on syrjitty kautta aikain. Heitä on kutsuttu muun muassa kummituksiksi tai pilkattu muuten vain. 
Tämän tietää henkilökohtaisesti Oulun yliopistossa opiskellut namibialainen Nikolaus Katombera Kambinda.
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Hyljeksitystä tuli suvun au ttaja
 Nikolaus Katombera Kambinda pääsi 
 Suomen Lähetysseuran avulla vaihto-opiskelijaksi Ouluun

eroon albinismin takia. Siksi Ni-
kolaus lähetettiin isovanhempi-
ensa luokse asumaan.

Jotkut ovat pyrkineet hanka-
loittamaan myös hänen koulun-
käyntiään.

– Namibiassa valkoista ihmis-
tä pidetään eräänlaisena epäto-
dellisena, hengellisenä olentona. 
Albiino on haukkumasana. Esi-
merkiksi jos riitelin muiden las-
ten kanssa, he saattoivat sanoa: 
“Mene pois, albiino!”

Kummiohjelman 
avulla opettajaksi
Nikolaus sai uuden mahdollisuu-
den jatkaa opintojaan Suomen 
Lähetysseuran kummiohjelman 
kautta.

Nikolaus valittiin ohjelmaan 
monen hakijan joukosta. 

– Mukaan päässeet valittiin 
kokeen perusteella. Kävelin ko-
keeseen paljain jaloin, koska en 
omistanut edes kenkiä, hän muis-
telee.

Nikolaus sai vapaaoppilaspai-
kan, mikä tarkoittaa, että koko 
hänen elämisensä maksettiin nel-
jän vuoden ajan.

Nikolaus pärjäsi hyvin opin-
noissaan. Kummiohjelman tur-
vin käydyn koulun jälkeen hän 
jatkoi Namibian yliopistoon, jos-
ta hän valmistui opettajaksi 2007.

Nikolaus toimi opettajana 
muutaman vuoden, kunnes päät-
ti hakea uudelleen yliopistoon 
maisterin tutkintoa varten. 

Hän on sukunsa ainoa, joka on 
opiskellut ja saanut palkkatyön. 
Namibialaisten tapojen mukai-
sesti palkkarahoilla tuetaan su-
kulaisia. Tuen piiriin kuuluu tois-
takymmentä henkilöä.

– On rankkaa, kun on niin 
suuri vastuu harteilla. Minun on 
vaikeaa säästää rahaa mihinkään.

Suomi voisi 
oppia Namibialta
Osana yliopisto-opintojaan Niko-
laus pääsi toteuttamaan haaveen-
sa Suomessa käymisestä. Hän sai 
opiskella vaihto-oppilaana Oulun 
yliopistossa puolen vuoden ajan.

– Olen todella iloinen, että 
pääsin Suomeen. Halusin käydä 
täällä varsinkin siksi, että joku 
suomalainen on maksanut opin-
toni.

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Muut seurakunnat

Ennen Suomeen matkus-
tamistaan Nikolaus kuvitteli 
suomalaisten olevan ystäväl-
lisiä, avoimia ja ahkeria ih-
misiä.

– Odotukseni olivat oike-
at, paitsi avoimuuden osal-
ta. Tänne tultuani tajusin, et-
tä suurin osa teistä on ujoja. 
Olette avoimia vasta, kun tei-
dät oppii tuntemaan, mut-
ta tutustuminen on vaikeaa, 
Nikolaus naurahtaa.

Hän arvelee, että Suomi 
voisi ottaa oppia Namibialta 
monikulttuurisuudesta.

– Namibiassa on noin nel-
jäkymmentä eri vähemmis-
töryhmää. Näistä on valit-
tu yhdeksän, joiden kielet on 
huomioitu virallisen kielen 
tasolla.

– Namibiassa tehdään pal-
jon töitä, jotta eri ryhmien 
edustajat kokisivat tulevan-
sa hyväksytyiksi, hän kertoo.

Unelmana 
johtajuus
Nikolaus haaveilee tulevai-
suudesta johtajana, joka toisi 
muutoksen Namibiaan. Sel-
lainen unelma voi olla vaikea 
toteuttaa.

– Monen mielestä olisi so-
pimatonta, että minun värise-
ni ihminen olisi heidän johta-
jansa, hän selittää.

Jos Nikolaus saisi toteut-
taa unelmansa, hän tietäi-
si mihin asioihin keskittyisi. 
Hänen ajamansa muutoksen 
kaksi puolta olisivat koulutus 
ja uskonto.

– Koulutuksen avulla saa-
daan ihmiset tietoisiksi erilai-
sista asioista. Uskonnon avul-
la ihmiset löytävät moraaliset 
periaatteet. 

– Kun nämä kaksi yhdiste-
tään, niistä voi nousta parem-
pi yhteiskunta.

KAISA ANTTILA

• Suomen Lähetysseuran kummit ovat 

edistäneet lasten hyvinvointia vuodesta 

1988 alkaen. Kummityötä tehdään 15 

maassa Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-

Amerikassa. 

• Kummina voi olla yksittäinen henkilö, perhe, 

seurakunta tai jokin yhteisö. Kummina voi 

auttaa lapsia valitsemassaan maassa tai voi 

myös tukea koko kummityötä lahjoittamalla Lasten Pankkiin. 

• Kummien tuki ohjataan kaikissa maissa lasten yhteiseksi 

hyväksi. Kun kummille ei nimetä tiettyä lasta, vältetään 

eriarvoisuutta ja tuki jatkuu keskeytyksettä avun tarpeessa 

oleville lapsille.

• Lähetysseuran kautta tukea saa yli 4 000 kummilasta. 

Kummilapset on valittu vähävaraisuuden ja huono-

osaisuuden perusteella. Kummien tuki auttaa myös lasten 

perheitä.

• Kysyttävää? Ota yhteyttä: kummit@suomenlahetysseura.fi tai 

p. 020 7127 201

Kummityötä kolmella mantereella

Koulutuksen avulla 
saadaan ihmiset 
tietoisiksi erilaisista 
asioista. Uskonnon 
avulla ihmiset 
löytävät moraaliset 
periaatteet. 
Kun nämä kaksi 
yhdistetään, niistä 
voi nousta parempi 
yhteiskunta.

Nikolaus Katombera 
Kambinda

“Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin,  
ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juu
deassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Ap.t 1:8)

La 29.8. klo 11 perhejumalanpalvelus, saarna Eila Maunu,  La 5.9.2015 klo 11 sapatti juma lan- 
palvelus, saarna Marko Huurre ja raamattutunti Anne Heimo. Jumalanpalvelusten jälkeen 
salaattiateria. Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 29.8 klo 11 Soppaa ja evankeliumia Toppila 
Centerissä, Paakakatu 2. La 29.8. klo 18 Valo- 
nuortenilta. Su 30.8. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Mikko Saukkonen, Toppila Centerin tiimi. Seimi 
ja lastenkokoukset. Su 30.8. klo17 International 
Service in english and russia. Ma 31.8. klo 15-18 

Toppilan Majakka-kahvio, Paakakatu 3. Ti 1.9. klo 18 Toppilan Majakka-ilta, 
Paakakatu 3. Ke 2.9. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Voitto Marjeta, Pasi 
Markkanen. La 5.9 klo 11 Leipää ja evankeliumia Toppila Centerissä, Paakaka-
tu 2. La 5.9. klo 16-18 Syty Soimaan, seurakunnan musiikkiväen syksyn avaus. 
La 5.9. klo 18 Valo-nuortenilta. Su 6.9. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus. Seimi 
ja lastenkokoukset. Ma 7.9. klo 15-18 Toppilan Majakka-kahvio. Paakakatu 3. 
Ti 8.9. klo 18 Toppilan Majakka-ilta, Paakakatu 3. Ke 9.9. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA! www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 27.8. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri, klo 18 ruokakassijako 
ja illanvietto opiskelijoille ja työttömille nuorille.
Su 30.8. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja 

pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Ti 1.9. klo 10-10.30 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
To 3.9. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri.
Su 6.9. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Yhteinen nyyttäriateria.
Ma 7.9. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 8.9. klo 10-10.30 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.

Ke 26.8. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. To 27.8. klo 19 Israel-ilta, 
Pekka Tuominen, Lempi Repo, Evgeny Blinov, musiikki: Daisy Öster. Pe 28.8. 
klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 30.8. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Sain-
t´s Club, Päivi Tuohimaa, Mika Martinmäki, musiikki: God´s Bell. Ti 1.9. klo 
10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Ke 2.9. klo 18 Varkki-ilta. To 3.9. klo 
19 Rukousilta, Martti Väyrynen. Pe 4.9. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 6.9. 
klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints`Club, Risto Wotschke. Su 13.9. 
klo 11 Ilkka Puhakka. Tervetuloa!

Su 30.8. klo 18 Sunnuntain kokous, 
Mikael Estabrook ja Mika Martinmäki
Su 6.9. klo 18 Ehtoolliskokous, 
Kai Similä Tervetuloa! www.kempele.
svk.fi

Su 30.8. klo 11.00 KESKUSTELU
TILAISUUS, aiheena srk:n toiminta

Ke 2.9. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

Su 6.9. klo 11.00 RAAMATTUTUNTI, 
Tuomo Tikkanen

klo 13.30 RAAMATTUTUNTI, 
Tuomo Tikkanen

Ke 9.9. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

         

ILMOITTAUDU 14.9. 2015 ALKAEN 

WWW.NUORIYTY.FI

Ahis 
2016 

    AHOLANSAARI 1 6.-18.6 
    AHOLANSAARI 2 6.-18.6 
    AHOLANSAARI 3 20.6.-2.7. 
   AHOLANSAARI 4 20.6.-2.7. 
  AHOLANSAARI 5 18.-30.7 
AHOLANSAARI 6 18.-30.7

AHOLANSAAREEN!HERÄTTÄJÄN 

RIPARILLE 

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Rekilä sekä Oulun kaupungin 
perhetyöntekijä Ville Pahkin.   
He kertovat eronneille tai eroa 
harkitseville suunnatuista ti-
laisuuksista ja ryhmistä, joita 
Oulun ev.lut. seurakunnat ja 
Oulun kaupunki järjestävät yh-
teistyökumppaneineen syksyn 
aikana. Lähetetään myös kes-
kiviikkona 2.9. kello 15.15 Dein 
valtakunnallisessa lähetykses-
sä. Lue juttu ryhmistä sivulta 7.
 
Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 30.8. klo 9.45 Radiopyhä-
koulu, Aila Valtavaara. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kii-
mingin kirkosta. Virret: 509, 
729, 431, 432, 230 ja 329:1,2,5.
Su 6.9. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa Tuiran seurakunnan las-
tenohjaaja Marja Raatikainen.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 30.8. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää Aila Valtavaara. 
Hän kertoo siitä, miten autta-
malla toista voi unohtaa omat 
murheensa. Uusinta vuodelta 
2006.
Su 6.9. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa Tuiran seurakunnan las-
tenohjaaja Marja Raatikainen 
puhuu kiitollisuudesta.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys palaa kesätauolta. Lähetys 
klo 9.55–12. Kuultavissa myös 
osoitteessa www.radiodei.fi
Klo 10 Kansanlaulukirkko 
Karjasillan kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa vierailevat lap-
si- ja perhetyön diakoni Kari 

Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.  

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 30.8. ja 6.9. klo 10 jumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 30.8. klo 10 Koululaiskirk-
ko Kannelmäen kirkosta Hel-
singistä. Virret: 135, 488, 734.
Su 6.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Mikkelin tuomiokirkosta. Vir-
ret: 327; 709; 334:1,6-8 (b-sä-
vel), 343; 326:1; 232.

Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

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



Nyt tarvitaan
sankareita

Oletko
sinä yksi
heistä?

Kyllä, haluan ryhtyä kummiksi Nepalin lapsillex
Tukisumma:  

15 €/kk
25 €/kk

30 €/kk
50 €/kk

Haluan maksaa:
suoramaksulla
tili-ja viitetiedoilla
e-laskulla

Yhteystiedot:
Nimi:
Katuosoite:
Postinumero ja –toimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

Haluan saada lisätietoa Suomen Lähetysseuran 
työn tuloksista ja kampanjoista:

postitse
sähköpostitse

Manner-Suomi POL-2014-10091, 
voimassa 2015-2016, myönnetty 
23.10.2014, Poliisihallitus.
Ahvenanmaa 2014/6610, voimassa 
2015, myönnetty 25.8.2014, 
Ahvenanmaan maakuntahallitus.

SuOMeN 
LäHeTYSSeurA

Kummityö
Tunnus 5001637

00003 Vastauslähetys

Kiitos avustasi
ja tervetuloa

kummiksi!
lahetysseura.fi/kummit

Suomen
Lähetysseura

maksaa
postikulut

Yhdistykset

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 27.8 klo 18.00 Pattijoen metsäkirkossa, 
Mansikkakarintie 189/Leiritie, su 30.8 klo 15.00 Kirsti Vuoren mökillä, 
Sanginsaarentie 81, Oulujoki, ti 1.9 klo 19.00 Rantsilan seurakuntatalossa, 
su 6.9 klo 13.00 Pökkylän Punaisella Tuvalla, Hautakankaantie 29, Luohua, 
ti 8.9 klo 18.30 Utajärven seurakuntatalolla, to 10.9 klo 18.00 Raahen seu-
rakuntakodin pienessä salissa. Tervetuloa!  

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 30.8. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Su 6.9. klo 16:30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat.

Aamurukouspiiri joka tiistai klo 9.
Alkaen 1.9. Tarjoilua.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Ilmoitus Rauhantervehdykseen 26.8.2015 
 
Yhdistykset-palstalle 
 
 
Laskutusosoite: 
Oulun seudun Israelin ystävät 
c/o  A.-L. Björni 
      Aleksanterink. 50 A 
      90100           OULU 
 
 
Koko:  2 palstaa  x  n. 20 mm 
Paikka: Yhdistykset-palsta 
 
Logo:  
 
 
 
 
 
Teksti: 
 
 
 
 

 
 
 

  ISRAEL -ilta   
To 27.8. klo 19 Oulun Vapaakirkolla, Kirkkokatu 34. 
Mukana Nizhny Novgorodin messiaanisen seurakunnann  
pastori Evgeny Blinov, tj. Ilkka Vakkuri ja pj. Pekka Tuominen.       

   Oulun seudun Israelin ystävät                                             Tervetuloa! 
 

 
 

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

Heli.piirala@esperi.fi   |  050 592 1854  |  Ämmöntie 4, Haukipudas  |  www.esperi.fi 

Olemme avanneet uuden Esperi Hoivakoti Santaholmaan, Haukiputaalle. Tarjoam-
me pitkä- ja lyhytaikaista hoivaa ikäihmisille kodikkaassa ja turvallisessa ympäristössä. 
Tervetuloa Santaholman avoimiin oviin sunnuntaina 30.8. klo 13-15, osoitteeseen 
Ämmöntie 4, Haukipudas. Asukkaaksi voi tulla myös palvelusetelillä.

Hoivakoti Santaholmassa su 30.8. klo 13-15
Avoimet ovet

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Ps. 112: 5-9
Hyvin käy sen, joka on armelias ja 
lainaa omastaan muille,
sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.
  Oikeamielinen ei koskaan horju,
  hänet muistetaan ikuisesti.
Ei hän pelkää pahoja viestejä
vaan luottaa vakain mielin Herraan.
  Hän on vahva ja rohkea, ei hän 
pelkää,
  ja pian hän katsoo voittajana 
ahdistajiinsa.
Hän antaa avokätisesti köyhille, hän 
toimii aina vanhurskaasti
ja kulkee pystyssä päin.

Room. 13: 8-10
Älkää olko kenellekään mitään velkaa, 
paitsi että rakastatte toisianne. 
Joka rakastaa toista, on täyttänyt 
lain vaatimukset. Käskyt ”Älä tee 
aviorikosta”, ”Älä tapa”, ”Älä varasta”, 
”Älä himoitse”, samoin kaikki muutkin, 
voidaan koota tähän sanaan: ”Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään 
pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko 
lain.

Mark. 12: 41-44
Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua 
ja katseli, kuinka ihmiset panivat 
siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat 
paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo 
ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia, 
yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus 
kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi 
heille: ”Totisesti: tämä köyhä leski pani 
uhriarkkuun enemmän kuin yksikään 
toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, 
mutta hän antoi vähästään, kaiken 
mitä hänellä oli, kaiken mitä hän 
elääkseen tarvitsi.”

Hymy pelastaa paljon 
Viime aikoina olen tehnyt niin sanotusti oikeita töitä. Puuhiini ovat kuuluneet mar-
japensaiden ja omenapuiden istutus, kukkapenkin teko, lannoitus- ja tasoituspuuhat. 
Lapiota on heilutettu ahkerasti, kottikärryjä työnnetty pappilan pihamaalla edestakai-
sin, hikoiltu ja juotu nestettä litratolkulla. 

Työ on ollut palkitsevaa. Kunnioitukseni viljelijöitä ja puutarhureita kohtaan on 
lisääntynyt. 

Kun on touhunnut kellon ympäri ja lihakset huutavat hoosiannaa, tuntee tehneensä 
jotain. 

Mutta tärkeää on myös se, että saa jakaa tunteen rakkaansa kanssa.
Millaisen jäljen sinä jätät itsestäsi? Mitä kertoo mielesi tai mitä viestii kehosi, kun 

painat iltaisin pääsi tyynyyn? 
Kaivaudutko rakkaan ihmisen kainaloon väsyneenä, mutta onnellisena? Vai oletko 

joutunut katkeran yksinäisyyden kuiluun?
Lähimmäisyys on lääkettä yksinäisyyteen. Ajattelen, että lähimmäisyys on yhdessä 

tekemistä, yhdessä väsymistä, yhteisten tavoitteiden eteen ponnistelua. 
Se on myös sitä, että väsynyt kuulee voimaa antavan kannustuksen, janoinen saa 

käteensä virkistävän juoman ja surun valtaan joutunut tuntee lämpimän halauksen.
Muistan Stefan Kowalskin tarinan. Hän lähti avustustyöhön Kalkutan slummiin. 

Stefan näki kärsimystä, joka pysäytti ja ahdisti häntä. 
Kun Kowalski tunsi itsensä avuttomaksi, huomasi hän kadun kulmassa istuvan lii-

kuntakyvyttömän miehen. Heidän katseensa kohtasivat. Rampa hymyili ja kysyi neu-
vottomana seisovalta Stefanilta: ”Mitä voin tehdä hyväksenne, nuori mies?”

Ramman miehen kysymys herättää ajattelemaan rakkauden vastavuoroisuutta, anta-
mista ja saamista, yksinäisyyden kahletta sekä kahleet murtavaa rohkeaa toisen koh-
taamista. 

