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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Pakolainen 
haastaa 
radikaalisti

Kirkkoherra Niilo Pesonen ja 
lähetystyöntekijä Pia Pyhtilä vastaavat 

toimituksen kysymyksiin

Apua riittää niin 
suomalaisille kuin 

maahanmuuttajille

Sisältääkö seurakuntien 
apu Suomeen saapuvil-
le turvapaikanhakijoil-
le hengellistä julistusta, 

Tuiran kirkkoherra Niilo Peso-
nen? 

– Avustustyö ei sisällä hengel-
listä julistusta, mutta on luonnol-
lista, että kristitty auttaja kertoo 
vakaumuksestaan, jos se tulee pu-
heeksi. 

Eniten on autettava heitä, jot-
ka ovat kaikkein heikoimmassa 
asemassa. Täten täytyy varoa si-
tä, että avun vastaanottaja käsit-
täisi kääntymisen kristityksi vai-
kuttavan avun antamiseen. 

Osa pakolaisista on kristittyjä. 
Heidän ohjaamisensa luterilaisen 
tai jonkun muun kristillisen seu-
rakunnan piiriin on asiallista.

 

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Eurooppaan virtaa pakolaisia. Yksin Suomeen 

heitä voi tulla tänä vuonna jopa 30 000. Uuti-

set kertovat pakolaisten hädästä ja järkyttävis-

tä kohtaloista. 

Pakolaistilanne puhuttaa. Toiset tuntevat läm-

mintä myötätuntoa pakolaisia kohtaan ja kysyvät 

itseltään: Mitä voin tehdä? 

Paljon merkittävää on jo saatu aikaan.

Toiset sanoittavat huoliaan ja pelkojaan. Miten 

näin suuri pakolaisten määrä vaikuttaa yhteiskun-

tamme vakauteen ja turvallisuuteen, omaan hyvin-

vointiimme? Silloin käperrytään helposti itseen tai 

noustaan avoimeen vastarintaan. 

Kristinuskossa ihmissuh-

teiden ytimessä on lähim-

mäinen. Siksi meillä ei ole 

oikeutta minkäänlaiseen 

ylemmyydentuntoon suh-

teessamme pakolaisiin. 

Heille kuuluu sama ihmis-

arvo kuin meille. 

Virren 431 säkeet sanoittavat tämän osuvasti. 

”Ken on mun lähimmäiseni / ja ketä eläissäni / myös 

minun tulee rakastaa / kuin omaa itseäni? Vain isä-

ni / tai äitini / tai veljeni, / sisareni / tai parhain ystä-

väni?

Oi Herra, kaikki päällä maan / loit lähimmäisiks-

emme, / myös kieleltään ja uskoltaan / niin vieraat 

toisillemme. ”

Lähimmäisenrakkauden haaste on radikaali. 

Pakolainen – kulttuuriltaan vieras ja erilainen – on 

minun lähimmäiseni ja sellaisena hän asettuu tasa-

vertaisena läheisteni ja ystävieni rinnalle.

On mietinnän paikka ja toiminnan aika. Mitkä 

ovat minun mahdollisuuteni auttaa? 

Seurakunnilla ja kolmannella sektorilla on osaa-

mista panostaa vapaaehtoisen avustustoiminnan 

organisointiin. 

Yhteiskuntamme päättäji-

en tehtävänä on huolehtia, 

että pakolaisten vastaan-

ottamiseksi turvataan kai-

kin puolin riittävät resurs-

sit. Viranomaisilta on lupa 

odottaa inhimillisiä 

ja oikeudenmu-

kaisia päätök-

siä turvapaik-

kahakemuksia 

käsiteltäessä.

Pakolaiset ovat 
lähimmäisiämme. 
Heille kuuluu 
sama ihmisarvo 
kuin meille.

Oulun seurakunnan tiloissa on 
järjestetty jo vuosia muun muas-
sa yhteisiä käsityökerhoja turva-
paikanhakijoille ja kantasuoma-
laisille. Ovatko muut kuin kris-
tityt maahanmuuttajat tervetul-
leita kirkon tilaisuuksiin ja tiloi-
hin?

– Seurakuntien tiloja luovu-
tetaan jumalanpalveluskäyttöön 
toisille kristityille, Oulussa esi-
merkiksi assyrialaisille kristityil-
le. Ei-kristityille tiloja voidaan 
luovuttaa kokoontumisiin, kuten 
kerhoihin. Jokaista ihmistä kut-
sutaan kirkon tilaisuuksiin, olipa 
hän kristillisen seurakunnan jä-
sen tai ei.