Kenenkään ei pitäisi jäädä yksin, ei ainakaan vastoin tahtoaan. Siksi on tärkeää, että 
me kommunikoimme arjessa ympäristömme kanssa. 

Hymy ja ystävällinen sana saattavat oikeasti pelastaa toisen ihmisen päivän. 

TIMO JUNTUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 30.8.2015
Psalmi: Ps. 112:5-9
1. lukukappale: Ruut 1:8-11, 14-18
2. lukukappale: Room. 13:8-10
Evankeliumi: Mark. 12:41-44
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”Miksi pappi 
pyörii meidän 
koulussa?” Miksi valitsit oman 

alasi, kolme opiskelijaa 
vastaa 
3 x 1800 merkkiä:
Pekka ja Elsi

Syyskuussa 20 vuotta täyt-
tävää Riku Siljanderia on 
aina kiehtonut hänen isän-
sä ammatti: bisnesmies. 

Taloudesta on isän kautta välit-
tynyt kiehtova, jopa salamyhkäi-
nenkin kuva.

– Mitä enemmän alasta on sel-
vinnyt, sitä enemmän se on alka-
nut kiinnostaa, sanoo Kirkko-
nummelta Ouluun muuttanut 
Siljander.

Siljander jättää mahdollisuu-
den myös muille ammateille, jos 
bisneksestä ei elämänuraa tuli-
sikaan. Talous on siitä hyvä ala, 
että se pitää ovet auki muillekin 
uraratkaisuille.

Siljander opiskelee taloutta 
Oulun yliopistossa. Kaupungissa 
on joitakin tuttavia, mutta muu-
ten Oulu on Siljanderille vieras. 

Uusi elämänvaihe sykähdyttää 
nuorukaista.

– On äärettömän innostavaa 
avata uusi tyhjä sivu. Se on ma-

kea homma. On niin paljon mah-
dollisuuksia ja kysymyksiä, joihin 
ei ole vastauksia. Se on tämän elä-
mäntilanteen suola. En tiedä yh-
tään mitä tapahtuu. 

Tuore opiskelija aikoo ottaa 
kaiken irti tiiviin fuksiporukan 
yhteydestä. Muiden fuksien kans-
sa voi käsitellä ahdistaviakin asi-
oita.

– On uusia heppuja, jotka ovat 
samassa asemassa. Varmaan löy-
tyy kavereita, joiden kanssa jakaa 
tuntemuksia.

Nuori mies on kuullut kave-
reiltaan, että opiskelijaelämä on 
railakasta menoa. 

– Sellainen opiskelijatoiminta 
ei taida sopia minulle, hän pohtii. 

Tuore fuksi haluaa menestyä 
opinnoissaan. Kun hän lähtee jo-
tain tekemään, se tehdään kunni-
alla loppuun asti.

Siljander etsii menestystä 
myös tulevassa työssään.

– Menestyksellä ja palkalla oli 
merkitystä, kun valitsin talous-
tieteen. On kuitenkin tärkeää, et-
tä saa sellaisen elämän, että ei tar-
vitse stressata koko aikaa.

Siljander haluaa uraltaan vaih-
tuvuutta ja mahdollisuutta vai-
kuttaa urakehitykseen. Se on tär-
keämpää kuin raha.

Fuksi uskoo, että hänet toi Ou-
luun johdatus. Hän kokee, että se 
on ollut mukana muissakin elä-
mänvaiheissa, hyvällä tavalla.

PEKKA HELIN

Johdatusta ja menestystä
On niin paljon 
mahdollisuuksia 
ja kysymyksiä, 
joihin ei ole 
vastauksia. 
Se on tämän 
elämäntilanteen 
suola.

Oppilaitostyö Oulussa

Seurakuntien työntekijät ovat oppilaitoksissa 
ratkomassa hengellisiä ongelmia.
OIKEIN. Keskustelemme mielellämme hengellisistä asi-
oista ja ongelmistakin, mutta emme vain niistä. Kaikki 
aiheet maasta, taivaasta ja niiden väliltä sopivat meille. 

Keskustelu lähtee kunkin omista elämänkysymyk-
sistä. Niiden kanssa voi ottaa meihin yhteyttä, nykäistä 
hihasta tai piipahtaa työhuoneellamme. Juttuun pää-
see myös tulemalla mukaan johonkin tapahtumaan.

Oppilaitostyöntekijä on sekä opiskelijoita että 
henkilöstöä varten.
OIKEIN. Teemme työtämme koko oppilaitosyhteisössä 
ja palvelemme kaikkia sen jäseniä.

Moniarvoisessa yhteiskunnas-
sa oppilaitoksissa pitäisi olla 
saatavilla tasa-arvoisesti myös 
muiden kuin luterilaisten seu-
rakuntien palveluja.
OIKEIN. Toivottavaa olisi, että 
oppilaitostyöhön olisi mahdol-
lisuuksia ja resurssia myös muilla 
kuin luterilaisilla seurakunnilla. Kun 
kuitenkaan näin ei Suomessa yleensä ole, 
neuvomme, ohjaamme ja yhdistämme ihmi-
siä sen mukaan, mikä kullekin tuntuu omalta ja oike-
alta. 

Meidän kauttamme voi etsiä yhteyttä vaikkapa or-
todoksiyhteisöön, jos tuntee sen omakseen eikä tiedä, 
mistä sen löytää. Oppilaitostyöntekijät selvittävät ja tu-
kevat yhteyden löytymisessä.

Oppilaitospappi tekee käännytystyötä.
VÄÄRIN. Kunnioitamme oppilaitosyhteisössä jokaisen 
vakaumusta tai vakaumuksettomuutta.

Oppilaitostyön tapahtumissa veisataan ja rukoillaan.
VÄÄRIN. Veisuun olemme jättäneet niille, joille se pa-
remmin istuu. Nykyisin oppilaitostyön tilaisuuksissa 
ei veisata edes silloin, kun virsikirja on esillä – silloin 
lauletaan. Reippaaseen menoon voi tulla tutustumaan 
vaikkapa Luukas-messussa. 

Suurin osa oppilaitostyöstä jäsentyy osaksi oppilai-
tosten toimintaa. Silloin toimitaan oppilaitoksen peri-
aatteilla, eikä se ole uskonnonharjoitusta.

Papin tai diakoniatyöntekijän kanssa ei uskalla 
ryhtyä puhumaan ainakaan seksuaalisuuteen ja 
seurusteluun liittyvistä kysymyksistä.
VÄÄRIN. Moni on uskaltanut: ihmissuhteet on yksi 
yleisimmistä kahdenkeskisten keskustelujen aiheista. 
Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat syvästi mei-
tä kaikkia ihmisiä koskettavia asioita ja niistä keskus-
tellaan aina herkästi kuunnellen ja tukien.

Parasta oppilaitostyössä on nuorten kanssa hengailu.
OIKEIN & VÄÄRIN. Harvoin on tilaisuutta vain hen-
gailla, mutta aina ei tarvitse tehdä mitään erityistä-
kään, kun jutustelu vaikka kahvikupin äärellä riittää. 
Nuoret ihmiset ovat kyllä yleensä energisyydessään 
ihan mahtavaa seuraa!

KATARIINA PITKÄNEN
oppilaitospastori

Oulun seurakunnat

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

7 VÄITETTÄ JA VASTAUSTA

Riku Siljander muutti viime viikonloppuna uuteen opiskelijakämppään yhdessä lapsuudenaikaisen kaverinsa kanssa. Ensimmäisiä 
huonekaluja tyhjässä asunnossa oli säkkituoli.

Valitsitko 
alasi 

järjellä vai 
sydämellä?
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Kaikesta taivaan ja maan väliltä

Elina Airaksinen haluaa 
työhön, jossa saa olla ih-
misten kanssa tekemisissä. 

Nuori nainen muutti 
Posiolta Ouluun viime syksynä 
opiskelemaan sähkötekniikkaa. 
Se ei kuitenkaan tuntunut omal-
ta jutulta, joten hän päätti vaih-
taa alaa. 

Mahdollisuuksia käytiin läpi 
yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. 
Uutta tulevaisuuden uraa 17-vuo-
tias Airaksinen lähtee etsimään 
matkailusta.

– Minua kiinnostavat kulttuu-
rit ja kielet. Kesätöissä olen saa-
nut kokemusta asiakaspalvelusta, 
joten matkailuala tuntui omim-
malta vaihtoehdolta.

Matkailualassa on Airaksisen 
mukaan sekin hyvä puoli, että sen 
kautta voisi löytyä töitä kotiseu-

dämellä että järjellä.
Tähän mennessä Airaksinen 

itse on matkustanut pääasiassa 
kotimaassa. Pisin reissu suun-
tautui Tukholmaan ysiluokan 
syksyllä.

– Espanjaan tekisi mieli mat-
kustaa, tai oikeastaan minne 
vaan, Airaksinen naurahtaa. 

Ensimmäisinä opiskelupäivi-

nä on tutustuttu matkailun eri 
aloihin. 

– Matkailualalla tuntuu olevan 
mielenkiintoisia juttuja. Haluan 
käydä tämän tutkinnon kunnol-
la loppuun ja jatkaa sitten ehkä 
muualle.

Tulevaisuudessa myös kasva-
tus- ja opetusala tai turvallisuus-
puoli voisi kiinnostaa. 

Myös lisäkurssit esimerkiksi 
lukion puolelta innostavat Elinaa. 
Niistä opinahjossa onkin tarjottu 
tietoa heti ensimmäisinä päivinä.

Musiikkia harrastavalla nuo-
rella naisella on yksi konkreetti-
nen unelma tulevaisuuden unel-
mapestistä.

– Olisi hienoa saada sellainen 
työ, jossa saisi soittaa kitaraa.  

ELSI SALOVAARA

Toiveissa on ihmisläheinen ammatti

– Minua kiinnostavat kulttuurit ja kielet, kertoo matkailualaa opiskeleva Elina Airaksinen.  

E l s i  S a l ovaa ra

Salla Tuominen, oppilaitosdiakoni
salla.tuominen@evl.fi / 040 5747 132
Tavattavissa joka toinen ma klo 10–11 OAMK Kotkantien
Kohtauspaikalla, muulloin tavattavissa sovitusti jossain
muussa oppilaitoksessa tai työhuoneessaan
Keskustan seurakuntatalossa.

Ari Savuoja, yliopistopastori
ari.savuoja@evl.fi / 040 524 5919 
Työ- ja vastaanottohuone yliopiston Linnanmaan 
kampuksella, huone TF101 (lähellä luentosali L3:a), 
Erkki Koiso-Kanttilan katu 4, ovi 2T. 
Olen tavattavissa kun ovi on auki, tervetuloa! 
Voit sopia tapaamisen myös sähköpostitse, 
puhelimitse tai Facebookissa privat-viestillä!

Katariina Pitkänen, oppilaitospastori
katariina.pitkanen@evl.fi / 050 386 8677
Tavattavissa OSAO Kaukovainion yksikössä
(huone 11030) aina, kun ovi on auki. 

Päivystys ma ja to klo 12–15. 
Oamk Kotkantien kampuksen Kohtauspaikalla joka 
toinen ma klo 10–11 sekä sovitusti OSAO Pikisaaressa, 
Oamk Liiketaloudessa ja Keskustan seurakuntatalossa.

Jenni Siljander, oppilaitospastori
jenni.siljander@evl.fi / 044 3161 450 
Tavattavissa Kontinkankaan OSAO ja Oamk 
työhuoneella Honka-rakennuksessa (133) aina oven 
ollessa auki, erityisesti torstai-aamupäivisin. 
Diakoniaopisto ja Diakonia-amk, tiistaisin 3. krs:n 
ryhmähuoneessa klo 12–14.15.
OAKK Kotkantien yksikössä tiistai-aamupäivisin.
Keskustan seurakuntatalolla tai edellä mainituissa 
oppilaitoksissa myös erillisen sopimuksen mukaan

Taina Voutilainen, kirkkomuusikko
taina.voutilainen@evl.fi / 044 3161 729
Tule mukaan opiskelijoille ja nuorille aikuisille 
tarkoitetun Sarastus-kuoron toimintaan! 

Katariina Koistinen puh-
kuu intoa ensimmäi-
sen opiskeluviikon jäl-
keen. Kaksivuotinen lap-

si- ja perhetyön ohjaajan koulutus 
Oulun diakoniaopistossa tuntuu 
juuri siltä, mitä hän on toivonut. 

Aina hän ei ole halunnut las-
tenohjaajaksi, vaan alavalinta on 
selkiytynyt pikkuhiljaa.

– Sisarusten lapsia hoitaessani 
olen huomannut, että juuri tätä 
tykkään tehdä.  

Hoitoala ei ole palkkatilastojen 
kärjessä. 19-vuotias Koistinen to-
teaa, että kukapa ei haluaisi saa-
da suurta palkkaa. Tärkeintä se ei 
kuitenkaan ole. 

– Valitsen ammattini sen mu-
kaan, että saan työstä irti muuta-
kin kuin palkan, hän toteaa. 

Tulevaisuudessa voisi siintää 
myös diakonin tai kirkon nuori-
sotyönohjaajan koulutus. 

– Tärkeää työssä on se, että 
pääsee auttamaan ihmisiä. Iki-
nä ei ole tylsää päivää, kun lasten 
kanssa työskentelee, hän uskoo.

Valmistuttuaan Koistinen ha-
luaisi työskennellä nimenomaan 
seurakunnassa. 

– Se on se in-juttu minulle. 
Toisin kuin tämän lausunnon 

perusteella voisi olettaa, Iissä syn-
tyneellä, Muhoksella asuneella ja 

Ouluun jo useampi vuosi sitten 
kotiutuneella Koistisella ei ole 
seurakuntanuoren taustaa.

– Isostoimintaankaan ei tullut 
aikanaan lähdettyä, se kyllä har-
mitti jälkikäteen. Kerho-ohjaaja-

nakaan en ole ollut, mutta onnek-
si tie alalle avautui. 

Ylioppilaaksi keväällä kirjoit-
tanut nuori nainen ei uskonut 
pääsevänsä hakupapereissa yk-
kösenä olleeseen vaihtoehtoon. 

– Voi että mie hypin seinille 
ilosta, kun tieto hyväksymises-
tä tuli, hän kuvailee naurun kera.

Näyttötutkintona suoritetta-
vassa koulutuksessa on sekin hy-
vä puoli, että saa oppia tekemällä 
eikä pelkästään pitkiä esseitä kir-
joittelemalla. 

– Minulle sopisi paljon parem-
min, että saisin vain huitoa käsiä 
ja selittää, Koistinen toteaa pilke 
silmäkulmassa. 

ELSI SALOVAARA

Lasten kanssa ei tule tylsää päivää
Mie hypin seinille 
ilosta, kun tieto 
hyväksymisestä tuli.

– Tärkeintä työssä on se, että pääsee auttamaan ihmisiä, Katariina Koistinen sanoo.

dun hiihtokeskuksista. 
– Työllistymistä tulevaisuu-

dessa pitää toki ajatella, mutta ei 

pidä lähteä alalle, jossa ei viihdy 
ollenkaan, hän tietää.

Oma ala on valittu siis sekä sy-

Työllistymistä 
tulevaisuudessa 
pitää toki ajatella, 
mutta ei pidä lähteä 
alalle, jossa ei viihdy 
ollenkaan.

E l s i  S a l ovaa ra

JENNI
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KATARIINA

ARI
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Elsi Salo
vaara



14 Rauhan Tervehdys  |  Nro 26  |  26.8.–9.9.2015

Menot Oulun seurakunnissa 26.8.–9.9.2015

Leikkaa talteen!

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

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainvälisentyön pastori 
Stiven Naatus, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus (suljettu 6.–26.7.2015)
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Haukkukirkko 
kaipaa talkoolaisia

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Taavi Toivo 
Juhani Hakasaari, Ella Aino 
Helena Kellokumpu, Heino 
Matti Valtteri Lumimäki.
Haukipudas: Jooa Artturi 
Rojola, Paavo Armas Sakari 
Kärkkäinen, Saana Josefiina 
Mielikäinen.
Karjasilta: Janni Edviina Illi-
kainen, Emma Karoliina An-
nikki Kantola, Taimi Maria 
Kivioja, Emmi Linnea Eveliina 
Meriläinen, Toivo Olavi Pa-
sanen, Alvar Aukusti Räihä, 
Miska Viljami Saastamoinen, 
Ville Antero Heiska, Samu-
li Vili Valtteri Hekkala, Sara 
Eeva Susanna Juka, Oliver Ee-
tu Johannes Juka, Oliver Vil-
jami Kalliokoski, Eevi Aman-
da Kela, Pekko Alvar Lehto, 
Aale Samuel Mainio, Mikael 
Timi Olavi Mokki, Daniel Ok-
ko Aleksanteri Pihlaja, Lukas 
Heikki Juhani Savaloja, Inna 
Adalmiina Seppänen, Anton 
Ladislao Vaittinen, Elsa Juu-
lia Veijola.
Kiiminki: Minnea Pauliina 
Ohtamaa, Annika Helmi Si-
nikka Hyrkäs, Kasper Eina-
ri Pekkala, Hilda Maria Tiiro-
la, Johannes Jaakko Samuli 
Peltola, Minessa Oona Riik-
ka Pohjanvesi, Adelia Iina Ee-
rika Koivukangas.
Oulujoki: Oona Sofia Fin-
ne, Santtu Väinö Olavi Hei-
nonen, Anni Matilda Karja-
lainen, Sanni Helena Maria 
Koivikko, Emmi Alisa Katarii-
na Laurila, Riia Maria Serafii-
na Pölkki, Venla Sofia Turti-
nen, Noel Viljam Tölli, Ama-
dea Livian Kumpula, Anton 
Eeli Olavi Niemelä, Valtteri 
Johannes Viro.
Oulunsalo: Silva Livia Luok-

kanen, Veeti Johannes Toik-
kanen, Enni Adelia Aitto-oja, 
Eino Armas Jurvelin, Aarni 
Eemil Päkkilä, Akseli Unto 
Tapio Virkkala.
Tuira: Nooa Markus Kris-
tian Hiltunen, Hilla Annii-
na Holmi, Inari Amanda El-
viira Karhula, Peetu Joona-
tan Karsikas, Neea Julia Kei-
nänen, Lotta Enni Katariina 
Keränen, Miklos Arttu Samu-
li Kouvalainen, Luka Samuel 
Latvala, Lassi Juhana Laus-
maa, Iina Inkeri Lämsä, San-
teri Juha Matti Murto, Elias 
Juho Henrik Parhi, Pekko Jo-
hannes Aho, Eetu Juhani Ai-
rio, Ilona Emma Mimosa Haa-
pala, Lyydia Maria Holma, Ja-
mi Onni Sakari Huovinen, Ee-
vi Anna Sofia Isoaho, Vikke 
Walfrid Järvenpää, Niilo Lau-
ri Tapio Koivisto, Daniel Aa-
ron Lepistö, Aava Lilja Auro-
ra Männikkö, Aatos Urho Eli-
el Renko, Ellen Elisabet Sal-
minen, Siiri Otava Annikki Si-
vonen, Olivia Aurora Taipa-
leenmäki, Valtteri Immo Ta-
pio Väisänen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Vesa Eerikki 
Seppänen ja Leena Elisa Lau-
rila, Jukka Petteri Lappalai-
nen ja Kati Maria Johanna 
Heikkinen, Hannu-Heikki Ju-
hani Huikuri ja Sohvi Natalia 
Saarela, Henri Akseli Seppälä 
ja Hanna Maria Karhu. 
Haukipudas: Lauri Mikael 
Luhtaniemi ja Pauliina Mirja 
Naimi Tuomela, Mika Ilmari 
Soini ja Päivi Johanna Ukko-
la, Janne Olavi Manninen ja 
Anne-Marit Eliisa Karvonen, 
Petri Henrik Heikkilä ja Lau-
ra Emilia Rinnekangas, Kar-

ri Petteri Räsänen ja Anne 
Maarita Rautio.
Karjasilta: Juho Tuomas Tur-
peinen ja Anne-Mari Kont-
tila, Jussi Hemminki Haan-
pää ja Katja Hannele Rousti, 
Toni Juhani Lämsä ja Minna 
Marika Koivunen, Kari Tapa-
ni Ämmänpää ja Maria Hele-
na Isopahkala, Jari-Mikko 
Johannes Saarenpää ja An-
na Maria Kotikumpu, Juha-
ni Karinpoika Savolainen ja 
Tiina Katariina Elf, Severi Mi-
kael Eilola ja Malinda Aliisa 
Haapakoski, Tomi Olavi Län-
kinen ja Hanna-Mari Jokelai-
nen, Pekka Henrik Lehtola ja 
Suvi Kristiina Yliruikka, Jan-
ne Juhani Keskimäinen ja Eli-
na Johanna Jurmu, Jiri Alek-
si Lahti ja Mari Pauliina Ra-
hikka, Esakalle Tapani Väntti-
lä ja Jenny Julia Klaavo, Otto 
Eemeli Antinmaa ja Päivi Lii-
sa Mirjami Leisti, Mika Jarkko 
Juhani Korhonen ja Hanna-
Reetta Karoliina Sirviö, Sa-
muli Kristian Laine ja Laura 
Kristiina Kunnari, Jarmo Ju-
hani Savaloja ja Hanna-He-

lena Härkönen, Timo Juha-
ni Pyykkönen ja Riikka Ma-
ria Susanna Kehusmaa, Jark-
ko Aato Einari Kylli ja Satu 
Marika Marjanen, Riku Ju-
hani Saarinen ja Asta Marjus 
Syrjänen.
Kiiminki: Kim Paul Rasmus-
son ja Sanna Elisa Kangaskes-
ti, Eero Antero Viljas ja Teija 
Hannele Soronen, Toni Pet-
teri Mursu ja Riitta Anne-
li Määttä, Harri Juhani Sort-
ti ja Saara Annamari Suomi-
nen, Ville Sakari Myllymäki ja 
Sara Anneli Körkkö.
Oulujoki: Markus Tapani Os-
kari Tauriainen ja Katja Su-
sanna Sevander, Verneri Tep-
po Jaakko Siermala ja Jose-
fin Elisabeth Björk, Pauli Ta-
pani Moilanen ja Sinikka Ka-
tariina Utriainen, Aarne Ta-
pio Mäkelä ja Jaana Maarit 
Ruotsala, Ville Samuel Vuollo 
ja Ellen Maaria Sunnari, Jar-
no Jussi Juhana Sihvo ja Jon-
na Eerika Räsänen, Sami Mik-
ko Kalevi Laatikainen ja Ou-
ti Katariina Vasiljeff, Sami 
Antero Sääksjärvi ja Marja 

• klo 12–15 tarjoillaan teetä ja 
  leivoksia 5 €, käteismaksu
• klo 13 pastori Ari-Pekka Metso

• MUOTINÄYTÖS, malleina toimivat 
DOMin asiakkaat

Musiikki: Outi Kiiveri/viulu, Aila Siliämaa/piano
• klo 14 jälkeen DOM avaa ovensa ostoksia varten
Voit halutessasi pukeutua teeman mukaisesti!

lauantaina 29.8. 
Vanhassa 
Pappilassa, 
Asemakatu 6
Voit 
halutessasi 
pukeutua 
teeman 
mukaisesti!

Sunnuntaina 6. syys-
kuuta Hintan seu-
rakuntatalon pihal-
la järjestetään kello 

12 alkaen haukkukirkko. 
Tapahtumaan ovat terve-
tulleita kaikki eläinten ys-
tävät ja heidän lemmikki-
koiransa. Haukkukirkkoon 
voi osallistua myös ilman 
koiraa. 

Haukkukirkko järjeste-
tään Oulussa ensimmäistä 
kertaa. 

– Seurakuntalaisilta on 
tullut toive tilaisuudesta, 
jonne voisi tulla lemmi-
kin kanssa. Haukkukir-
kon kautta halutaan tar-
jota ihmisille myös mah-
dollisuus tulla tekemään 
vapaaehtoistyötä, Oulujo-
en seurakunnan diakonia-
työntekijä Anu Fedotoff 
kertoo.

Haukkukirkossa on har-

taushetki, jonka toimitta-
vat pappi Pentti Kortesluo-
ma ja kanttori Sanna Lep-
päniemi. Hartaushetken 
jälkeen on makkaranpais-
toa, kahvitarjoilu sekä koi-
rille makupaloja. Tilaisuu-

teen tuotavan koiran roko-
tukset tulee olla kunnossa. 

 
Koiran muonaa
kolehtiin
Haukkukirkossa otetaan 
vastaan koirien ja kissojen 

säilyvää muonaa kolehtina 
ja lahjoituksina. Lahjoituk-
set jaetaan Oulujoen seura-
kunnan diakoniatyön kaut-
ta vähävaraisille lemmikki-
eläinten omistajille. 

– Säilyvä muona on 
konkreettinen tapa auttaa 
apua tarvitsevaa. Lahjoi-
tukset menevät taatusti pe-
rille ja tulevat tarpeeseen, 
Fedotoff lupaa.

Haukkukirkon järjes-
tämiseen kaivataan vapaa-
ehtoisia. Talkoolaisia tar-
vitaan makkaranpaistoon, 
kahvitarjoilun järjestämi-
seen, ulkoalueen loppusii-
voukseen sekä muonalah-
joitusten vastaanottami-
seen. 

Ilmoittautumiset tal-
koisiin Oulujoen seura-
kunnan diakoniatyönteki-
jä Anu Fedotoffille, p. 040 
5747 098.

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

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Varttihartaus to 27.8. klo 
18–18.15, Oulun tuomiokirk-
ko. Iltahetki Raamatun ja ru-
kouksen äärellä. Lyly Rajala.
Messu su 30.8. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avus-
taa Hanna-Maija Ollanketo. 
Kanttorina Henna-Mari Si-
vula. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi. Messun jälkeen 
soppatykki kirkon pihalla. 
Ks. ilmoitus. 
Messu su 30.8. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Saar-
na Lasse Marjokorpi ja litur-
gia Samuel Korhonen. Lapsil-
le pyhäkoulu. 
Raamattupiiri ke 2.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Ompeluseurat to 3.9. klo 
19, Intiön seurakun-
takoti.
Aamupiiri la 
5.9. klo 10, 
Vanha pappila.  
Ekumeeni-
nen messu su 
6.9. klo 10 Ou-
lun tuomiokirk-
ko. Liturgia Jou-
ko Lankinen, avus-
taa Anna-Mari Heikkinen, 
saarna Juhani Lavanko ja eht.
av. Urpo Luokkala. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Ou-
lun Sotaveteraanikuoro. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 6.9. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-

lunki.
Messu su 6.9. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Veijo Koivula.
Raamattupiiri ke 9.9. klo  17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Harrastukset ja kerhot 
Kesäkahvila, Cafe Krypta 
ja pieni käsityöpuoti Oulun 
tuomiokirkon krypta. Avoin-

na to 27.8. klo 10–20 ja 
pe 28.8. klo 10–15. 

Päivänpulla on 
aina 2 € ja kah-
vikuppi 1 € ja 
santsikuppi 
kuuluu hin-
taan.  Perjan-

taina on pan-
nukakku ja voh-

velipäivä. Myös 
gluteeniton vaihto-

ehto tarjolla. Meiltä löytyy 
myös upeita käsitöitä, joita 
Silmukan monitaiturit teke-
vät. Myynnissä myös muka-
via muistoja Oulun tuomio-
kirkosta mm. mukeja, tarjot-
timia ja pastilleja. 
Tuu Tsekkaan Tuomio to 
27.8. klo 18–20 Keskustan 
seurakuntatalo. Ks. ilmoitus. 

Ehtookellot ja 
iltarukous (Vesper)
la 5.9. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.
Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, Vesperiin.  
Kesto 20 minuuttia.

Eläkeläisten leiripäivä Hie-
tasaaressa pe 28.8. klo 9–16 
Hietasaaren leirikeskus. Vir-
kistävä leiripäivä Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan kai-
kenikäisille eläkeläisille. Lei-
ripäivän hinta 17 € sisältää 
aamupalan, lounaan ja päi-
väkahvit sekä kuljetuksen. Il-
moittautumiset  p. 040 5747 
169. Mukana diakoniatyön-
tekijät Heidi Karvonen ja 
Kirsi Karppinen. Ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikir-
je. Olet sydämellisesti terve-
tullut viettämään virkistävää 
leiripäivää mukavan yhdessä-
olon, hyvän ruoan ja sauno-

Kristiina Saikkonen, Jan-Erik 
Kullberg ja Maarit Helena 
Leinonen, Eemi Arjo Tapani 
Tervaportti ja Mariliisa Kata-
riina Kanniainen, Voitto Val-
de Vainio ja Helena Kristiina 
Hiltunen, Olli-Pekka Nousiai-
nen ja Birgitta Paula Tuulia 
Kokko, Simo Petteri Ikonen 
ja Helmi Orvokki Määttä.
Oulunsalo: Joonas Eemeli 
Pirilä ja Sanna Johanna Su-
tinen.
Tuira: Kim Johannes Väätä-
jä ja Sari Johanna Forsman, 
Pekka Juhani Kalaoja ja Taru 
Katariina Vuolas, Sami Mauri 
Yrjö Mustonen ja Auli Johan-
na Korpi, Mikko Tuomas Lau-
ri ja Jenni Kirsi Marja Henttu-
nen, Sauli Eerikki Pisilä ja Tii-
na Elina Tuhkala, Marko Ju-
hani Haataja ja Tiina Liisa Ka-
roliina Karppinen, Tero Tapio 
Huhtala ja Heidi Marika Här-
mä, Keijo Tapani Kälkäjä ja 
Katja Susanna Kälkäjä, Heik-
ki Kalervo Kauppi ja Minna 
Elina Blomqvist, Stephen Ja-
mes Whale ja Elisa Katariina 
Uusimäki, Joona Samuli Pi-
rilä ja Salla Mari Kärnä, Pet-
ri Juhani Lukinmaa ja Jaana 
Maarit Helisten, Tomi Mar-
kus Jutila ja Heini Marjaana 
Junttila, Jaakko Pekka Puo-
litaival ja Tiina Anna Elina 
Reponen, Sasu Matti Seppä-
lä ja Anu Pauliina Sydänmet-
sä, Janne Markus Petrelius 
ja Tiina Annika Ervasti, Kal-
le Matias Liukkonen ja Mai-
ju Annukka Illikainen, Heik-

Pyhäkouluohjaajille starttipäivä 
sunnuntaina 30.8. klo 10 Pyhä Luukkaan kappelissa. 

Tervetuloa uudet ja vanhemmat pyhäkouluohjaajat. 
Luvassa virikkeitä syksyyn. Aloitamme osallistumalla 
messuun klo 10, jonka jälkeen jatkamme omalla oh-
jelmalla noin klo 14 saakka. 
Pyhäkoulutyössä saat tehdä töitä lasten ja perheiden 
parissa mukavia hetkiä viettäen. Toiminta on moni-
puolista ja mukana menossa toiset pyhäkouluohjaa-
jat sekä seurakunnan työntekijät. Työhön saat koulu-
tuksen ja pidämme kokouksia, yhteisiä retkiä ja juhlia 
säännöllisesti pyhäkouluohjaajaporukalla.

Jos kiinnostuit, ja haluat alkaa pyhäkouluohjaajaksi, 
ota yhteyttä pyhäkouluvastaavaan:
Tuiran seurakunta 
Anu Hannula p. 044 3161 718
Tuomiokirkkoseurakunta 
Outi Metsikkö p. 050 5213 380 
Karjasillan seurakunta 
Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109

Kiinnostaisiko sinua pitää 
alakouluikäisille lapsille kerhoa 

arki-iltaisin? 

Ilmoittaudu mukaan kerhonohjaajien peruskurssille, 
joka pidetään 11.–13.9. Haukiputaan Isoniemessä. 
Kurssille otetaan ensisijaisesti syksyllä kerhon aloitta-
vat kerhonohjaajat sekä kerhonohjaajina toimivat, joil-
ta kurssi on jäänyt käymättä.  Kurssi on suunnattu Hau-
kiputaan, Karjasillan, Oulujoen, Oulunsalon, Tuiran ja 
Tuomiokirkon rippikoulun käyneille nuorille. 
Lähtö tapahtuu perjantaina bussilla noin klo 18 ja yh-
teinen kurssimme päättyy kirkonmenojen jälkeen noin 
klo 13. Osallistuminen on ilmainen.  
Ilmoittautuminen 4.9. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. Lisätietoja 
järjestävien seurakuntien nuorisotyönohjaajilta.

ki Markus Rautakoski ja Vir-
pi Elisa Paananen, Aki Kuller-
vo Töyräs ja Annika Susanna 
Sormunen, Joni Jaakko Ensio 
Pirttiperä ja Heli Sinikka Hä-
tinen, Henri Johannes Silvo-
la ja Katriina Marjo Johanna 
Jääskeläinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Kerttu Eevi 
Marjatta Keinänen 87, Laina 
Laitinen 88, Lempi Katriina 
Ollikainen 86, Tauno Henrik 
Sarkkinen 84, Elsa-Liisa Saa-
joranta 93.
Haukipudas: Esko Ilmari Rin-
ne 78, Eila Kaarina Jounio 86, 
Erkki Iisakki Kontio 79.
Karjasilta: Jouko Ilmari Pek-
kola 67, Aale Juhani Ylita-
lo 89, Yrjö Hietala 75, Aino 
Annikki Koistinen 74, Heikki 
Aukusti kontio 70, Eeva Es-
ter Pahkala 92, Kai Olavi Rä-
met 45, Juha Antero Teeri-
niemi 54.
Kiiminki: Jenny Laurila-Har-
ju 88.
Oulujoki: Ali Veikko Manni-
nen 60, Tiina Hannele Isoher-
ranen 46, Pauli Jaakoppi Vää-
nänen 95.
Tuira: Sirkka Anneli Parkat-
ti 65, Raimo Mikael Tuovinen 
76, Kerttu Marjatta Hooka-
na 88, Saima Mirjam Kenttä 
92, Paula Marja Kaarina Mar-
tikainen 69, Pentti Esko An-
selmi Pöyskö 58, Matti Kalevi 
Rakennuskoski 76, Alma Jo-
hanna Räihä 88, Pauli Eerik 
Soronen 66.

Kaatuneitten Omaisten Liiton 
valtakunnallisten päivien 
ekumeeninen messu 
sunnuntaina 6.9. klo 10 Oulun tuomiokirkossa.
Liturgia Jouko Lankinen, saarna Juhani Lavanko, 
kanttori Henna-Mari Sivula, urkuri Lauri-Kalle Kallunki, 
Oulun Sotaveteraanikuoro.

misen merkeissä. 
Nuorten pelikahvila pe 28.8. 
ja 4.9. klo 18–22 Vanhan pap-
pilan kivijalka, erityisnuori-
sotyön tila. Yhdessäoloa pe-
lejä pelaillen Tervetuloa Van-
haan pappilaan nuorten peli-
kahvilaan! Pelikahvilassa voit 
pelailla erilaisia pelejä, kuten 
biljardia. 
Heinäpään eläkeläisten ker-
ho to 3.9. ja 10.9. klo 10.30–
12, Heinätorin seurakunta-
talo. Lisätietoja diakoni Kai-
sa Jaakkola, p. 040 7304 117.
Intiön eläkeläisten kerho to 
3.9. ja 10.9. klo 12.30–14 Inti-
ön seurakuntakoti. Tule har-
tauden, keskustelun, pienen 
ohjelman ja kahvikupposen 
äärelle. 

Lapset ja lapsiperheet
Keskustan perhekerho to 
27.8.,  3.9. ja 10.9.  klo 10–
11.30 Keskustan seurakun-
tatalo, Isok. 17, 2. krs.  Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä huolta-

jan kanssa. 
Varttipyhäkoulu to 27.8.  klo 
18–18.15, Oulun tuomiokirk-
ko. Pikkupyhäkoulu lasten-
paikassa. 
Pyhäkouluohjaajien startti-
päivä su 30.8. klo  10–14 Py-
hän Luukkaan kappeli. Ks. il-
moitus tältä sivulta.
Kerhonohjaajien peruskurs-
si 11.–13.9.  Ks. ilmoitus täl-
tä sivulta.
Heinäpään perhekerho ti 
1.9. ja 8.9. klo 10–11.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo.  

Musiikkitilaisuudet
Maija Tynkkysen 45-vuotis-
taiteilijajuhlavuosikonsert-
ti su 30.8. klo 15 Oulun tuo-
miokirkko. Kolehti lähetys-
työn hyväksi Nepaliin. Kon-
sertissa kuullaan Bruhnsin, 
Bachin, Purcellin, Rameaun 
ja Mendelssohnin musiikkia. 
Cafe Krypta myös avoinna. 
Tuomiokirkkokuoro to 3.9. 
klo 16.30–18 Keskustan seu-
rakuntatalo. Tuomiokirkko-
kuoron laulukauden avaus 
ja syksyn ensimmäiset kuo-
roharjoitukset. Uusia laulajia 
pyydetään ottamaan yhteyt-
tä kuoronjohtajaan: Henna-
Mari Sivula, p. 040 7450 160. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419 
tai käymällä Keskustan seu-
rakuntatalossa. Kotikäynti-
pyynnöissä voitte olla yhte-
ydessä suoraan oman alueen 
työntekijään. 