 
Onko seurakuntien antama 
apu turvapaikanhakijoille pois 
talou dellisesta tuesta suomalai-
sille? 

 – Kirkon ja seurakuntien an-
tama tuki suomalaisille on laa-
jaa. Turvapaikan hakijoille koh-
distuva apu on pääsääntöisesti 
avustustavaroiden koordinoin-
tia, erilaisten yhteisten toiminto-

Niilo Pesonen ja diakoniatyöntekijä 
Heidi Karvonen osallistuivat Oulun 
vastaanottokeskusten tukiyhdistyksen 
perustamiskokoukseen viime viikolla.
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Tällä tiellä olen 
uskollinen itselleni 
ja Jumalalle. Kaikki 
ei ole vain omissa 
käsissäni. Minulla 
on aina toivoa.

Mä en uskalla pelätä
Kolumni

Seison keskellä metsäau-
keaa. Metsä on tiheä en-
kä näe, mitä sen kätkös-
sä on. En näe polkua, jo-

ta pitkin voisin lähteä kulke-
maan. Voin vain kuunnella ja 
odottaa, mitä tapahtuu.

Tämä mieleni luoma kuva 
on ajalta, jolloin elämässäni ta-
pahtui suuri muutos. 

Muutos on pelottavaa, sillä 
se on tie, jonka kulkemiseen ei 
ole karttasovellusta. Se on reit-
ti, joka voi olla kokonaan rai-
vaamatta. 

Muutos voi olla hiljainen 
prosessi mielen sisällä, toisten 

näkymättömissä tai se voi olla 
maailmanlaajuinen kansakun-
tia vavisuttava ilmiö, jonka kes-
kelle joudumme, halusimme tai 
emme. 

Muutoksen edessä joutuu va-
litsemaan pelon ja toivon välillä. 

Uskon voima on siinä, et-
tä uskaltaa luottaa Jumalan ää-
neen, joka puhuttelee kutakin 
omalla selittämättömällä taval-
laan. 

Kun kuulee äänen, ei tarvit-
se uudessa tilanteessa lamaan-
tua pelosta vaan voi aroinkin as-
kelin lähteä varmuutta tuntien: 
Tällä tiellä olen uskollinen itsel-

leni ja Jumalalle. Kaikki ei ole 
vain omissa käsissäni. Minulla 
on aina toivoa.

Seuraava lainaus Anna-Lee-

na Härkösen kirjasta Häräntap-
poase sisältää ajatuksen ja asen-
teen, joka on antanut minulle 
rohkeutta: ”Pelkääminen, ju-
malavita. Mä en uskalla pelä-
tä, en uskalla. Jumiin jääminen 
ja turtuminen, ne ne on. Mä en 
pelkää tuskaa enkä sellasta, tus-
ka on joskus niin kovaa et sii-
nä vois uida. Niin kovaa, ettei 
se edes satu sillai turruttavasti. 
Se on niinku korkee ääni, joka 
hajottaa peilin, muttei sitä juu-
ri kuule.”

Pelkoa ja kipua enemmän 
pelkään kuitenkin lukkiutunut-
ta mieltä ja kovaa sydäntä.

jen järjestämistä ja mukana ole-
mista maahanmuuttajien kotout-
tamisessa.

Käytännössä seurakunnat ovat 
nykyisessä tilanteessa tehostaneet 
avun antamista, eivät vähentä-
neet aiempaa avustustoimintaa. 

Seurakunnat auttavat tällä het-
kellä lukuisin eri keinoin tur-
vapaikanhakijoita. Puuttuuko 
kirkko mielestäsi syihin, joita 
pakolaisvirran takana on? 

– Kirkko on jo puuttunut pa-
kolaisvirtojen syihin. Esimerkik-
si Tansaniassa, jossa juuri vierai-
lin, sain tutustua lähetystyönteki-
jän työhön kadulle hylättyjen las-

ten parissa.  Lasten auttaminen – 
turvallisen kodin tarjoaminen ja 
kouluttaminen – estää väkivaltaa 
ja sotia. 

Kirkon Ulkomaanapu on vii-
me vuosina lisännyt voimavaroja 
rauhan työhön juuri niissä mais-
sa, joista pakolaisia maahamme 
nyt tulee.  