Diakonian 
soppasunnuntai
sunnuntaina 30.8. klo 11.30–13
  
Tuomiokirkon klo 10 messun jälkeen 
kirkkopihalla diakoniatyön järjestämä 
soppatykkiruokailu.
Ruokailu on avoin ja maksuton kaikille.

Tuu Tsekkaan Tuomio 
torstaina 27.8. klo 18–20 Keskustan seurakuntatalossa.

Mukaan isoskoulutukseen? 
Minä kerhonohjaajana? 
Arki-ilta eikä mitään tekemistä? 
Illassa mahdollisuus tutustua ja ilmoittautua mukaan 
kerhonohjaajana toimimiseen, isoskoulutukseen 
ja -toimintaan sekä tuomiokirkon nuorisotyöhön 
pelikahviloineen ja nuorten iltoineen. 
Osallistuneiden kesken arvotaan elokuvalippuja. 
Lisätietoja Käkkärä, Mono ja Kaija. 

Nuorten 
pelikahvila 

pe 28.8. ja 4.9.
 klo 18–22 

Vanhan pappilan 
kivijalka.
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Menot Oulun seurakunnissa 26.8.–9.9.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 30.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Sari Wallin, ta-
pulikahvit. Radiointi Radio 
Pooki.
Jäälinmessu su 30.8. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Messu su 6.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, kanttorina Sari Wallin.
Raamattupiiri to 3.9. klo 10 
Montin-salissa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
6.9. klo 18 Jäälin kappelissa, 
Harri Isopahkala.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. 
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 7.9. klo 
9.30–10.30 Kolamäen kerho-
huoneella.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 7.9. klo 11–
12 Jäälin kappelissa. Tarjo-
amme seisovasta pöydästä 
maittavaa kotiruokaa hin-
taan 3 €.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 30.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, saarna Juha Sarkkinen, 
kanttorina Else Sassi. Diako-
ni Minna Lappalaisen ja va-
paaehtoisten tehtävään siu-
naaminen. Messun jälkeen 
keittolounas ja Suurella sy-
dämellä-tapahtuma.
Messu su 6.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Sami Puolitaival, kanttori-
na Hannu Niemelä.
Raamattupiiri ke 26.8. klo 
18 srk-keskuksen neuvotte-
luhuoneessa.
Rukouspiiri to 27.8. klo 18 
srk -keskuksen kappelissa. 

Musiikkitilaukset
Kesän viimeinen Kesäillan 
sävelhartaus to 27.8. Ks. il-
moitus.
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoron harjoitukset torstai-
sin klo 18.30–20.30. Syyskau-
si alkaa to 3.9. srk-keskukses-
sa. Uusia laulajia otetaan koe-
laulun kautta. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen äänen-
muodostuksen opiskeluun 
laulupedagogi Maija Laurin 
johdolla. Harjoitusten ajaksi 
järjestetään tarvittaessa las-
tenhoito. Tiedustelut, kuo-
ronjohtaja Hannu Niemelä, p. 
040 5471 660, hannu.nieme-
la@evl.fi. www.haukiputaan-
kirkonkamarikuoro.fi. 
Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Syyskausi alkaa to 
3.9. Uusia laulajia otetaan 3.9. 

ja 10.9. klo 16.30 lähtien. Kuo-
ro on tarkoitettu 7–13-vuoti-
aille tytöille ja pojille. Kuoro-
leiri Isollaniemellä lokakuun 
alussa. Tiedustelut: kuoron-
johtaja Eeva Holappa, p. 040 
5818 974, eeva.holappa@evl.
fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Suurella sydämellä -tapahtu-
ma su 30.8. klo 11.30 srk-kes-
kuksessa. Tapahtumassa esi-
tellään Haukiputaan seura-
kunnan vapaaehtoistoimintaa. 
Aamupuuro ma 31.8. klo 10 
srk-keskuksessa.
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 
044 7310 232.

Lapset ja lapsiperheet
Alakoululaisten kerhot eri 
kylillä alkavat viikolla 38, 
eli 14.–18.9. Kokkikerhoi-
hin ilmoittaudutaan aikavä-
lillä 24.8.–6.9. Katso lisätie-
dot kerhoista, kerhopaikois-
ta, -ajoista ja ilmoittaudu 
www.oulunseurakunnat.fi/
haukiputaan-seurakunnan-
kerhot.
Perhekerhot aloittavat vii-
kolla 35: to 28.8. klo 9.30–
11 Kellon srk-kodissa sekä pe 
29.8. klo 10–11.30 Vakkurilas-
sa, Martinniemen srk-kodissa 
ja Jokelan vanhalla koululla. 
Lisätiedot: p. 040 5471 472, 
outi.palokangas@evl.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Kiinnostaisiko sinua pi-
tää alakouluikäisille lapsil-

le kerhoa arki-iltaisin? Ker-
honohjaajien peruskurssille 
11.–13.9. Isollaniemellä. Ks. 
ilmoitus s. 15. Jos olet kiin-
nostunut ohjaamaan Hau-
kiputaalla seurakunnan las-
tenkerhoja, niin ota yhteyttä 
joko Pekka Rintamäkeen, p. 
040 5436 960 tai Elisa Man-
niseen, p. 050 5133 225.
Tule mukaan kerhoihin! Seu-
rakunnan kerhot 1.–6.-luok-
kalaisille starttaavat viikol-
la 38. Ilmoittautuminen kok-
kikerhoihin tapahtuu 24.8.–
6.9. välisenä aikana netissä. 
Katso lisätiedot, kerhoajat ja 
-paikat sekä ilmoittautumi-
nen osoitteesta: www.oulun-
seurakunnat.fi/haukiputaan-
seurakunnan-kerhot. Lisätie-
toja: Elisa Manninen, p. 050 
5133 225 ja Pekka Rintamäki, 
p. 040 5436 960.
Perjantain nuorten illat alka-
vat taas! Syksyn aloitus 28.8. 
klo 18 srk-keskuksen isossa sa-
lissa ja sen jälkeen nuorten il-
lat joka perjantai Wirkkulassa 
klo 18–21. Syyskauden viimei-
nen kerta 11.12. gospel-mes-
sun jälkeen. Jos haluat toi-
mia illoissa vapaaehtoisena, 
ilmoittaudu Tarjalle. 

Muut menot
Syyskauden ensimmäinen 
diakonia ja lähetyspiiri ma 
7.9 klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa. Tervetuloa uudet ja 
vanhat piiriläiset neuletöit-
ten kanssa tai ilman.
Kellonkartano: Kartanon 
Kirkko sunnuntaisin klo 13, 
Olli Seppänen 29.–30.8., Is-
rael-päivä 6.9.

Musiikkitilaisuudet
Kirkkokuoro aloittaa syys-
kauden 2.9. klo 18.30 Kii-
mingin seurakuntakeskuk-
sessa. Ks. ilmoitus.
Ruskaköörin syyskauden al-
ku, ensimmäinen harjoitus pe 
4.9. klo 10 srk-keskuksessa.
Sävelhartaus ke 26.8. klo 19 
seurakuntakeskuksessa, lau-
lu Jari Leskelä, urut Risto Ai-
nali, mieskvartetti.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelilla.
Pyhäkoulu su 30.8. klo 12 
Kirkkopirtillä. 

Harrastukset ja kerhot
Nuorten Yökahvila pe 4.9. 
klo 18.30–22 seurakuntakes-
kuksessa. 
Juttunurkka ma 7.9. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. Matalan 
kynnyksen olohuone kaiken-
ikäisille kahvittelun ja jutus-

telun merkeissä.
Naisten lenkkiryhmä ma 
7.9. klo 19–20 Kiimingin kir-
kossa. Lenkit on tarkoitettu 
kaiken kuntoisille ja vaikka 
lastenvaunujen kanssa. Len-
kin kesto n. tunti. Tule mu-
kaan ja tuo kaverikin. Lähtö 
Kiimingistä kirkon parkkipai-
kalta. Jos haluat toimia len-
kin vetäjänä, voit olla yhtey-
dessä Riina Moilaseen.
Naisten kasvuryhmä ti 8.9. 
klo 14 Kolamäen kerhohuo-
neella (HOX paikanvaihdos) 
Kivitie 1. Tiedustelut Seija 
Lomma, p. 040 5793 247.

Miesten saunailta to 
10.9. klo 19 Suvelassa. 
Löylynheittäjinä Juha 
Tahkokorpi ja Aaro Väy-
rynen. Illan aiheena Sau-
navirsi. Makkara- ja me-
hutarjoilu. 

 
Eläkeläisten retki Kuusa-
moon ke 9.9. klo 8. Matkalle 
otetaan mukaan ensisijaises-
ti kiiminkiläisiä eläkeläisiä. 
Vierailemme mm. Kuusamon 
kirkossa ja suurpetokeskuk-
sessa. Retken hinta on 35 € 
sis. matkan, pääsylipun suur-
petokeskukseen, lounaan 
ja kahvit. Sitovat ilmoittau-
tumiset ke 26.8. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5844 406. Tiedustelut  
Erja Haho, p. 0400 775 164.  
Hyvän mielen lentopallo-
turnaus la 10.10. 3+3 seka-
joukkueille Laivakankaalla, 
vielä muutama joukkue mah-
tuu, osallistumismaksu 10 € 
/ pelaaja, tulot seurakunnan 

Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: pihaseurat la 29.8. 
klo 19 Paason mökillä Yli-Iis-
sä, seurat su 30.8. klo 14 Kul-
tasimpussa ja klo 17 srk-kes-
kuksessa, toimintakauden 
avajaiset, ruokailu ja seurat su 

Perheiden päivä 
lauantaina 29.8. klo 14–18 Suvelassa. Päivän aikana on 
mahdollisuus makkaranpaistoon (löytyy paikanpäältä), 
ulkopeleihin, hullunkurisiin olympialaisiin ja uintiin. 
Leiripäivä on suurimmaksi osaksi ulkona, joten varau-
du säänmukaiseen vaatetukseen. Tulkaa mukaan iso-
vanhemmat, isät, äidit ja lapset.

Eläkeikäisille tarkoitettujen 
seurakuntakerhojen yhteinen aloitus 
torstaina 3.9. klo 13 viikkomessulla kirkossa. 
Messun jälkeen seurakuntakeskuksessa kirkkokahvit ja 
kirkkoherran tervehdys, sekä syksyn kerho-ohjelman tie-
dotusta. Yhteislaulua kanttorin säestyksellä. Tervetuloa 
uudet ja entiset kerholaiset. Seurakunta tarjoaa kyydin 
kirkkoon ja takaisin Koskilinjojen matalalattiabusseilla. 
(Helppo nousta kyytiin ja laskeutua alas) 
Auto 1: 11.50 Takkurannantie, Hietalanmäentie, Kellon 
asematie, 12.00 Holstinmutka, 12.05 Holstinmäki, Kali-
mensillan pysäkki, 12.15 Kiviniementie, Kellon K-kaupan 
pysäkki, 12.20 Piltontie, Lohitien pysäkki, 12.25 Kellon-
tie, Kellonhovinkujan pysäkki, Revontien kautta, 12.35 
Haukiputaan kirkko.
Auto 2: 11.50 Puttaankyläntie, 12.00 Häyrysentie, 12.05 
Repolantie, Martinniemen seurakuntatalo, Martinnie-
mentie, 12.15 Aseman vanhatie, Asemakyläntie, 12.20 
Saarikankaantie, Veteraanikujan pysäkki, 12.30 Siikasaa-
rentien pysäkki, 12.35 S-market (Reimari) edessä, 12.40 
Haukiputaan kirkko. 
Tied. diakoniatyöntekijä Heli Puuperä, p. 040 5898 362

poikakuoron tukemiseksi, il-
moita joukkueesi: jarkko.
metsanheimo@evl.fi.
Diakoniapiiri ma 14.9. klo 13 
Jäälin kappelissa. Käsitöistä 
ja askartelusta kiinnostuneil-
le.
Porinapiiri ti 15.9. klo 12.30–
13.30 Kolamäen kerhohuo-
neella. Kerran kuukaudes-
sa kokoontuva hengellinen 
keskusteluryhmä. Tieduste-
lut Seija Lomma. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 30.8. klo 
17 seurat ry:llä, Antti Kaisto 
ja Aarne Mikkonen. La 5.9. 
klo 18 raamattutunti ry:llä, 
Pauli Niemelä. Su 6.9. klo 12 
päiväseurat ja ruokailu ry:llä, 
Esko Mattila. 
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 6.9. klo 15 Mon-
tin-salissa, Matti Rahja.

Kiimingin seurakunnan rippikoulut 2016!
Kutsumme tulevat rippikoululaiset vanhempineen rippi-
koulun infoiltaan. (Tilaisuus on tarkoitettu myös muual-
la rippikoulun käyville). Info järjestetään Kiimingin kir-
konkylän seurakuntakeskuksessa keskiviikkona 9.9. pos-
tinumeroalueittain seuraavasti:
klo 18 tilaisuus 90910 ja 90940 alueilla asuville
klo 18.45–19.15 Kahvitarjoilu kaikille
klo 19.30 tilaisuus 90900 alueella asuville
Esittelemme tilaisuudessa rippikouluvaihtoehdot, yhtei-
set pelisäännöt ja annamme ilmoittautumisohjeet. (net-
ti-ilmoittautuminen)
Tiedusteluihin vastaa 25.8 alkaen nuorisotyönohjaaja 
Aulikki Rinta-Säntti, p. 040 7431 904

Tervetuloa kuoroihin!
Kirkkokuoro keskiviikkoisin srk-keskuksessa, / Sari
Vanamot- naisten lauluryhmä projekteittain / Sari
Pohjantähdet-poikakuoro torstaisin klo 17.30–18.45 
srk-keskuksessa / Ulla ja Jarkko Metsänheimo
Kamarikuoro projekteittain, tulossa 
joululauluprojekti, aloitus ke 11.11. / Jarkko
miesten lauluryhmät projekteittain / Jarkko
Ruskakööri joka toinen pe srk-keskuksessa / Risto Ainali
Kysykää rohkeasti lisää:
Sari, p. 040 0839 461, sari.wallin@evl.fi
Jarkko, p. 0400 487 187, jarkko.metsanheimo@evl.fi
Ulla, p. 050 3601 866,ulla.metsanheimo@gmail.com
Risto, p. 040 5760 297, risto.ainali@gmail.com

27.8. Seurakuntakeskuksessa klo 20
 Kaukametsän Kamarikuoro, johtaa Juha Mikkonen.
 Iltahartaus rovasti Jaakko Kaltakari.

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

6.9. klo 12 ry:llä. Kello: seurat 
su 30.8. klo 17 ry:llä, ompelu-
seurat pe 4.9. klo 18.30 ry:llä, 
seurat su 6.9. klo 17 ry:llä. Jo-
kikylä: toimintakauden ava-
jaiset pe 4.9. klo 18.30 ry:llä, 
seurat su 6.9. klo 17 ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiirit to 27.8. ja to 
3.9. klo 18, Maikkulan kappe-
li, ke 2.9. ja 9.9. klo 18, Kar-
jasillan kirkko, to 3.9. klo 18, 
Kastellin kirkko.
RY:n kirkkoseurat ti 1.9. klo 
19, Karjasillan kirkko.  Puhu-
jina Viljo Juntunen ja Timo 
Aho. Oulun Rauhanyhdistys.  
Majakkailta pe 11.9. klo 18, Py-
hän Andreaan kirkko. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho ma 31.8. 
12, Maikkulan kappeli.
Oulun Seudun Virsikuoro 
harjoitukset ma 31.8. ja 7.9. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
.Diakoniaryhmä ti 1.9. ja 8.9. 
klo 14, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 3.9. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.9. klo 
13, Kaukovainion kappeli.  
Eläkeläisten kerho to 3.9. klo 
13, Kastellin kirkko. 
Oulun Setlementti seniori-
kerho ke 9.9. klo 14, Kauko-
vainion ystävänkammari.

Lapsille ja
lapsiperheille

Lattiakuvailta ke 26.8. klo 
18, Maikkulan kappeli. Aihee-
na Abraham, unelmat.  Katso 
lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/lattiakuvahartaus#

Jumalanpalvelukset

Sunnuntaina 30.8.
Messu klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustaa Mirjami Dutton, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Erja Järvi, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa Heikki 
Karppinen, avustaa Esa Nevala, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti Nimikkokohde - Orpotyö Sambiassa, SLEY:n kautta. 

Sunnuntaina 6.9.
Kansanlaulukirkko klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Ilkka Järviö. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen. Syyskauden 
avaus. 
Messu klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, avustaa Olavi Mäkelä, kanttori Sirpa Ilvesluoto. 
Varikkomessu klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen. Kirkkokahvit.
Kappelimessu klo 12, Maikkulan kappeli.  Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Petra Kalapudas, kanttorina Riitta 
Piippo. Syyskauden avaus. Kolehti Kristillisen nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön Kansan Raamattuseuran kautta.

Sururyhmä  
ke 30.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. 

Läheisensä menettä-
neille tarkoitettu ver-
taistukiryhmä. Ryhmä 
kokoontuu kuusi ker-
taa. On suositeltavaa, 
että ryhmään tullessasi 
läheisesi kuolemasta on 
kulunut vähintään puo-
li vuotta. Ilmoittautumi-
nen ensisijaisesti puheli-
mitse 4.–17.9. välisenä 
aikana pastori Mirjami 
Dutton, p. 044 3161 473, 
mirjami.dutton@evl.fi 
tai diakonissa Asta Lei-
nonen p. 040 574 7157, 
asta.leinonen@evl.fi.

Senioripysäkki 
torstaina 1.10. klo 13 Kaukovainion kappelissa. 

Senioripysäkki on vertaistukiryhmä, jossa voit jakaa 
toisten ryhmässä olevien kanssa (5–8 henkilöä) niitä 
huolia ja ajatuksia, mitä elämän suuret muutokset ovat 
tuoneet elämääsi. Ne voivat liittyä eläkkeelle jäämi-
seen, puolison kuolemaan, yksinäisyyteen, ihmissuh-
teisiin, sairastumiseen tai johonkin muuhun kriisitilan-
teeseen. Senioripysäkki mahdollistaa myös uusien ys-
tävyyssuhteiden solmimisen.

Ryhmä on maksuton. Se kokoontuu 15 kertaa 
1.10.2015–21.1.2016 välisenä aikana. 
Ilmoittaudu ryhmään 11.9. mennessä diakonissa 
Asta Leinoselle p. 040 5747157 tai asta.leinonen@evl.fi.

Perhekerhot ja perhetupa 
Tervetuloa mukavaan hetkeen: Laulua, leikkiä, hiljen-
tyminen, kahvittelua, jutustelua ja yhdessäoloa.
Perhetupa ma klo 9–11 
Karjasillan kirkko (Nokelantie 39)
Perhekerho ti klo 10–11.30 
Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8) 
Perhekerho ke klo 9.30–11
Maikkulan kappeli 
(Kangaskontiontie 9)
Kastellin kirkko 
(Töllintie 38)
Kaukovainion kappeli 
(Hiirihaukantie 6)
Pyhän Andreaan kirkko 
(Sulkakuja 8)

Hengellisen lyriikan ilta

"Jumalan hymyily maan yllä" 
sunnuntaina 30.8. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Vielä on kesää jäljellä!  Nyt on runon kesä! Kuule 
Runottaren sulokutsu! Sukellamme hengellisen lyrii-

kan maailmaan. Mukana ovat Hilja Alasuvanto, 
Maija Karppinen, Pirjo Kauppinen, Aila Valtavaara, 

Juha Vähäkangas ja kanttori Riitta Piippo. 

Ole sinäkin paikalla! Vapaa pääsy! 

Helmimuskarit
Karjasillan seurakunnan Helmi-muskarit alkavat jälleen 
viikolla 35. Muskariin ilmoittautuminen musiikkipainot-
teiselle lastenohjaajalle Sanna Pitkäselle, p. 044 3161 
471 tai sanna.pitkanen@evl.fi. Muskarimaksu on 50€ / 
kausi / lapsi, sisaralennus 50 %.

Pyhän Andreaan kirkko maanantaisin
klo 10–10.30 TaaperoHelmet (1–2-vuotiaat)
klo 10.45–11.15 VauvaHelmet (3kk–1-vuotiaat)
Pyhän Andreaan kirkko tiistaisin              
klo 17.15–18 PerheenHelmet I
klo 18.15–19 PerheenHelmet II
Kastellin kirkko tiistaisin              
klo 10–10.30 TaaperoHelmet (1–2-vuotiaat)
klo 10.45–11.15 VauvaHelmet (3kk–1-vuotiaat)
Kastellin kirkko torstaisin
klo 17.15–18 PerheenHelmet I
klo 18.15–19 PerheenHelmet II 

Aamupuuro 
perjantaisin alk. 4.9. klo 9 Pyhän Andreaan kirkossa.  

Ilmainen aamupuuro työttömille ja pienituloisille 
sisältää kaurapuuroa, leipää, leikkeleitä, kahvia, teetä 
yms. Alussa hartaus.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisena toimimisesta 
Aamupuuron järjestelyissä, ota yhteyttä 
diakoniatyöntekijöihin: 
Seppo Meriläinen, p. 044 7884035 tai 
Päivi Rahja, p. 044 3161457.

Kirkkoisäntien ja -emäntien yhteistyöpalaveri 
torstaina 3.9. klo 18.30 Pyhän Andreaan kirkossa.
Tervetuloa vapaaehtoiseksi Kaakkurin Pyhän Andreaan 
kirkolle kirkkoisännäksi ja -emännäksi. Työ on jokaiselle 
sopivaa elämäntilanteeseen ja ikään katsomatta. Jokai-
nen toimii ja tekee juuri sen verran, kuin halua ja voimia 
on.  Tule kuulemaan lisää.

Vertaistukiviikonlopun järjestävät yhteistyössä Karjasillan seurakunta, Suomen Mielen-
terveysseura, Suomen nuoret lesket ry ja Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry.

Miesleskien vertaistukiviikonloppu 
pe–su 13.–15.11. Rokuan leirikeskuksessa

Viikonloppuun 
mahtuu mukaan 12 leskiperhettä 

tai miesleskeä. Majoitus 
perhehuoneissa tai 2 hengen huoneissa. 
Viikonlopun omavastuuosuus on 80€ / 

aikuinen sisältäen majoituksen ja 
täysihoidon. Lapsilta omavastuuta

ei peritä.

Hakulomake ja lisätietoja 
Suomen nuoret lesket ry:n nettisivuilta: 

www.nuoretlesket.fi/ajankohtaista. 
Hakuaika on 30.9. asti. 

Vertaistukiviikonloppu
 ensisijaisesti miesleskille, joilla on 

alaikäisiä lapsia. Mieslesket ilman lapsia 
voivat myös hakea mukaan. Viikonlopun 

aikana ohjelmassa on ohjattuja 
vertaistukitapaamisia, joiden aikana 

lapsille on järjestetty hoito / 
omaa toimintaa.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
 90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

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

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 26.8.–9.9.2015

Jumalanpalvelukset
ja uskonelämä

Messu su 30.8. klo 10, Oulu-
joen kirkko.  Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustavat 
Aki Hekkala ja Saila Kukko-
hovi-Jämsä, kanttorina San-
na Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.8. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko.  Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Leo Rahko. 
Maakirkko su 30.8. klo 10, 
Ylitannilan monitoimitalo, 
Yli-Ii.  Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen.  
Messu su 30.8. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala.
Messu su 6.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi, Oulujoen kirkko-
kuoro. Suomalainen messu. 
Messu su 6.9. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Leo 
Rahko. 
Maakirkko su 6.9. klo 12, 
Haaponiemen halli, Jolos-
kylä, Ylikiiminki.  Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 
Haukkukirkko su 6.9. klo 12, 
Hintan seurakuntatalo. Har-

taus Pentti Kortesluoma. Ta-
pahtuma on seurakuntata-
lon pihalla. 
Lähetysilta to 10.9. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Tervetuloa kuulemaan ter-
veisiä Vienan Karjalasta. Il-
lassa mukana kirkkoherra Sa-
tu Saarinen.

Harrastukset ja kerhot 
Oulujoen kirkkokuoron 
harjoitukset keskiviikkoi-
sin klo 18, Oulujoen kirkko. 
Lisätietoja: kuoronjohtaja 
Sanna Leppäniemi, p. 040 
7400 511. 
Piispankamari pe 28.8. ja 
4.9. klo 11, Ylikiimingin asu-
kastupa.  Lähetyksen puo-
ti ja kahvila. Tervetuloa per-
jantaisin kahvittelemaan, ju-
tustelemaan sekä tekemään 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Hartaus Teppolassa to 27.8. 
klo 11.30, Riitta Markus-Wik-
stedt. 
Messu, oulunsalolaisten 
kirkkopyhä, virkaan siunaa-
minen su 30.8. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Juk-
ka Joensuu, Riitta Markus-
Wikstedt, Virpi Luotolampi, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara. 
Kts. ilmoitus.
Hartaus Salonkartanossa ke 
2.9. klo 13.30. 
Messu su 6.9. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Min-
na Salmi, avustaa Kirsi Jär-
velin, kanttori Pirjo Mänty-
vaara.
Hartaus Salonkartanossa ke 
9.9. klo 13.30, Jukka Joensuu. 
Hartaus Teppolassa to 10.9. 
klo 11.30, Petri Satomaa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
27.8. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalossa. 
Repun perhekerho to 27.8. 
klo 9.30. 
Vattukujan perhekerho ma 
31.8. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalossa. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 3.9. 
klo 9 seurakunnan Toimita-
lossa. 
Repun perhekerho to 3.9. 
klo 9.30. 
Vattukujan perhekerho ma 
7.9. klo 9.30 seurakunnan 

Oulujoen seurakunnan 
perhekerhot syyskaudella 2015
Heikkilänkankaan perhekahvila maanantaisin  
klo 9.30–11, alkaen 7.9 (Kyytipojantie 2)
Hintan perhekerho maanantaisin  klo 9.30–11, 
alkaen 7.9. (Hintantie 89)
Huonesuon perhekerho tiistaisin klo 9.30–11, 
alkaen 8.9. (Leväsuontie 19)
Myllyojan perhekerho perjantaisin klo 9.30–11, 
alkaen 9.10. (Koivumaantie 2)
Ylikiimingin perhekerho perjantaisin  klo 10–12, 
alkaen 4.9. (Harjutie 5)
Yli-Iin perhekerho tiistaisin 11–12.30, 
alkaen 1.9. (Kirkkokuja 3 a 4) 

pieniä ostoksia lähetystyön 
hyväksi. Piispankamarista 
löytyy vapaaehtoisten te-
kemiä käsitöitä, mattoja ja 
poppanoita. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniailta ke 9.9. klo 18 
Ahti Alatalolla, Kulmalantie 
16, Yli-Iissä. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 31.8. ja 
ma 7.9. klo 9–11 p. 040 7033 
690 tai samaan aikaan käy-
mällä paikan päällä Hintan 
seurakuntatalon 2. kerrok-
sessa. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.

Oulujoen seurakunnan sururyhmä 
Sinulle joka olet menettänyt läheisesi kuoleman kautta. 
Ensimmäinen kokoontuminen on Oulujoen pappilassa 
ti 22.9. klo 17. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa noin puo-
litoista tuntia kerrallaan. Ajankohdat ovat: 22.9., 29.9., 
6.10., 13.10., 27.10. ja 3.11. Sururyhmässä läheisensä me-
nettäneet voivat jakaa kokemuksiaan ja purkaa tuntei-
taan yhdessä toisten surevien kanssa. Läheisen kuole-
masta tulisi olla kulunut vähintään noin kolme kuukaut-
ta ja enintään kaksi vuotta. Ryhmässä on mukana pappi 
ja diakoniatyöntekijä. 
Tied. ja ilm. pe 11.9. mennessä: pastori Ilkka Mäkinen, p. 
050 4334 095 tai diakonissa Eija Röning, p. 040 5580 435. 

Toimitalossa. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
10.9. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalossa. 

Repun perhekerho to 10.9. 
klo 9.30.

Harrastukset ja kerhot
Lähetysilta ke 26.8. klo 18 
Toimitalolla. Illassa keskus-
telua uskon, lähetyksen ja 
elämän ympärillä, eri teema-
aluein. Luemme Jaider-pojan 
kesäterveiset Kolumbiasta.
Kaikki tervetulleita mukaan. 
Lasten kuorosyksy käynnis-

Oulujoki – viereisemme virta 
keskiviikkona 2.9. klo 18–20 Oulujoen
pappila. Juureva teemailta Oulujoen 
pappilassa. Heikki Pesämaa alustaa 
aiheesta välikohtauksia ja varautumisia. 
Alkuhartaus ja kahvitarjoilu. Tule mukaan 
juttelemaan, kertomaan ja kuulemaan.

Ullmanilainen kokemusperäinen uniryhmä 
maanantaina 7.9. klo 18 Hintan seurakuntatalo (torni-
huone, käynti pihan puolelta). Uniryhmään otetaan il-
moittautumisjärjestyksessä kahdeksan ensimmäistä. Ve-
täjänä toimii ullmanilaisen koulutuksen saanut Helena 
Ylimaula, jolta voi tiedustella ryhmän toiminnasta ja il-
moittautua, p. 045 1969 866, hylimaula@gmail.com.

Suvilinnun lauluilta 
maanantaina 7.9. klo 18 Huonesuon seurakuntakodissa. 
Liisa ja Rexa Lampinen laulattavat ja laulavat. 
Tarjolla pullakahvit ja mahdollisuus ostaa 
arpoja Kirkon Ulkomaanavun hyväksi.

Laulaen iloa jaamme – musiikki yhteistä on 
torstaina 3.9. klo 13 Hintan seurakuntatalolla. Laulamme
yhdessä lauluja syksystä  pianon säestyksellä. Olet läm-
pimästi tervetullut laulamaan tai kuuntelemaan musiik-
kia. Seuraavat kerrat: 1.10. lauluja enkeleistä, 19.11. lau-
lamme taivaasta ja 3.12. lauluja isänmaasta. Mukana dia-
koniatyöntekijä Anna-Maija Sälkiö ja kanttori Sanna Lep-
päniemi. Otamme mielellämme vastaan aiheeseen liitty-
viä laulutoivomuksia, joita voit lähettää Sanna Leppänie-
melle: sanna.leppaniemi@evl.fi.

Oulunsalolaisten 
kirkkopyhä

sunnuntaina 30.8.

Klo 10 messu Oulunsalon kirkossa. 
Toimittaa Petri Satomaa, avustavat Jukka Joensuu 

ja Riitta Markus-Wikstedt, Virpi Luotolampi, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara.

Lähetyssihteeri Virpi Luotolammen 
ja kanttori Pirjo Mäntyvaaran 

tehtävään siunaaminen.

Messun jälkeen 
yhteislaulutilaisuus 

Oulunsalon museon idyllisessä pihapiirissä. 
Tarjolla kenttäkeittimessä keitettyä keittoa.

Kyläkamari 
maanantaina 31.8. 
klo 11 Oulunsalon 

Museolla.
Ma 7.9. ei Kyläkamaria.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 

poikkeuksellisesti
perjantaina 28.8. 

klo 9–11.

tyy tällä viikolla 35.
Lapsikuoro keskiviikkoisin 
klo 17–18 kirkossa, johtaa Ee-
va Maija Sorvari, p. 044 3161 
781.
Musiikkikerho torstaisin klo 
15–16 Repussa, johtaa Pirjo 
Mäntyvaara sekä Kirsi Järve-
lin, p. 040 7720 373. Tervetu-
loa mukaan!

Muut menot
Rauhanyhdistykset:
Kirkonkylä La 29.8. klo 15 
ruokailu ja tavaroiden vas-

taanotto, klo 17 syysmyyjäi-
set. Su 30.8. klo 16 seurat, Te-
ro Pitkälä, Markku Seppänen.
Salonpää La 29.8. klo 18.30 
nuorten ilta Umpimähkän 
kodalla. Su 30.8. klo 14 toi-
mintapäivä ja seurat Umpi-
mähkässä.
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Oulunsalolaisten 
kirkkopyhä
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 26.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Messu su 30.8. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Gideonit avustavat ja 
kertovat työstään. 
Messu su 30.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Katri 
Sippola. Gideonit avustavat 
ja kertovat työstään. Pyhä-
koulu saarnan aikana. 
Messu su 30.8. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Petteri Tuu-
los, avustaa An-
na-Leena Häk-
kinen, kant-
torina Heikki 
Jämsä. Gideo-
nit avustavat ja 
kertovat työs-
tään. 
Messu su 30.8. klo 
12, Rajakylän seurakun-
takoti. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Jaakko Syynimaa, 
kanttorina Katri Sippola. Gi-
deonit avustavat ja kertovat 
työstään. 
Iltamessu su 30.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Tommi Hek-
kala. Gideonit avustavat ja 
kertovat työstään. 
Viikkomessu ke 2.9. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu su 6.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttorina Katri Sip-
pola.
Messu su 6.9. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Messu su 6.9. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. 
Sanajumalanpalvelus su 
6.9. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Kat-
ri Sippola. 
Iltamessu su 6.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Käytössä alkoholi-
ton ehtoollisviini. 
Viikkomessu ke 9.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala.
Viikkomessu ke 9.9. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Harrastukset ja kerhot 
Pyhän Tuomaan lapsi- ja 
nuorisokuoroon otetaan 
uusia laulajia. Yhteyden-
otot Anu-Arvola Greus, p. 
044 3161 463. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
26.8., 2.9. ja 9.9. klo 17, Py-
hän Tuomaan kirkko, Ystä-
vänkammari. 
Käsityökerho ke 2.9. ja 9.9. 
klo 15, Rajakylän seurakun-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Palokan 
seurakuntakoti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Diakonian vapaaehtoisten leiri 
pe–su 18.–20.9. Rokuan leirikeskuksessa.

Virkistystä ja yhdessäoloa Rokuan luonnossa ja leiri-
keskuksessa. Leirille kutsutaan Tuiran seurakunnan dia-
koniatyössä mukana olevia vapaaehtoisia. Ohjelmaan 
kuuluu ulkoilua, hiljentymistä ja yhdessäoloa. Leirin 
hinta 47 € kattaa matkat, ruokailut, majoituksen ja ta-
paturmavakuutuksen. Ilmoittaudu perjantaihin 28.8. 
mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.

Krito vertaistukiryhmä 
alkaa Tuiran seurakunnassa Pyhän Luukkaan kappelilla 
taas syksyllä 2015. Ryhmä kokoontuu joka toinen tors-
tai 3.9. alkaen (alkuinfo) klo 18–20 seurakuntasalissa. 
Krito on vertaistukiryhmä, jossa työstetään sovittuja 
teemoja myös kirjallisin kotitehtävin. 

Työstettävä kirja: Askeleita vääristyneistä 
jumalakuvista toipumiseen (Dale & Juanita Ryan). 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
Heleena Hietala, p. 050 5644 152 tai 
Kaija Lahtinen p. 040 5966 979. 
Ilmoittautumiset viikon 35 loppuun mennessä.

takoti. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho Palokan seurakuntakodil-
la to 3.9. klo 13, Palokan seu-

rakuntakoti, Parketti-
tie 3. Huomaa uu-

si aloituskellon-
aika. Kerhoon 
ovat tervetul-
leita kaikki 
Herukan, Pa-
teniemen ja 

Rajakylän alu-
een eläkeläiset. 

Kerhossa mukana 

Tuiran seurakunnan pappi 
ja diakoni. Lisätietoja antaa 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145. 
Käsityökerho ma 7.9. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu. 
Ikäihmisten suvantohet-
ki ma 7.9. klo 14–15, Tuiran 
kirkko, Suvanto-sali. Ikäih-
misille suunnattu avoin koh-
taamispaikka yhdessäolon ja 
kahvittelun merkeissä. Tu-
le keskustelemaan ja viettä-
mään päiväkahvihetki Tui-
ran kirkon Suvantosaliin ker-
ran kuukaudessa maanantai-
na klo 14–15. Mukana diako-
ni Paula Mikkonen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Uusi kaikille avoin 
raamattupiiri 

alkaa torstaisin 
Rajakylän seurakunta-

talolla. Vetäjänä 
toimii Jarmo Luoto. 

Tule rohkeasti mukaan. 
Ensimmäinen kokoon-
tuminen to 10.9. klo 17.

Koskelan 
käsityökahvila 

alkaa ti 8.9. 
klo 12, 

Koskelan 
seurakuntakoti.

Teetupien syyskausi alkaa
• torstaina 3.9. klo 14–16 Tuiran kirkolla.
avoinna: 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 
22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 
17.12. (Joulupaja). 
Syyslomaviikolla 22.10. ei Teetupaa.