Suomeen viime viikkoina saapu-
vat turvapaikanhakijat ovat he-
rättäneet valtavan määrän aut-
tamisen halua ihmisissä, mutta 
myös ennakkoluuloja ja pelkoja. 
Pohjois-Suomesta kotoisin ole-
va lähetystyöntekijä Pia Pyhti-
lä, olet lähtenyt Suomesta useita 

kertoja asumaan ja töihin vierai-
den ihmisten pariin Afrikkaan. 
Miten arki uudenlaisten ihmis-
ten parissa onnistuu? 

– Myös vieraista heimoista voi 
löytää oman heimonsa. Ajatuk-
sensa voi varmasti joiltain osin 
kääntää niin, että päättää kiin-

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistyksen perustamiskokouksessa oli paljon väkeä paikalla. Osallistujat halusivat tietää, miten voisivat olla hyödyksi turvapaikanhakijoille.

Myös vieraista 
heimoista voi 
löytää oman 
heimonsa.

Pia Pyhtilä

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

TEIJA SALMI
oululainen luokanopettaja

nostua muista kulttuureista, eri-
laisista tavoista, ihmisistä ja us-
konnoista.

Se ei tarkoita, että omista asi-
oista pitäisi luopua. Vaikka itsel-
läni on muslimiystäviä, en ole ko-
kenut, että minun odotetaan luo-
puvan omasta uskostani.

Joidenkin täkäläisten kans-
sa olemme päättäneet, että koska 
uskomme on erilainen, puhum-
me mieluummin muista asioista. 
Teemme muun muassa käsitöitä 
yhdessä. 

Onko sinulle sattunut yhteen-
törmäyksiä tansanialaisten 
kanssa?

– Koska haluamme rakentaa 
rauhaa ja elää rauhassa, otan huo-
mioon sen, että kaikki eivät ajat-
tele kaikista asioista samalla ta-
voin. En esimerkiksi laita tarjolle 
ruokia, joiden tiedän olevan toi-
selle kiellettyjä.

Aina ei silti mene oikein, mut-
ta koska ihmiset ymmärtävät, 
että yritän parhaani, he sietävät 
myös virheeni. 

RIITTA HIRVONEN
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Muut mediat

JOTKUT HALUAVAT tahallaan pilkata 
Jumalaa ja häneen uskovia. Minua heidän 
epätoivoinen yrityksensä ei loukkaa. 
Ripustakoot ristin kaulaansa, miten päin 
mielivät. Väittäkööt, että Raamattu on 
satukirja. Todistelkoot, että Jeesus oli 
roomalaisen sotilaan ja Marian äpärä.
--- Pyhää Jumalaa he eivät kykene pilkkaamaan, 
ja uskoni voin häpäistä vain minä itse.

Torsti Lehtinen 

KOKO KULTTUURI lepää sen varassa, miten 
lapset hoidetaan, miten heitä kohdellaan ja 
minkälaisia heistä tulee. Se taas muokkaa 
sen, mitä maailmassa tapahtuu.

Anna-Liisa Rekola
Lainaukset Askel 9/2015

Oulun seurakuntien leiri keskukset 
eivät sovi hätämajoituk seen
Turvapaikanhakijoita saa-

puu Suomeen noin sadan 
tulijan päivävauhdilla. 

Viranomaiset neuvot-
televat parhaillaan useiden kun-
tien kanssa vastaanottokeskus-
ten avaamisesta.  Niitä odotelles-
sa tarvitaan myös hätämajoitusta. 

Tiloja hätämajoittamiseen on 
kysytty myös Oulun seurakun-
tayhtymältä.

– Maahanmuuttoviraston 
edus tajan kanssa on käyty läpi 
kaikki leirikeskustilat, vahvistaa 
yhtymän johtaja Ilpo Kähkönen.

Leirikeskukset katsottiin kui-
tenkin tarkoitukseen epäsopiviksi. 

– Leirikeskukset on rakennet-

tu tiloiksi, joihin viedään viikok-
si bussilastillinen leiriläisiä. Hä-
tämajoitukseen tarvitaan muun-
laisia tiloja.

– Leirikeskukset ovat ensinnä-
kin liian kaukana, keskellä ei-mi-
tään. Ja esimerkiksi lähellä Ou-
lun keskustaa sijaitseva Hietasaa-
ren leirikeskus todettiin tiloiltaan 
liian pieneksi. 