• tiistaina 1.9. klo 14–16 Rajakylän seurakuntakodilla.
avoinna: 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. EI TEETUPAA!, 29.9., 
6.10., 13.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 
8.12., 15.12. (Joulupaja). 
Syyslomaviikolla 20.10. ei Teetupaa.

Tervetuloa!
Järjestää Tuiran seurakunta / varhaisnuorisotyö

Tarinasafari
Jukka Salmisen perhekonsertti
torstaina 10.9. klo 18 Pyhän
Luukkaan kappelissa. 

Avustaa Pyhän Tuomaan 
lapsi- ja nuorisokuoro. 
Tule kuulemaan lauluja 
ystävyydestä tutuin ja 
uusin sävelin. 
Levynjulkistamiskonsertti. 
Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki 
vauvasta vaariin saakka! 
Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Varhaiskasvatuksen
kerhotarjontaa Tuiran
seurakunnassa 2015–2016
Päiväkerhot
• Palokan seurakuntakodilla (Parkettitie 3)
 ma klo 9–11.30 & to 9–11.30
• Koskelan seurakuntakodilla (Koskelantie 86)
 ma klo 9–11.30 & to klo 9–11.30
• Pyhän Tuomaan kirkolla (Mielikintie 3)
 ti 9–11.30 & pe 9–11.30

Pikkukoulu:
• Pyhän Luukkaan kappelilla (Yliopistokatu 7)
 ti 9–12, to 13–16 & pe 9–12.
Päiväkerhot ja pikkukoulu ovat Tuiran seurakunnan
varhaiskasvatuksen järjestämää kerhotoimintaa
3–6-vuotiaille lapsille. Kerholaisen tulee olla täyttänyt
3 vuotta heinäkuun loppuun mennessä. Toimintaa
ohjaavat lastenohjaajat. Ryhmät ovat perheille
maksuttomia. Pikkukoulussa lapsi käyttää Oulun
kaupungin palvelusetelin. Ryhmien vapaita kerhopaik-
koja voi tiedustella vs. lapsityönohjaaja Sanna Tervol-
ta, sanna.tervo@evl.fi tai p. 040 5747 106.

Kokkipyhäkoulut
• ti klo 14–16 Pyhän Luukkaan kappelilla
Ilmoittautuminen 27.8. mennessä suoraan ohjaajille,
Tiina Huurre, p. 044 3161 733 tai Minna Andersson, p. 
050 5347 481.
• ma klo 14–16 Palokan seurakuntakodilla
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä suoraan ohjaajille,
Marja Raatikainen, p. 050 4334 098 tai Pirjo Kangas, 
p. 044 3161 734. 

Perhekerhot 
• keskiviikkoisin klo 9–11
 Pyhän Tuomaan kirkko
• keskiviikkoisin klo 9.30–11
 Pyhän Luukkaan kappeli
 Palokan seurakuntakoti
 Koskelan seurakuntakoti
 Rajakylän seurakuntakoti
Perhekerho on lasten ja heidän vanhempiensa/hoita-
jiensa yhteinen tapaamispaikka. Kerho on ilmainen, ei-
kä sinne tarvitse ilmoittautua.  Perhekerho alkaa yhtei-
sellä hartaudella. Ohjelmassa kahvittelua, leikkiä, as-
kartelua ja laululeikkejä.
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KRISTUS YHDISTÄÄ 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

Lauantaina 12.9. klo 15 alk. 
Pyhän Tuomaan kirkolla (Mielikintie 3, Oulu)  

 
 

Aihe: YTIMESSÄ ON YHTEYS 
    — Isä meidän -rukouksessakin 

 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

OPETUS: Ilkka Puhakka 

 
 

TILAISUUDET:  

 

Klo 15: Aitoudesta on kysymys 
Klo 16.15: Tunteista on kysymys                       

Klo 17.15: Tarjoilua 

 

Klo 18: Yhteydestä on kysymys 
+ rukousta, musiikissa Puolinuotti.  

 

Mukana myös mm. Niilo Pesonen ja Risto Wotscke.  

Olet lämpimästi tervetullut!   

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto 
                     ja Tuiran seurakunta.                                                                                            

 

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 26.8.–9.9.2015

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
Huom. virasto on 
suljettuna ke 26.8.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0396 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 26.8.–9.9.2015

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 30.8. ja 6.9. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansain-
välisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen, Week-
ly gathering for international people. Kaksikielinen py-
häkoulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, cof-
fee fellowship. 

Erityisdiakonia
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 27.8. 
ja 10.9. klo 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapelli-
mestarinkatu 2. Aloita Raamatun lukeminen ja tule mu-
kaan! Värikkäiden keskustelujen lomassa juomme myös 
päiväkahvit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen 
Caritas-kodin pihalla.
Näkövammaisten leiripäivä Rokualla perjantaina 11.9. 
Lähtö linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 9 ja paluu 
samaan paikkaan n. klo 18. Ohjelmassa ulkoilua, laulua, 
musisointia, askartelua ja mahdollisuus saunoa. Leiri-
maksu 8 € sisältää aamukahvit, lounaan, päätöskahvit/
välipalan, kuljetuksen ja ohjelman. Varaathan mukaa-
si tasarahan. Halutessasi voit tuoda pienen voiton lä-
hetysarpajaisiin Nepalin kummikohteemme hyväksi. Il-
moittautuminen ruokavalioineen 2.9. mennessä dia-
konisten erityispalvelujen toimistoon p. 044 3161 552 tai 
paula.mustonen@evl.fi. Erillistä retkikirjettä ei lähetetä.

PÄIHDETYÖ 
Tavoiteryhmä ma 31.8. klo 10–12, Isok. 17, Monitoimitila. 
Naistenryhmä pe 4.9. klo 13–15, Isok. 17, Monitoimitila.

Messu su 30.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 
Suora lähetys interne-
tissä (www.virtuaalikirk-
ko.fi).
Sanajumalanpalvelus 
su 6.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.  

Ehtoollishartaus su 30.8. klo 
14 Siikalatvan vuodeosastolla.
Eläkeliitto ti 1.9. klo 11 Rant-
silan srk-talossa. 
Herättäjän seurat ti 1.9. klo 
19 Rantsilan srk-talossa, Mat-
ti Nuorala ja Merja Jyrkkä. 
Ystävänkammari ke 2.9. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Hartaus ti 8.9. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Syöpäkerho ke 9.9. klo 12.30 
Rantsilan srk-talossa. 
Virsihetki Nestorissa ke 9.9. 
klo 12 Nestorissa. 
Rivinperän kylätoimikun-
nan vierailu ke 9.9. klo 14 
Pihlajistoon.
Seurakuntakerho to 10.9. 
klo 13 Rantsilan ja pe 11.9. 
klo 10 Kestilän srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Ai-
kuisten raamattuluokka pe 
28.8. klo 19 ry:llä. Aikuisten 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Yliopiston lukuvuoden ekumeeninen avajaisjumalan-
palvelus ma 31.8. klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mitta Ari Savuoja ja Tuukka Rantanen, saarnaa Jaakko 
Tuisku. Tervetuloa, erityisesti opiskelijat ja henkilökunta!
Luukas-messu pe 11.9. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa. Lue lisää s. 7.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 5.9. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Pitsailta.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14, Nokelantie 48 B. Siipi avoinna myös lauantai-
sin 19.9., 17.10. ja 28.11. Astioita, kirjoja, levyjä, tauluja, 
koruja, kodintekstiilejä, leluja ym. kirpputoritavaraa se-
kä käsitöitä ym. pajan tuotteita sekä kahvila lähetystyön 
hyväksi. Keräiletkö kirjoja, etsitkö vauvalle neuletta, kai-
paatko juttuseuraa? Kirpputoritavarat ovat edullisia ei-
vätkä uusien tuotteiden hinnatkaan hivo pilviä. Pullakah-
vit voit nauttia 3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan.

Kirkkokuoro to 27.8. ja 3.9. 
klo 18 kirkolla.
Raamattu- ja rukousilta ti 
1.9. klo 18 Leena Ketolalla, 
Marjaniementie 85.
Yhteinen aamiainen eurol-
la pe 4.9. klo 7.30–9.30 srk-
salissa.
Eläkeliitto aloittaa kerho-
kauden ti 8.9. klo 11 lounaal-
la Luotsihotellin Aava-ravin-
tolassa jäsenhintaan 10 €. Il-
moittautuminen 6.9. men-
nessä Helville, p. 040 8275 
711.

Kastettu: Kaarle Jeremias 
Ronkainen
Kuollut: Antti Valdemar 
Prokkola 75

cembalo ja urut

45-taiteilijajuhlavuoden 
konsertti Oulun tuomiokirkossa 
sunnuntai 30.8.2015 klo 15

Konserttituotto lähetystyön hyväksi Nepaliin.

Muistisairaille etsitään laulavia ystäviä
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaa-
ehtoisia muistisairaiden tueksi. Laulavaksi ystäväksi voi 
lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, joka haluaa palvel-
la muistisairaita laulun ja musiikin avulla.
Tehtävään annetaan koulutus maanantaina 7.9. klo 
18–19 Keskustan seurakuntatalossa (2. krs). Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita myös jo mukana olevat laulajat.
Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta osoitteessa
www.suurellasydamella.fi, Markku Palosaarelle 
p. 044 316 1420, tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p.045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Anneli NIeminen p. 044 745 3853
Oulun tuomiokirkkoseurakunta: 
diakoniatyöntekijä Kirsi karppinen, p. 044 788 4127,
Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408,
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula MIkkonen, p. 040 7235 880,
Karjasillan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 5747 157.

Armahdettu ja vapautettu 
vertaistukiviikonloppu abortin läpikäyneille
Oulussa 18.–20.9.

Viikonlopun aikana  käsitellään mm. masennus-
ta, vihaa, syyllisyyttä, anteeksiantamista, hy-
väksymistä ja irti päästämistä.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Marita Laihola, p. 040 7430 024
Outi Papunen, p. 040 8329 001
itu@tnnky.fi, www.ituprojekti.net
Järjestäjä Tampereen NNKY:n Itu-työ

Kastettu: Kaisla Aure-
lia Tuuli (Pyhäntä), Mint-
tu Hilja Johanna Törmä-
nen (Pyhäntä), Tuua Elina 
Turpeinen (Pyhäntä), Väi-
nö Jarmo Antero Hurskai-
nen (Rantsila) 
Vihitty: Sami Eerik Kor-
tesoja ja Sofia Tuulia Ait-
to-oja
Kuollut: Heikki Olavi 
Huovinen 92 (Kestilä), Ee-
va Ester Pahkala e. Ruus-
ka e. Keskitalo 92 (Kesti-
lä), Erkki Antti Aasa Ka-
nanen 87 (Kestilä), Ar-
mi Terttu Kemppainen e. 
Hack 37 (Kestilä)

Kaikenikäisten 
kaverikerho 
aloittaa torstaina 27.8. 
klo 10 srk-salissa ja 
kerhohuoneessa.

Kristillistä popmusiikkia syyskauden ensim-
mäisessä KappeLivessä la 5.9. klo 19 Pyhän Luukkaan 
kappelissa (Yliopistokatu 7). Jyväskyläläinen trio, jos-
sa esiintyvät Maria Lappi (laulu ja koskettimet), Jousia 
Lappi (kitara ja taustalaulu) ja Eero Lappi (rytmisoit-
timet). Maria Lappi & Co -bändi julkaisi viime vuonna 
poptyylistä gospelia sisältävän Välähdyksiä-levyn, jol-
la laulaja-lauluntekijä Maria Lappi tulkitsee omia teks-
tejään. Konserttiin on vapaa pääsy.
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Miesten retki Ukko-Majava 
Taivalkoskelle Kalle Päätalon tekopitäjään la 5.9. Läh-
tö Lumijoen srk-talon pihalta klo 7 ja Limingan srk-ta-
lon pihalta klo 7.15. Retken hinta 20 €. 
Ilmoittaudu virastoon elokuun loppuun mennessä, 
p. 044 7750 600. 

Naisten retki Taivalkoskelle 
Päätalon maisemiin la 12.9. Aloitamme päivän Taival-
vaaralta syönnin ja hienojen maisemien merkeissä ja 
sen jälkeen tutustumme mm. Kalle Päätalon lapsuu-
denkotiin ja Jalavan kyläkauppaan. Retken hinta 20 €.
Ilmoittaudu virastoon elokuun loppuun mennessä, 
p. 044 7750 600 tai Marjolle, p. 045 6381 973. 

 

 

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

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

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

eurakunnissa tapahtuu 26.8.–9.9.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot ovat pyörähtä-
neet käyntiin. To 27.8. ei ole 
kerhoja. Lisätietoa kerhoista 
Siljalta, p. 044 7750 601.
Lapsiparkki pe 4.9. klo 12.30–
14.30. Lapsiparkki toimii jo-
ka toinen perjantai ja joka 
kerralle on ilmoittaudutta-
va erikseen. Ota yhteyttä Sil-
jaan, p. 044 7750 601.
Perhekerho alkaa to 3.9. klo 
10. kirkossa pikkukirkolla ja 
sen jälkeen jatkamme kerhoa 
srk-talolla. 
Pikkukirkko to 3.9. klo 10 kir-
kossa. Kaikkien lasten yhtei-
nen kirkkohetki. Tervetuloa! 
Sanan ilta to 27.8. klo 18.30 
srk-talossa, mukana Niko 
Seppä. Tarjoilua nimikkolä-
hettien hyväksi.
Miesten retki Ukko-Maja-
va Taivalkoskelle Kalle Pää-
talon tekopitäjään la 5.9. Ks. 
ilmoitus.
Tiimien yhteinen ideapala-
veri ti 8.9. klo 18.30 srk-ta-
lossa.
Kuoroharjoitukset ke 9.9. 
klo 18.30 srk-talossa. Tule tu-
tustumaan, olisiko kuoro uu-
si harrastuksesi.
Naisten retki Taivalkoskelle 

Kerho-
toiminta 

Päiväkerhot
Kestilä ti 8.9. klo 10–12 kerhokodissa
Rantsila to 10.9. klo 10–12 ja klo 13–15 Nuppulassa
Pulkkila pe 11.9. klo 10–12 srk-talon kerhohuoneessa.
Pyhäntä pe 11.9. klo 10–12 srk-talon kerhotilassa

Perhekerhot
Kestilä: ke 9.9. klo 10–12 kerhokodissa
Pulkkila: ke 16.9. klo 10–12 srk-talon kerhohuoneessa
Rantsila: ma 14.9. klo 10–12 Nuppulassa
Pyhäntä: ti 22.9. klo 10–12 srk-talon kerhotilassa

Sanajumalanpalvelus 
su 30.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Niko Seppä, 
kanttorina Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus 
su 6.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.

 

Jumalanpalvelukset
Messu su 30.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Liturgia Jonne 
Pirkola, saarna Merja Jyrkkä, avustaa diakonissat. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa kirkkokuoro. 
Diakonissa Kirsti Hakkaraisen eläkkeelle lähtöjuhla 
seurakuntatalossa. 
Messu su 30.8. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Juha Luokkala, kanttorina Pentti Jäntti.
Iltakirkko su 30.8. klo 19 Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Johannes Hyytinen, kanttorina Veijo Kinnunen.
Naistenpäivän messu su 6.9. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Liturgia Merja Jyrkkä, saarna Saila Karppinen. 
Kanttorina Ulla Koskelo, laulu Tuula Hakkarainen. 
Naistenpäivätilaisuus seurakuntakodissa. Katso 
erillinen ilmoitus!
Sanajumalanpalvelus su 6.9. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.

Päätalon maisemiin la 12.9. 
Ks. ilmoitus.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 2.9. klo 14.
Tulossa: Läheisensä menet-
täneiden ilta to 17.9. klo 18 
Limingan seurakuntatalolla, 
Pappilantie 6. Rovasti Mark-
ku Niku puhuu aiheesta ”Su-
ru, jonka sain”. Illan aikana 
musiikkia ja iltapala. Ilmoit-
taudu 9.9. mennessä Marjol-
le, p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Kesäseurat 
29.–30.8. La 29.8. klo 18 seu-
rat ry:llä. Su 30.8. klo 12 seu-
rat ry:llä, klo 18 messu kir-
kossa ja klo 20 seurat ry:llä. 

 
Seurakuntaseminaari 

HALLITUSTI 
HUOMISEEN 

lauantaina 5.9. klo 9 
Pulkkilan 

seurakuntatalossa. 
Seminaari on tarkoitettu 

luottamushenkilöille 
ja työntekijöille. 

Seminaaria johtaa 
Era Kurronen. 

Päiväkerho ry:llä viikolla 36 
ti, ke ja to klo 17–18.30. Pe 
4.9. klo 19 nuortenilta S&A 
Viinikalla. La 5.9. klo 19 Van-
hempien ja raamattuluokka-
laisten yhteinen RL ry:llä. Su 
6.9. klo 12 pyhäkoulut ry:llä 
ja klo 17 seurat ry:llä. Ma 7.9. 
klo 19 sisarpiiri ry:llä. Päivä-
kerho ry:llä viikolla 37 ti, ke 
ja to klo 17–18.30. Ke 9.9. klo 
19 ompeluseurat Lääköllä.

Naistenpäivän 
tilaisuus 

TUNTEIDEN
TUULISSA 
sunnuntaina 6.9. klo 10 
messun jälkeen Kestilän 
seurakuntakodissa.  
Muusikko, laulaja ja lauluntekijä 
Tuula "Haxu" Hakkarainen johdattaa 
naiset tunteiden tuuliin. Lämmintä ja armollista 
musiikkia ja puhetta elämänkaaren eri vaiheista ja 
tunteista. 
Hyvölänrannan nuorisoseuran naisten draama.

Järj. Kestilän kappeli ja 
Hyvölänrannan nuorisoseuran naiset

Kastettu: 
Aleksis Joonatan Pitkänen
Kuollut: 
Eero Antti Sallinen 64

virkistysilta la 29.8. klo 17 Ris-
tironkkelissa. Nuotioilta pe 
4.9. klo 19 ry:llä. Seurat su 6.9. 
klo 19 ry:llä, Aaro Vatanen. 
Pulkkila: Seurat su 30.8. klo 
19 ry:llä, Vesa Kumpula. Py-
häntä: Seurat su 30.8. klo 16 
ry:llä. Lauluseurat ke 2.9. klo 
18.30 Eeva ja Samuli Yrjänällä. 

Seurat su 6.9. klo 16 ry:llä, Ve-
li-Pekka Tahkola ja Esko Vap-
pula. Lauluseurat ke 9.9. klo 
18.30 Hillevi ja Veijo Sydän-
metsällä. Rantsila: Lauluilta 
la 29.8. klo 19 kirkossa. Syys-
seurat su 30.8. klo 12.30 ja klo 
18.30 srk-talossa. Ompeluseu-
rat pe 4.9. klo 19 ry:llä.

Seurakunta-
kerhojen
yhteinen 
aloitus 

torstaina 10.9. alkaen 
klo 10 Selkälässä.
Ilmoittautuminen 
viimeistään pe 4.9. 

kirkkoherran-
virastoon 

p. 040 5528 989.

Perhekerhojen yhteinen 

starttipäivä 
maanantaina 7.9. klo 10–14 Selkälässä
Päivässä mm. mahdollisuus tutustua toisiimme, 
askarrella ja leikkiä.
Ilmoittaudu ruokailua varten viimeistään ke 2.9. 
Johannalle, p. 044 5181141 tai johanna.hietala@evl.fi.
Muista ilmoittaa myös ruoka-allergiat. 
Tavataan Selkälässä!

Kuorot 
Rantsila: Lapsikuoro Stellat ke 9.9. klo 15.15 
srk-talossa.
Pyhäntä: Veteraanikuoro to 10.9. klo 12 ja 
lapsikuoro to 10.9. klo 16.30 Pyhännän srk-talossa.  
Pulkkila: Kirkkokuoro to 10.9. klo 13.30 ja 
lapsikuoro Stellat to 10.9. klo 15.15 srk-talossa.
Kestilä: Kirkkokuoro ke 23.9. klo 18 srk-kodissa.
Pyhännän ja Kestilän kuoroja johtaa Veijo Kinnunen, 
p. 040 823 1860 ja Pulkkilan ja Rantsilan kuoroja 
syyskauden Ulla Koskelo, p. 044 518 1151. 
Kaikkiin kuoroihin otetaan uusia laulajia! 
Tervetuloa kaikki laulutaitoiset kuoroihin!

Varhaisnuoret
Kestilä: ti 8.9. klo 13.30–15 kerhokodissa
Pyhäntä: ti 8.9. klo 14.30–16 srk-talon kerhotilassa
Rantsila: poikakerho ti 8.9. klo 15–16.30 Nuppulassa
Piippola: ke 9.9. klo 16.30–18 srk-kodissa
Pyhäntä: to 10.9. klo 15.30–17 Tavastkengän koululla
Rantsila: to 10.9. klo 15.30–17 Hovin koululla
Pulkkila: ma 14.9. klo 14.30-16 srk-talon kerhohuoneessa 
Rantsila: tyttökerho ma 21.9. klo 15–16.30 Nuppulassa

J o ha nna H ie t a la

Perjantai-illan kamarimusiikkia 
(G.B. Viotti, M. Marais ja R. Strauss) 

Hailuodon kirkossa 28.8. klo 19. 
Antti Hosio, viulu, Satu Kae, alttoviulu, 

Kaisa Komulainen, sello ja Sanna Smolander, piano. 
Käsiohjelma 10€. 

Läheisensä menettäneiden ilta 
to 17.9. klo 18 Limingan srk-talolla. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Marja, p. 040 7430 382.

Limingan rovastikunnan perheleiri 
26.–27.9. Luurinmutkan leirikeskuksessa Utajärvellä. 
Leirille mahtuu 9 perhettä ja hinta on 15 € / hlö 
(alle 1-v ilmaiseksi). Ilmoittautuminen 11.9. mennessä 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. 
Lisätiedot: Saija Kivelä, p.  040 7790 375.
 

Vapaaehtoistyötä tarjolla 
Toiminnastamme löytyy monenlaisia tehtäviä, joissa voit 
tarjota taitojasi tai käsiäsi yhteiseksi hyväksi. Kerhoavus-
tajia, yhteisten aamiaisten valmistelu- ja tiskiavustajia, ys-
tävä- ja lähimmäispalveluihmisiä, jumalanpalvelusavus-
tajia, musiikkiavustajia tai mitä muuta voisitkaan keksiä? 
Ota rohkeasti yhteyttä srk:n työntekijöihin. Yhdessä te-
keminen on mukavaa ja antoisaa!
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Intia tänään herätyksen ja vainojen keskellä! 
Pastori Jacob Marineni Intiasta puhuu 
keskiviikkona 2.9. klo 18 Keskustan 
seurakuntatalolla, Tiilitie 1. 
Iltakahvit. Olet sydämellisesti 
tervetullut – tule ja tuo ystäväsikin!

Hengähdä hetkeksi -viikonloppuleiri 
11.–13.9. Leirikeskus Luurinmutkassa
Vietä rentouttava viikonloppu hiljentymällä luonnon 
rauhassa. Ohjelmassa mm. Raamattutyöskentelyä, 
lepoa ja hiljentymistä. Leirin hinta 70 €. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.9. mennessä, 
p. 040 7790 368 / Jaana tai p. 040 7790 367 / Soile. 
Hän sanoi heille: ”Lähtekää mukaani johonkin yksinäi-
seen paikkaan, niin saatte levähtää.” (Mark. 6:31) 

Aamupuuro 
ja ruokajakelu 

pe 28.8. ja 4.9. klo 
9–10.30

seurakunta-
talolla. 

Messu su 30.8. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa, avustaa Ve-
sa Äärelä, diakoni Min-
na Sorvala, kanttorit Mar-
jo Irjala ja Taru Pisto. Seu-
rakunnan vapaaehtoisten 
siunaaminen alkavalle toi-
mintavuodelle ja messu-
vapaaehtoisten työvuo-
rojen jako syksylle.
Lähimmäisen päivän ta-
pahtuma su 30.8. Keskus-
tan srk-talolla. Klo 12–13 
keittolounas. Klo 13 Lä-
himmäisyys muuttuvassa 
maailmassa, Eija Keränen. 
Lähimmäisyydestä Raa-
matussa, Vesa Äärelä. 
Messu su 6.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Liturgi Teemu Riihimä-
ki, saarna Mari Flink, dia-
koni Jaana Helisten-Heik-
kilä, kanttori Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  26.8.–9.9.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat elokuussa 
ovat ma–ti ja pe klo 
10–15, ke klo 10–14, 
to klo 10–17. Virasto 
on suljettu  26.–27.8. 
Aukioloajat 1.9. alk. 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 
9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu su 30.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Ilkka Tornberg, avus-
taa Aino Pieskä, kantto-
rina Hanna Korri. Vapaa-
ehtoisten siunaaminen. 
Kaikki seurakunnan va-
paaehtoiset tervetuloa 
mukaan. 
Perhekirkko su 6.9. klo 
kirkossa. Toimittaa Ol-
li Seikkula, avustaa Ilkka 
Tornberg, Saarnaa Jouni 
Hintikka. Kaikki RY:n py-
häkoululaiset osallistu-
vat.

Miestenretki Ukko-Majava
lauantaina 5.9. Taivalkoskelle Kalle Päätalon tekopitä-
jään. Lähtö Lumijoen srk-talon pihalta klo 7 ja Limingan 
srk-talon pihalta klo 7.15. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen Limingan ja Lumijoen kirkkoherranvirastoihin. 

Lähetysvintti 10 vuotta to 
27.8. Lähetysvintillä avoimet 
ovet klo 17 alkaen. Lähetys-
juhla seurakuntatalolla  klo 
18. Mukana Senegalissa lä-
hetystyössä ollut Marketta 
Filppa. Kahvitarjoilu ja ar-
vontaa. 
Tukihenkilöilta to 27.8. klo 

Kastetut: Jose Edi Eemeli Laurila, Vilho Hugo Juhani 
Perttunen, Juuso Kari Valtteri Suorsa, Edvin Johannes 
Rautio, Luka Benjamin Kärkkäinen. Elmeri Jaakko Jo-
hannes Kaakinen, Enna Aada Sofia Riekki, Masi Olavi 
Alfred Juvani, Damien Hannu Jalmari Mustonen, Aini 
Emilia Kotakorva
Vihitty: Matias Pekka Johannes Hannila ja Marika Su-
sanna Illikainen, Janne Kalevi Juhani Karhu ja Tuula-
Maija Mirjami Toljamo, Tomi Petteri Anttila ja Jenita 
Maaria Siira, Jari Juhani Loukiainen ja Anne Riitta Heik-
kinen, Pasi Henrik Olli ja Suvi Kaarina Tamminen, Juha 
Matias Bask ja Karolina Franziska Hauber
Kuollut: Ilmari Antero Tykkyläinen 84

Kastettu: Renne Oliver 
Hietala, Eemeli Alpo 
Oskari Koivula, Juudit Aini 
Kaarina Kuisma, Mirella 
Lumi Eveliina ja Miro 
Eemil Oskari Nikula, Eeli 
Matias Niskasaari, Paavo 
Benjami Noponen, Lassi 
Alpo Juhani Puumala, Ella 
Iida Maria Sikala ja Eeli 
Urho Ilmari Turpeinen
Kuollut: Aale Iisakki 
Äijälä, 90

18 Pappilan kahvihuoneessa. 
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 28.8. seurakuntatalol-
la. Aamupala tarjolla eurolla 
klo 9–10.30. Kauppojen lah-
joittamaa ruokaa jaossa klo 
10 alkaen. Lisätietoa antaa 
Marika Kamps.
Neulekahvila ke 
2.9. klo 17.30 Lä-
hetysvintillä. 
Voit tulla käsi-
työn kanssa tai 
ilman. 
Aamupuuro 
ja ruokajakelu 
pe 4.9. klo 9 seu-
rakuntatalolla. Aa-
mupala tarjolla eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa jaossa klo 10 
alkaen. 
Miesten retki Ukko-Maja-
va la 5.9. Taivalkoskelle Kalle 
Päätalon tekopitäjään. Läh-
tö Lumijoen srk-talon pihal-
ta klo 7 ja Limingan srk-ta-
lon pihalta klo 7.15. Terve-
tuloa mukaan! Ilmoittautu-
minen Limingan ja Lumijoen 

kirkkoherranvirastoihin. 
Lähetysvintti ma 7.9. klo 12–
14.
Niittypirtinkerho vanhus-
ten palvelutalossa ma 7.9. 
klo 13. Tervetuloa naapuris-

takin! Mukana diakonis-
sa Sinikka.

Hyvänmie-
len päiväkah-
vit ti 8.9. klo 
12 Kotiko-
lon alakerras-
sa. Avoin mie-

lenterveyskun-
toutujien ver-

taisryhmä. Puu-
haillaan porukalla 

kaikkea kivaa! Mukana Ma-
rika Kamps ja Maire Taikina-
Aho, p. 050 4302 023.
Jussilan kerho ti 8.9. klo 13, 
mukana diakonissa Sinikka.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le alkaa ke 9.9. klo 12 seura-
kuntatalolla.
Kuorot ke 9.9. Celeste-nuor-
tenkuoro klo 17 kirkossa, 
Tähdet klo 17 seurakunta-
talolla, Aikuisten kuoro klo 

Vapaaehtoisten  
siunaaminen  

Lähimmäisenpäivän 
messussa 30.8.  

Kaikki 
seurakunnan  
vapaaehtoiset  

tervetuloa mukaan!

Vapaaehtoistyötä 
tarjolla seurakunnan 

kierrätystorilla 
perjantai-aamuisin. 

Jos olet kiinnostunut, 
ota yhteyttä: 

Marika Kamps 
p. 044 7521 243 tai  

marika.kamps@evl.fi

Lähetysvintti 10 vuotta
Torstaina 27.8. juhlimme Lähetysvintin syntymäpäiviä. 

Lähetysvintillä avoimet ovet klo 17 alkaen. 
Juhla seurakuntatalolla klo 18, jossa mukana 

Senegalissa lähetystyössä ollut Marketta Filppa. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa, tervetuloa!

 

 
Läheisensä menettäneiden 

ilta 
to 17.9. klo 18 

Limingan seurakuntatalolla,  
Pappilantie 6 

  
 
Rovasti Markku Niku puhuu aiheesta  
"Suru, jonka sain".  
 
Illan aikana musiikkia ja iltapala.  
 
Ilmoittautuminen Hanna Kaisto-
Vanhamäelle (040 5470784) 9.9. mennessä 
 
 
 
Järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö 

Läheisensä menettäneiden ilta 
torstaina 17.9. klo 18 Limingan seurakunta-
talolla, Pappilantie 6. Rovasti Markku Niku 
puhuu aiheesta: "Suru jonka sain". 
Musiikkia ja iltapala. Ilmoitt. 9.9. mennessä 
Leena Hintsalalle, p. 040 7790 365. 
Järj. Limingan rovastikunnan diakoniatyö.

18.30 kirkossa ja Kirkkolau-
lajat klo 18.30 seurakunta-
talolla.
Tulossa: Limingan rovasti-
kunnan seurakuntien yhtei-
nen läheisensä menettänei-
den ilta Limingan seurakun-
tatalolla to 17.9. klo 18.
Partio: Markku Korhonen 
lomalla 30.8. saakka. Suden-
pentujen avaustapahtuma 

3.9. klo 18–19.30 Alakesti-
län Arboretumissa. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 28.8. klo 
19 nuotioilta Mirja ja Hannu 
Palolalla sekä Pekka Kaju-
lalla. Su 30.8. klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä. Perhekirkko su 
6.9. klo kirkossa. Kaikki ry:n 
pyhäkoululaiset osallistuvat.

 

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Versot su 30.8. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Nuttukerho aloittaa ma 
31.8. klo 18 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Aamukahvila Asukastuvalla ti 
1.9. klo 10–12, Honkasentie 11.
Hanna-rukousryhmä ti 1.9. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Perhekerhot aloittavat vkol-
la 36 (1.9.–)Pyhän Kolminai-
suuden kirkko: to klo 9.30–
11. Vanha Pappila ti klo 9.30 
–11. Keskustan srk-talo: ti 
klo 9.30–11 Kokkokankaan 
srk-keskus: ti klo 9.30–11 ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
(perhepäivähoitajien ja hoi-
tolasten ryhmä). 
Tarvitsetko tilapäistä hoitoa 
lapsellesi? Lapsiparkki Kok-
kokankaan srk-keskuksella ma 
7.9. alk. klo 12.30–15. Hinta 5 € 
/ kerta. Varaa paikka lapselle-
si: Enni Ravander,  p. 0400 279 
881 ja Satu Alaluusua, p. 044 
7790 037.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 3.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 3.9. klo 12 Kirkon-

kylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 3.9. 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirkkokuoro to 3.9. klo 19 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 4.9. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
80-vuotiaiden yhteinen 
syntymäpäiväjuhla su 6.9. 
messun jälkeen Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 7.9. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Varhaisnuorten kerhot: 
www.kempeleenseurakun-
ta.fi/koululaiset
Nuoret: Nuorten messu ja 
isosinfo to 3.9. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Yöpappila pe 4.9. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Yläkoululaisten ja vanhem-
pien ilta to 27.8. klo 18.30 
ry:llä. Aloitusraamattuluok-
ka pe 28.8. klo 18 kaikki ryh-
mät ry:llä. Perhepyhäkoulu su 
30.8. alkaen ruokailulla klo 12 
klo 13 perhepyhäkoulu ry:llä. 
Seurat su 30.8. klo 16 ry:llä. 
Perhekerho ke 2.9. klo 10–
12 ry:llä.  Sisarilta ke 2.9. klo 
18.30 ry:llä. POOKI seurat su 
6.9. klo 17  ry:llä. Tiistaikerho 
ti 8.9. klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 28.8. klo 19 
Peuranniemi 11, Tyrnävä. 
Koko perheen pyhäkoulu su 
30.8. klo 13 J. ry:llä. Syysmyy-
jäiset to 3.9. 18.30 ry:llä. Seu-
rat su 6.9. klo 16 ry:llä.

Rovastikunnallinen perheleiri 
26.–27.9. Luurinmutkan leirikeskuksessa Utajärvellä.
Leirille otetaan 9 perhettä ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Hinta 15 € / leiriläinen, alle 1-v. ilmainen. 
Leirille voivat osallistua perheet Hailuodosta, Kempe-
leestä, Lumijoelta, Limingasta, Tyrnävältä, Muhoksel-
ta ja Utajärveltä. Ilmoittautuminen 11.9. mennessä
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

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

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Messu su 30.8. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttorina 
Ossi Kajava. Mobilistien ja 
motoristien kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit srk-talossa.
Sanajumalanpalvelus su 
6.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Tarja Pyy, kantto-
rina Timo Ustjugov.

45 henkilöä. Ilm. 27.8. men-
nessä p. 08 533 1284.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
2.9. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
2.9. klo 15 Rantakodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Omaishoitajien ryhmä to 
3.9. klo 13.15–14.45 seura-
kuntatalon kahviossa, oh-
jaajina Leena Leskelä ja Sa-
ri Stenroth. Samanaikaises-
ti, klo 13–15, kokoontuu toi-
minnallinen ryhmä muistisai-
raille Päiväkeskuksessa, jossa 
ohjaajina Kaisa Hartikka ja 
Mirja Paakkonen.
Hartaus to 3.9. klo 14 Helmin 
kodissa, Tarja Pyy.
Hartaus ti 8.9. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ke 9.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 12.30–14.30 Päi-
värinteen srk-salissa sekä to 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-

Lähimmäisen päivän mes-
su su 30.8. klo 10 Temmek-
sen kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Korsukuoro 
osallistuu messuun.
Sanajumalanpalvelus su 
30.8. klo18 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.
Perhemessu su 6.9. klo 12 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kantto-
ri Pentti Korkiakoski.

Kastettu: Joose Oliver 
Ojala, Isla Armiida Ojala, 
Ilari Elja Viljami Mäläskä
Avioliittoon vihitty: 
Turkka Eemeli Eksymä ja 
Tiia Susanna Tikka

Rukouspiiri keskiviikkoisin 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Hartaushetket to 27.8. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Iltahartaus to 27.8. klo 19 
Rokualla, Simo Pekka Pek-
kala. 
Hartaus ti 1.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen. 
Hartaus ti 1.9. klo 14 tk-sairaa-
lan b-osastolla ja klo 15 ryh-
mäkodissa, Jouni Heikkinen. 
Ikäihmisten leiripäivä ke 
2.9. klo 10–13 Koortilas-
sa. Vietetään mukava päi-
vä vaihtaen kesäkuulumisia 
ja syödään lounas yhdessä, 
maksu 5 €. Mukaan mahtuu 

Tervetuloa perhekerhoon!
Perhekerhot kokoontuvat seuraavasti: 
Temmeksen seurakuntatalolla 
torstaisin klo 10–12
Tyrnävän seurakuntatalolla 
torstaisin klo 10–12 ja klo 13–15
Voit käydä perheesi kanssa yhdessä 
kerhossa kerran viikossa. Perhekerhot alkavat viikolla 35. 