– Majoittamiseen tarkoituk-
senmukaisia tiloja meillä ei ole, 
mutta tiloja hengellisen puolen 
toimintaan tai esimerkiksi kerho-
toimintaan seurakunnilla saattaa 
olla, Kähkönen summaa.

Oulussa viime viikolla perus-
tettu tukiyhdistys koordinoi tava-

ralahjoitusten keräämistä turva-
paikanhakijoille. Tilat lahjoitus-
ten varastointiin ja käsittelyyn 
antavat Oulujoen ja Tuiran seu-
rakunnat.

”Emme voi olla 
sivustakatsojana”
Hätämajoituksen tarve on nyt 
kaikkialla suuri: esimerkiksi Tu-

Tiloja hengellisen puolen 
toimintaan tai esimerkiksi 
kerhotoimintaan 
seurakunnilla saattaa olla.

Ilpo Kähkönen

Nyt monilla on 
yltäkyllin, mutta 
tasaaminen on 
hankalampaa.

  Heikki Kujala

”Partamiehet 
saattavat tuntua 

pelottavilta”
Sotaveteraani Heikki Kujalalla riittää myötätuntoa 

sotaa pakenevia siirtolaisia kohtaan

Mitä muutakaan sitä 
murheellisena osai-
si kuin huokaista ”voi 
voi”? 

Haukiputaan Kellossa asuva 
91-vuotias Heikki Kujala on su-
rullisella mielellä viime aikojen 
uutisista. 

Sotaveteraanin mielessä ovat 
meren yli väkivaltaisuuksia pake-
nevat tuhannet siirtolaiset. Hän 
myöntää nähneensä unia kaatu-
neista veneistä.

Kellolainen antaisi kyytiä ah-
neille ihmissalakuljettajille.

– Kunhan vain rahaa saadaan, 
ollaan valmiita tappamaan.

Erityisesti iäkästä miestä jär-
kytti uutinen Itävallasta, jossa 
kymmeniä pakolaisia tukehtui 
kuorma-autoon. Astmaa poteva 
Kujala tietää, miltä tuntuu, kun 
henki tahtoo loppua.

Missä apu olisi
mielekkäintä?
Heikki Kujalan ja hänen puo-

lisonsa Anna-Liisan keskuste-
lu keittiönpöydän ääressä sisäl-
tää visaisen kysymyksen: Tulisi-
ko Eurooppaan ryntääviä pako-
laisia Syyriasta, Irakista ja Afga-
nistanista auttaa ennemmin läh-
tömaissa – tai ainakin lähempänä 
kotia – kuin kaukana pohjolassa?

Anna-Liisa Kujala myöntää 
pelkäävänsä sitä, mitä tänne tu-
levat ihmiset tuovat tullessaan. 
Rauhattomuutta? Rikollisuutta?

Useamman lapsenlapsen 
mummu itkee, kun hän kysyy hil-
jaisella äänellä, ovatko kaikki hä-
nen rakkaansa varmasti turvassa 
tulevaisuudessa.  

– Miksi näitä ihmisiä ei ruoki-

ta sinne, missä he asuvat?
Aviomiehen vastaus sisältää 

epäluulon sotaherroja kohtaan.
– Apu menisi heille eikä kan-

salaisille. Isot herrat tuntuvat ole-
van kansojen yläpuolella.

Kujalat huokaavat koko maail-
man olevan nyt pyörteessä. 

Lasten kohtalot
surettavat
Vaikka Kujalan perheessä arvail-
laan hiukan pelokkaina kansain-
vaelluksen seurauksia, molem-
milla on myötätuntoa erityises-
ti pakolaisvirroissa vanhempiaan 
seuraavia lapsia kohtaan.

Heikki Kujala on itse kokenut 
lähtemisen omasta kodista sodan 
seurauksena. Pienen pojan koti-
talo jäi Karjalaan Salmen kylään.

Kovin tarkasti veteraa-
ni ei muista, millaisen vastaan-
oton hän sai uudella kotiseudul-
laan. Ryssäksi häntäkin saatet-
tiin haukkua, sillä Karjalan mur-
teella puhuminen herätti perään 

Heikki Kujala ei saanut houkuteltua puolisoaan   Anna-Liisaa valokuvaan. Siksi poseeraaminen jäi pelkästään hänelle.

huutoja. 
Toisaalta Kujala muistelee saa-

neensa naapuriltaan uudet ken-
gät, kun töitä löytyi lehmäpaime-
nena. 

Omastaan jakaminen oli sil-
loin luonnollisempaa kuin nyt.