Kastettu: Anni Lyydia Myllyaho, Elena Aila Amalia Mattila, 
Eveliina Aino Ilona Tiensuu, Otso Jooseppi Raappana, 
Neea Iida Maria Pyykkö, Nuutti Vilpas Villenpoika Leino-
nen, Rasmus Benjamin Kuure, Sulo Mikael Vääräniemi
Vihitty: Pekka Johannes Pelttari ja Raili Anneli Suorsa, 
Toni Ossian Heikkinen ja Minna Maarit Uhre
Kuollut: Kirsti Johanna Lindfors s. Määttä 82, 
Tauno Artturi Aitta 87, Martti Valtter Hagren 92

Kirkkoherranvirasto on 
avoinna 3.–30.8. maanantai-
sin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo 10–13. Suljettu pe 4.9.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
ihmisille maanantai aamui-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho ti 1.9. ja 
8.9. klo 12.30–14 seurojenta-
lon kahviossa. Jatkamme ker-
hoilua siis uudessa paikassa 
ja entiseen vanhaan aikaan. 
Tervetuloa aiemmin käyneet 
ja myös uudet kerholaiset 
aloittamaan syksyn toimin-
taa. Jos tarvitset kyytiä ker-
hoon, voit tilata sen Palve-
luautolta edellisenä päivänä 

Perhevaellus Rokualla 
lauantaina 5.9.
Mukaan otetaan linja-autollinen innokkaita vaeltajia, 
joiden pitäisi jaksaa vaeltaa n. 10–12 km. Alaikäisillä 
tulee olla huoltaja tai joku nimetty aikuinen mukana. 
Aikataulu
klo 9 lähtö Tyrnävän S-Marketilta, 
klo 10 Rokuan kuntokeskuksessa, josta vaelletaan 
Rokuajärven itäpuolelle Leila ja Martti Ikosen mökille,
klo 16 saunomista, uintia, syömistä ym. ohjelmaa  
klo 19 lähtö takaisin Tyrnävälle
Ota mukaan eväät, peseytymistarvikkeet ja vaihtovaatteet.
Kuljetuksen tarjoaa seurakunta ja kunta.
ilmoittautumiset ke 2.9. mennessä Salmelle 
p. 044 7372 631, tai salme.kinnunen@evl.fi 
Lisätietoja: Salme Kinnunen, p. 044 7372 631, 
Vellu Hietikko, p. 050 3430 303.

ushuoneella. Perjantaisin klo 
9 perhekerho Kylmälänkylän 
kappelissa paikallisten äitien 
pitämänä. Yhteyshenkilönä 
Mirka Lepistö, p. 045 8887 
071. Kaikista päivä- ja perhe-
kerhoista lisätietoja Sirpalta, 
p. 050 3093 565. 
Nuoret/rippikoulut: Rippi-
kouluinfo ke 26.8. klo 18 seu-
rakuntatalossa tulevan vuo-
den  rippikoululaisille ja hei-
dän vanhemmilleen. Ilmoit-
tautuminen alkaa. Myös 
muualle rippikouluun mene-
vät mukaan!
Partio: Kauden 2015 / 2016 in-
fo- ja ilmoittautumistilaisuus 
to 27.8. klo 18–19 seurakun-
tatalolla. Paikalle ovat terve-
tulleita kaikki partiolaiset ja 
muut partiosta kiinnostuneet 
perheineen. Vanhempien ikä-
luokkien (seikkailijoista alka-
en) jatkavat partiolaiset voivat 
ilmoittautua myös sähköpos-
tiste. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 

LÄHIMMÄISEN KIRKKOPYHÄ  
TEMMEKSELLÄ

Tyrnävän seurakunta kutsuu sinut ja 
ystäväsi/lähimmäisesi/tuttavasi mes-
suun Temmeksen kirkkoon sunnuntai-
na 30.8. klo 10.
Toiveena on että jokainen ottaa jon-
kun lähimmäisen mukaan, jolloin Lä-
himmäisen päivä saa sille kuuluvan 
merkityksen. Toki kirkkoon voi tulla yksinkin.
Messun jälkeen siirrytään Temmeksen seurakuntatalolle 
lounaalle ja kirkkokahveille. Messussa ja srk-talolla esiin-
tyvät Temmeksen ”omat pojat” eli Korsukuoro.
Temmeksellä asuvat, jotka tarvitsevat kuljetusta voi-
vat ottaa yhteyttä Olavi Savelaan. 
Tyrnävältä järjestetään Temmekselle kuljetus, joka 
lähtee klo 9.30 seurakuntatalon edestä. Ilmoittautumi-
set 27.8. mennessä Tyrnävän bussikuljetukseen Salme 
Kinnuselle, p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi. 

klo 16 mennessä, p. 050 4204 
062. Kyyti maksaa 2 € suunta.
Aamukammari jatkaa kesä-
tauon jälkeen ke 2.9. ja 9.9. klo 
9–10.30 vanhassa pappilassa. 
Tervetuloa sekä ennestään 
tutuiksi tulleet että uudet ih-
miset. Mahdollisuus rupatte-
luun, kahvitteluun ja laulami-
seen. Jos haluat voit myös teh-
dä käsitöitä ja osallistua kum-
milapsityön tukemiseen.
Nuttupiiri aloittaa syyskau-
den torstaina 3.9  Vanhas-
sa Pappilassa tuttuun aikaan 
klo 17–19. Huom! muuttunut 
päivä, jatkossa kokoonnum-
me joka toinen viikko torstai-
sin. Tervetuloa "kööriin" neu-
lomaan mukavassa seurassa.
Diakonian päivystys Tem-
meksen seurakuntatalolla  
ma 7.9. klo 9–10.30. Käynti 
takapihan puolelta.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri Murron ker-
hotilassa ti 8.9. klo 10.30 os. 
Kauttaranta 12 A 2.
Nuorteillat; Temmes ti 1.9. 
klo 18–19.30. Murto to 3.9. 
klo 18–19.30. Tyrnävä pe 
4.9. ilmoitetusta poiketen EI 
nuorteniltaa. 
Lapsikuoron harjoitukset to 
3.9. klo 16 Tyrnävän seura-

kuntatalon kerhohuoneessa.
Hartaus Mäntyrinteellä to 3.9. 
klo 13, Temmeksen kappelin 
kylätoimikunta tarjoaa kahvit.
Sisko Leinonen konsertoi 
yhtyeensä kanssa  to 3.9. klo 
19 Tyrnävän kirkossa. Mukana 
kirkkokuoro. Vapaaehtoisen 
ohjelmamaksun tuotto Tyrnä-
väläisten vähävaraisten lapsi-
perheiden avustamiseen.
Hartaus ma 7.9. klo 14 Koto-
lassa.
Musiikki- ja hautausmaailta 
pe 28.8. klo 18 Temmeksen 
kirkossa. Luetaan vuoden ai-
kana Temmeksen hautaus-
maalle haudattujen nimet. 
Sekä su 6.9. klo 16 Tyrnävän 
kirkossa. Luetaan vuoden ai-
kana Tyrnävän hautausmaal-
le haudattujen nimet.
Tyrnävän rauhanyhdistys: Su 
30.8. klo 14 seurat Lepolassa ja 
klo 16 seurat ry:llä. La 5.9. klo 
16 Elomyyjäiset alkaen ruokai-
lulla, klo 20 iltapala ry:llä. Su 
6.9. klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
28.8. klo 19 Lauluseurat,  Peu-
ranniemi 11, Tyrnävä. Su 30.8. 
klo 13 koko perheen pyhä-
koulu ja seurat ry:llä. To 3.9. 
klo 18.30 Syysmyyjäiset ry:llä. 
Su 6.9. klo 16 seurat ry:llä.

Pe 28.8. sisarilta. La 29.8. klo 
19 raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk Ylimartimo ja 7.–8.-
lk Hintsala. Su 30.8. klo 12 
pyhäkoulut: Kk-Anttila Yli-
kulju, Korivaara Tuomikoski, 
Pälli Soronen, Suokylä J. Kar-
humaa. Su 30.8. klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 31.8. ja 7.9. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. To 3.9. klo 
18.30 raamattupiiri ry:llä. Pe 
4.9. klo 19 veljesilta; vierailu 
Fortumille. La 5.9. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-
lk Myllyniemi ja 7.–8.-lk Löp-
pönen. Su 6.9. klo 12 pyhä-
koulut: kk-Anttila Antila, Ko-

rivaara Leinonen, Pälli Män-
nikkö, Suokylä T. Karhumaa. 
Klo 17 seurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 29.8. klo 19 raamat-
tuluokat: pienet Varila ja isot 
Hintsala. Su 30.8. klo 17 seu-
rat Muhoksen ry:llä. Pe 4.9. 
klo 18.30 yhteinen veljesil-
ta; vierailu Fortumille. La 
5.9. klo 10 päiväkerho ry:llä. 
Klo 19 raamattuluokat: pie-
net Launonen ja isot Löppö-
nen. Su 6.9. klo 12 pyhäkou-
lut: Hyrkki Nissilä, Laitasaari 
Kallunki, Huovila Kakko. Klo 
17 seurat Muhoksen seura-
kuntatalolla.

 

 
Läheisensä menettäneiden 

ilta 
to 17.9. klo 18 

Limingan seurakuntatalolla,  
Pappilantie 6 

  
 
Rovasti Markku Niku puhuu aiheesta  
"Suru, jonka sain".  
 
Illan aikana musiikkia ja iltapala.  
 
Ilmoittautuminen Hanna Kaisto-
Vanhamäelle (040 5470784) 9.9. mennessä 
 
 
 
Järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö 

Läheisensä menettäneiden ilta
torstaina 17.9. klo 18 Limingan 

seurakuntatalolla, Pappilantie 6.
Rovasti Markku Niku puhuu aiheesta 

"Suru, jonka sain." Musiikkia ja 
iltapala. Ilmoittautuminen Hanna 

Kaisto-Vanhamäelle, p. 040 5470 784 
9.9. mennessä.

Tervetuloa 

PERHEPYHÄKOULUUN               
sunnuntaina klo 11.30–12.30 srk-talon alakerrassa
•  ei ennakkoilmoittautumista, maksuton
•  lapsi voi olla pyhäkoulussa itse tai oman aikuisen kanssa
•  sisältää hengellisiä lauluja, Raamatun kertomuksia, 
 rukousta, leikkejä ja pieniä toimintatuokioita
•  lasten pyhäkoululehti n. kerran kk:ssa                                 
su 6.9. klo 11.30–12.30, su 20.9. klo 11.30–12.30
su 4.10. klo 12 perhemessu kirkossa
su 18.10. klo 11.30–12.30, su 1.11. klo 11.30–12.30
su 15.11. klo 11.30–12.30
su 29.11. klo 12 perhekirkko kirkossa
su 13.12.  klo 11.30–12.30

Äidit, siskot, tyttäret, 
naiset kaiken ikäiset, 

nyt vietetään yhdessä iltaa!

ILTA NAISILLE! 
Montan leirintäalueella 

(Kieksintie 209) 
perjantaina 4.9. klo 18.
Ulkoillaan, saunotaan ja 

paljuillaan sekä 
paistetaan makkaraa! 
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Palautetta

Arkkipiispa 
säikäytti

Poliitikkoja on kesällä syytetty moneen otteeseen sii-
tä, että he eivät ilmaise riittävän selvästi ajatuksi-
aan. Ulkoasiainministeri Timo Soinilta perättiin 
heinäkuussa usean toimittajan voimin suorasa-

naista kantaa niin sanottuun Immoskohuun.
Poliitikkojen suoraa puhetta odotellessa voi lukea kan-

nanoton, joka ei jätä epävarmaksi. 
Arkkipiispa Kari Mäkinen arvosteli viime viikolla val-

tion kehitysyhteistyöbudjetin rajua, yli 300 miljoonan eu-
ron leikkausehdotusta. 

Mäkisen mukaan leikkaus hen-
kii suostumista sellaiseen yhteis-
kuntaan ja maailmaan, jossa vah-
vat pitävät omastaan kiinni ja ne, 
jotka eivät selviydy, jäävät oman 
onnensa nojaan. 

Arkkipiispan mielestä kyse on 
piittaamattomuudesta. 

Vain harva kirkon tiedote medi-
alle sisältää raamatunlauseita. Nyt 
tapahtui näin. 

Arkkipiispan viesti päättyi si-
teeraukseen Matteuksen evanke-
liumista: Lopulta, kun kaikki kir-
jat aukaistaan, kirkon Herralla on 
vain yksi kysymys: mitä olette teh-
neet, tai jättäneet tekemättä, yh-
delle näistä vähimmistä.

Hui!
Myös Oulun piispa Samuel Salmi puhuu suoraan glo-

baalista vastuusta. Salmi vieraili vastikään Tansaniassa ja 
matkan terveiset ovat selkokieliset: siunaus on kadoksis-
sa, jos oma hyvinvointi perustuu sille, että on valmis ot-
tamaan heikommilta. Kärsivän ihmisen suussa olevaa lei-
pää ei pidä kaventaa.

Vaikka valtio leikkaa paljon kehitysyhteistyöstä, kirkko 
ei voi sitä tehdä. Jo keväällä Suomen Lähetysseura ja Kir-
kon Ulkomaanapu vetosivat seurakuntiin, 
jotta niissä ei supisteta kansainvälisen 
työn määrärahoja. 

Enkä minä poliitikkojen puoles-
ta säpsähtänyt Matteuksen evanke-
liumin sanoja, vaan aivan itselleni ne 
luin säikähtäneenä.  

RIITTA HIRVONEN

Sinappia

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

sä kartoitetaan rakennushank-
keen synty-, suunnittelu- ja ra-
kennusvaiheet sekä rakennuk-
sen käyttöönotto ja muutokset. 
Selvitystä tullaan hyödyntä-
mään mm. tulevien korjaustöi-
den suunnittelun tukena.

Onko Sinulla muistoja tai va-
lokuvia Intiön kappelin suun-
nittelu- tai rakennusvaiheista 
tai rakennuksesta yleensä?

Tietoja pyydetään 10.9. men-
nessä: Arkkitehtitoimisto Pia 
Krogius, pia.krogius@krogius-
montin.fi, p. 040 7626 768.

Arkkitehti Seppo Val-
juksen suunnittele-
masta, arkkitehtuuril-
taan eheästä ja hyvin 

säilyneestä kappelirakennuk-
sesta ollaan tekemässä Oulun 
seurakuntayhtymän toimek-
siantona rakennushistoriasel-
vitystä. Oulun hautausmaan 
laajennuksen yhteydessä val-
mistunut Intiön kappeli ja kre-
matorio syntyivät arkkitehtuu-
rikilpailun tuloksena 1973. Sa-
malla Pohjois-Suomeen ran-
tautui uusi hautauskäytäntö.

Intiön kappelirakennuk-
sen tarinaksi koostettavassa 
rakennushistoriaselvitykses-

Intiön kappelista kaivataan muistoja

• Lämmin kiitos Kempeleen 
seurakunnalle sunnuntaina 
2.8. pidetystä 60 ja 50 vuotta 
sitten ripille päässeiden juh-
lan järjestämisestä. Päivä oli 
tunteikas ja mieltä liikutta-
va jälleennäkemisistä ja rip-
pipäivän muistelmista. 

MAIJA LITTOW

• Kaunis kiitos Haukiputaan 
seurakunnalle, työntekijöil-
le ja ohjelman esittäjille hie-
nosta 70 vuotta täyttävien 
juhlasta 9. elokuuta.
    Oli ilo olla mukana, kiitok-
set vain jäivät tilaisuudessa 
meiltä kaikilta lausumatta.

SIRKKA

• Lämmin kiitos Haukipu-
taan seurakunnan diakoni 
Eliselle sekä tiimilleen.  Kun 
hätä on suuri,  sieltä apua 
sain. Jaksamista tärkeässä 
työssänne ja lämmintä syk-
syä. 
 

KATJA

Olinhan siellä minäkin, 
nimittäin Siikalatvan 
Kärsämän kylän ru-
koushuoneella 26.7. 

maakirkkotilaisuudessa.
Seurakunnan uusi pappi 

Juha Luokkala tervehti kaikki 
tulijat. Luokkala luki tilaisuu-
den aluksi Meimi Eloniemen 
runon, joka kauneudessaan oli 
tilaisuuteen erittäin sopiva.

Saarna oli hyvä ja virret kai-
kuivat kauniisti vanhan temp-

pelin suojissa. Tuntui kuin 
tunnelma olisi ottanut meidät 
kaikki suuren Isän lämpimään, 
turvalliseen syliin. 

Lopuksi kirkkokahveilla 
saimme jutella monen kesämö-
kiltä, Oulusta tai Temmekseltä 
tilaisuuteen tulleen entisen ky-
läläisen kanssa. 

Jäämme kaipaamaan seuraa-
vaa tilaisuutta odottavin mielin.

RAILI MÄLLINEN

Olen kesän aikana vie-
nyt haudan lepoon 
rakkaan läheisen. Hä-
nen toivomuksestaan 

kyseessä oli polttohautaus.
Koska sellainen oli minulle 

entuudestaan outoa, kuvittelin, 
että uurna annetaan suunnil-
leen kuin postipaketti hyllyltä.

Todellisuudessa Intiössä oli 
pieni huone, jossa oli uurna 
asetettuna pylvään päähän ja 
vierellä paloi kaksi kynttilää. 
Pappi siunasi mieheni.

Kaikessa oli ajateltu vaina-
jaa, omaisia ja saattajia. Tilai-
suudessa oli hartautta, kunni-
oitusta, rauhaa ja juhlallisuut-
ta. Kiitokset seurakunnalle! Ti-

laisuus oli positiivisella tavalla 
iloinen yllätys.

Toivoisin kuitenkin, että 
seurakunnat kertoisivat uurna-
hautauksen valitseville selvem-
min, että tilaisuuteen saa papin 
niin halutessaan. 

Soitin hautausasioista vas-
taavalle henkilölle, joka totesi 
vain jotenkin ympäripyöreäs-
ti, että ”omaiset voivat pyytää 
pappia”. 

Ainakin itselleni papin läs-
näolo uurnan laskussa oli to-
della tärkeä asia ja onneksi sain 
papin järjestettyä.

MARJATTA

Rakas läheinen sai kauniin tilaisuuden

Kuin Isän turvallisessa sylissä

toimitus@rauhantervehdys.fi

K i r ko n ku va p a n k k i

 Lopulta, kun 
kaikki kirjat 
aukaistaan, 
kirkon 
Herralla on 
vain yksi 
kysymys: mitä 
olette tehneet, 
tai jättäneet 
tekemättä, 
yhdelle näistä 
vähimmistä.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 