– Sodan jälkeen ei ollut suolaa 
eikä sokeria. Nyt monilla on yltä-
kyllin, mutta tasaaminen on han-
kalampaa. 

Kunnioittaminen pitää
sopua yllä
Kun Oulun seudullakin on jo sa-
toja uusia pakolaisia, on toisaalta 
turha pohtia, tuleeko siirtolaisia 
ottaa Suomeen. He ovat jo täällä.

Heikki Kujala vastaa kysymyk-
seen, miten uudet tulijat sopeu-
tuisivat parhaiten suomalaisten 
pariin.

– Rötösteleminen ei sovi, eikä 
se, että olisi röyhkeä. Tärkeää on 
oppia molemminpuolista kun-
nioittamista. Partamiehet voivat 
kuitenkin pelottaa, Kujala viit-

taa uutiskuviin terroristijohtajis-
ta maailmalla.

– Riitaa ei yleensäkään synny, 
jos toinen ei jatka, vaikka toinen 
on suutuksissa.

Kujala kertoo olleensa mui-
noin Ruotsissa töissä. Silloin työ-
kavereihin kuului romaneja ja 
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Mistä voimia syksyyn?Gallup

Ihmisiä

Tsemppi vie koulutielle

Opin portailla -hankkeen tarkoituksena on romaninuorten ja heidän 
perheidensä tukeminen koulutukseen liittyvissä asioissa, Sabina 
Valentin kertoo. 

Haittasiko kolea ja märkä kesä? Mistä saat virtaa ja 
jaksamista arkeen syksyllä? RT kyseli asiaa Oulussa.

TEKSTIT JA KUVAT: 
MINNA KOLISTAJA

Ei haitannut yhtään, että kesäl-
lä satoi, päinvastoin auttoi: istu-
timme puutarhaan paljon uutta, 
joten oli vain avuksi, että kukat 
saivat vettä ilman kasteluakin. Ja 
lasten ja koiran kanssa lähdemme 
pihalle säällä kuin säällä. Voimaa 
arkeen saan ystävistä sekä luon-
nosta.

Terhi Hanhela, Haukipudas

Olihan se tylsää, kun kesällä ei 
ollut lämmintä. Kyllä se vähän 
mielialaan vaikuttaa eikä juuri 
nyt ole varaa äkkilähtömatkaan 
ulkomaille. Jaksamista ja virkis-
tystä arkeen saan juoksemisesta, 
hölkkään kolmesti viikossa. Uu-
det reitit ovat vielä haussa, koska 
muutin alkukesästä.

Matti Iwanoff, Oulu

Onneksi kesällä ei ollut mon-
taa hellepäivää! En inhoa syksyä, 
koska silloin ei ole minua hait-
taavaa siitepölyä. Arjessa minul-
le antaa virtaa järjestötyö. Aller-
gia- ja astmayhdistyksen puheen-
johtajuus työllistää minua ihanan 
paljon ja sotilaskotipäivätkin ovat 
tulossa.

Marja-Leena Huoviala, Oulu 

Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun toimipisteessä 
työskentelevän Sabina Valentinin haaveissa on sosio-
nomin tutkinto. Hän toteaa kuitenkin, että pääsyko-

keet – erityisesti kielellistä osaamista vaativat testit – askar-
ruttavat häntä. 

Romanikulttuurin ohjaajaksi aikoinaan opiskellut Valen-
tin sanoo avoimesti kaipaavansa muiden rohkaisua tehdäk-
seen unelmastaan totta.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa Opin portailla Poh-
jois-Pohjanmaalla -hankkeessa työskentelevä Valentin saa 
tehdä tällä hetkellä työkseen sitä, mitä hän sanoo myös itse 
tarvitsevansa: tsemppausta jatkaa kouluttautumista.

Euroopan sosiaalirahaston tukeman hankkeen tavoittee-
na on edistää aiempaa sujuvampien koulutuspolkujen löyty-
mistä romanien ja maahanmuuttajien parissa. 

Sabina Valentin on tehnyt etsivää työtä Oulun seudun ro-
maniperheissä muistuttaakseen, että peruskoulun loppuun-
saattaminen ja ammatillinen koulutus ovat työllistymisen 
kulmakiviä.

Tänä syksynä Sabina voi iloita: lähemmäs kymmenen ro-
mania on lähtenyt hankkimaan itselleen päättötodistusta. 
Myös ammatillinen koulutus on innostanut.

Sabinan mukaan romanien parissa tiedostetaan se, että 
yhteiskunnassa ei pärjää ilman koulutusta. 

– Opiskelujen sujumiseksi oppilaat tulisi nähdä yksilöi-
nä. Romaniopiskelijoiden ongelmana saattaa olla esimerkiksi 
valtaväestöä heikompi sanavarasto. Jos ei ymmärrä jotakin, 
pitäisi olla rohkeutta kysyä.

– Minä kysyn, mutta kaikki eivät välttämättä uskalla. 
Romanilapsi tarvitsee opiskeluihinsa niin koulun kuin 

vanhempiensa tuen, Sabina lisää.

RIITTA HIRVONEN 

R
iitta H

irvo
n

en

Oulun seurakuntien leiri keskukset 
eivät sovi hätämajoituk seen

russa ja Joutsenossa on vastaan-
ottokeskuksen pihalle pysty-
tetty telttoja ja Lapin kunnissa 
kartoitetaan liikuntasaleja, joi-
hin voisi järjestää lattiamajoi-
tusta. 

Oulun Sanginsuuhun, enti-
sen Vallinkorvan metsäkoulun 
tiloihin avatut molemmat hätä-
majoitustilat ovat jo täynnä. 

Oulun kaupunki ilmoitti 
maanantaina avaavansa välit-
tömästi Kastellin vanhan kou-
lun turvapaikanhakijoille väli-
aikaiseksi hätämajoitustilaksi.

Muhokselle, Päivärinteen 
vanhaan sairaalaan avattu hä-
tämajoitustila on ääriään myö-

ten täynnä. 
Muhoksen seurakunnalta ei 

kirkkoherra Jouni Heikkisen 
mukaan ole kyselty tiloja hätä-
majoittamiseen. 

– Mutta ilman muuta seura-
kunnan pitää tilanteeseen jo-
tenkin reagoida, emme voi olla 
sivustakatsojana. Ajattelen, et-
tä turvapaikanhakijoiden aut-
taminen on niin sanotusti yh-
teinen savotta.

– Aineellista tukeakin var-
masti tarvitaan, sitä tulisi poh-
tia yhdessä paikkakunnan jär-
jestöjen kanssa.

MINNA KOLISTAJA

Heikki Kujala ei saanut houkuteltua puolisoaan   Anna-Liisaa valokuvaan. Siksi poseeraaminen jäi pelkästään hänelle.

miehiä naapurimaista. Sopu säi-
lyi erilaisista taustoista huolimat-
ta.

– Kaikkien kanssa pärjäsim-
me, vaikka meitä ihmisiä oli jo 
silloin moneksi.

RIITTA HIRVONEN 

Sotiemme veteraanien Pohjois-Pohjanmaan pohjoisten jokialueiden 
seutukunnallista kirkkopäivää vietetään Haukiputaalla 
sunnuntaina 13. syyskuuta. Päivä alkaa jumalanpalveluksella kello 
10 kirkossa. messun jälkeen on ruokailu ja päiväjuhla.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Diakonia on eläinrakasta
 Kotieläimistä koituvia iloa ja surua jaetaan diakoniatyössä viikoittain, 
 mutta lemmikeistä aiheutuviin kustannuksiin avustusta ei anneta

Viime viikonloppuna Ou-
lujoen seurakunnan jär-
jestämässä haukkukir-
kossa kolehtiin ei kilah-

dellut senttejä ja euroja vaan kis-
sojen ja koirien muonaa. Dia-
koniatoimistoissa tiedetään, et-
tä lemmikkien pitäminen kou-
raisee välillä kukkaroa syvältä ja 
siksi eläinruokalahjoitukset tuli-
vat tarpeeseen.

– Jos lemmikistä tulee ylimää-
räisiä kuluja, moni on valmis tin-
kimään omista menoistaan raho-
jen löytymiseksi. Viimeisiä euro-
ja ei pihistellä, jotta rakkaan kis-
san tai koiran sairausmaksut pys-
tytään hoitamaan, Oulujoen dia-
koniatyöntekijä Anu Fedotoff 
kertoo.

Laskelmissa huomioidaan 
eläimistä koituvat kulut
Fedotoff korostaa, että diakonia-
työ ei maksa eläimistä koituvia 
kuluja, kuten eläinlääkäri- tai va-
kuutuslaskuja. 

– Kuitenkin kun asiakkaan ta-
loustilannetta kartoitetaan, me-
noissa huomioidaan muiden me-
noerien rinnalla tasavertaisesti 
eläimen pitämisestä koituvat kus-
tannukset. 

– Ketään ei moitita kotieläi-
mistä, vaikka on selvää, että esi-

merkiksi ison koiran ruokkimi-
nen maksaa.

Diakonian ruoka-avun rajoi-
tukset koskevat tupakka- ja alko-
holituotteita. Sen sijaan kontrol-
lia ei ole sille, jos avustusasiakas 
tinkii omasta ruoasta ostaakseen 
koiran muonaa.  

Lemmikit lisäävät
hyvää oloa
Diakoniatyöntekijät tietävät, et-
tä karvaturrit ovat tärkeitä muun 
muassa yksinäisille ja mielen-
terveyskuntoutujille. Kun mieli 
on maassa, eläin pakottaa lähte-
mään liikkeelle. Koirat ja kissat – 
ja myös muut kotieläimet – tuovat 
ihmisille hyvinvointia.

– Meille näytetään kuvia lem-
mikeistä. Jos niille tulee sairauk-
sia, suremme asiaa yhdessä. Ko-
tieläimet ovat viikoittainen pu-
heenaihe diakoniassa.

Fedotoffin mukaan tavaton-
ta ei ole sekään, että tuttu seura-
kunnan työntekijä pyydetään ky-
lään jakamaan ilo uudesta karva-
kerästä.

Joskus diakoniatyöntekijä jou-
tuu kuitenkin kyseenalaistamaan 
lemmikkien pidon.

– Jos eläimiä alkaa olla yhdessä 
perheessä vaikkapa yli viiden, on 
hyvä puhua, tulisiko edes osasta 

luopua, mikäli hyvä hoito tuottaa 
vaikeuksia. Eläimet eivät saa olla 
pelkkä ihmisen ilo vaan niistä on 
myös vastuuta.  

Huonoon hoitoon
on puututtava
Fedotoff arvioi, että kotieläimi-
en merkitys on muuttunut vuo-
sikymmenen sisällä. Lemmikki-
eläimillä on yhä enemmän per-
heenjäsenen asema kodeissa.

Oulujokinen kissanomistaja 
Markku Mäkinen ei osaa sanoa, 
millainen kuluerä hänen kissansa 

Ilmoitus haukkukirkosta sai Rauhan Tervehdyk-
sen lukijan pohtimaan, pääsevätkö eläimet tai-
vaaseen.

Teologit ovat pohtineet asiaa kautta aikojen. 
Teologian tohtori, kappalainen Kari Kuula ker-
too, että Raamattu ei vastaa kysymykseen tarkasti. 

Kuulan mukaan vallalla on ollut kolme ajat-
telumallia. 

Ensimmäisen mukaan pohdinta jää lopulta 
vastausta vaille. Toisen käsityksen mukaan eläi-
met pääsevät taivaaseen ja kolmannen mukaan 
eivät. 

Kuula toteaa, että aiheesta keskustellaan nykyi-
sin kohtuullisen paljon, ei niinkään akateemisesti 
vaan tavallisten ihmisen parissa. 

– Koemme eläimet yksilöllisempinä kuin aikai-
semmat sukapolvet. Perheellä voi olla yksi tai kak-
si nimellä kutsuttavaa koiraa, joista puhutaan per-
soonapronominilla hän.

Kuula arvelee, että keskustelu kuvastaa ihmis-
ten lisääntynyttä nöyryyttä. Ihminen ei olekaan 
kaiken keskus.

PEKKA HELIN

Pääsevätkö eläimet taivaaseen?

ruokineen ja hiekkoineen pitäisi 
olla, jotta hän edes harkitsisi luo-
pumista seuralaisestaan. Sellais-
ta summaa on vaikea määritellä.

Onneksi Mäkisen ei tarvitse 
näin ikävää asiaa pohtia, sillä ra-
hat riittävät karvakerän ylläpitä-

miseen. 
Mäkiselle kotieläin on rakas 

perheenjäsen.
– Se odottaa minua ikkuna-

laudalla, kun käyn ulkona. Ruo-
kaa laittaessani kokkailuani kat-
sellaan, hän kuvailee.

Mäkisen kissasta on iloa myös 
talon muille asukkaille. Kun kat-
ti tulee käytävällä vastaan, alkaa 
kuulua vilkasta puhetta ja kans-
sakäyminen vilkastuu.

RIITTA HIRVONEN

Kotieläimet ovat 
viikoittainen 
puheenaihe diakoniassa.

Anu Fedotoff

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

Paula Alasaarela ja Elina Hyvönen ihastelivat haukkukirkossa viime sunnuntaina ihmisten auttamisen halua: lahjoitustavaraa lemmikkien iloksi tuli runsaasti Hintan seurakuntatalolle.
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Raamatun vaikutukses-
ta kaunokirjallisuuteen 
kerrotaan syksyllä Ou-
lun kaupunginkirjaston 

ja Oulun yliopiston yhteistyössä 
järjestämillä perinteisillä kirjalli-
suusluennoilla.

Miksi tällainen aihe, kirjastotoi-
men apulaisjohtaja Maija Saraste?

– Kuulin kirjallisuudentutkija 
Jyrki Korpualta, että hänellä on 
yliopistolla tällainen luentosarja 
ja sanoin, että aihe on meidänkin 
mielestämme kiinnostava. Kes-
kustelimme sitten kirjastossa ai-
heesta, jonka jälkeen pyysimme 
Jyrkiä valmistelemaan kaupun-
ginkirjastoon sopivan kokonai-
suuden, Saraste sanoo.

Luennoilla halutaan syventää 
ihmisten lukukokemuksia. Jyrki 
Korpua kertookin muun muassa 
Danten Jumalaisesta näytelmästä, 
Robinson Crusoesta, Nummisuu-
tareista ja Kalevalasta.

– Ehkä lukija ei tule ajatelleek-
si näiden teosten taustalla olevaa 
kirjallisuutta. Kirjat eivät ole ir-
rallaan yhteiskunnasta ja muis-
ta kirjoista. Kirjailija ottaa tietä-
mättäänkin vaikutteita monelta 
taholta, Saraste selostaa.

Sarasteen mukaan kaikkea tai-

detta ei voi täysin ymmärtää il-
man Raamatun tuntemusta. Hän 
kuitenkin huomauttaa, että il-
man taustatietojakin taide vai-
kuttaa ihmiseen. Vaikka esimer-
kiksi taulun nimeä tai taiteilijaa 
ei tietäisikään, taide uppoaa ha-
nakasti mieliin.

– Kun taustat ovat hallussa, 
kokija saa taideteoksesta enem-
män irti. Hän saa myös uusia aja-
tuksia, Saraste kuitenkin sanoo.

Saraste nostaa esimerkik-
si kirkkomaalari Mikael Top-
peliuksen, jonka maalauksia on 
paljon pohjoisen kirkoissa. Niitä 
voi olla vaikea ymmärtää, jos ei 
tunne Raamattua.

PEKKA HELIN

Luennot pidetään Oulun 
pääkirjaston Pakkalan salissa ja 
niihin on vapaa pääsy.
ma 14.9. klo 18 Raamatun 
historiallinen tausta
ma 28.9. klo 18 Raamatullinen kieli
ma 12.10. klo 18 Paratiisi, taivas, 
helvetti
ma 26.10. klo 18 Jeesus 
kirjallisuushahmona
ma 9.11. klo 18 Raamattu 
suomalaisessa kaunokirjallisuudessa

Muut seurakunnat

Ke 9.9. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

Su 13.9. klo 11.00 LÄHETYS- 
JUMALANPALVELUS

Ke 16.9. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

“Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi 
Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, 
että Jeesus on Kristus.” (Ap.t 9:22)

La 12.9. klo 11 ehtoollisjumalanpalvelus, saarna Jouko Minkkinen ja raamattutunti Markku 
Koivisto. La 19.9. klo 11 perhejumalanpalvelus, saarna Juhani Junttila. 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

Pe 11.9. klo 18 Israel-ilta, vieraita Israelista  
Pelastuksen Shofarista. La 12.9. klo 18 Valo-ilta.  
Su 13.9. klo 11 Jumalanpalvelus, Ritva Himanka, 
Pasi Markkanen. Seimi ja lastenkokoukset. Su 13.9. 
klo 17 International Service, in english and  
russian. Ma 14.9. klo 18 Sykarin kaivolla - ilta  

naisille. Ke 16.9. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Esa Pieniniemi, Arto Rukajärvi, 
Timo Herronen. To 17.9. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.  
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3  
La 12.9. klo 11 Soppaa ja evankeliumia, T-C. Ma 14.9. klo 15-18 Toppilan 
Majakka-kahvio. Ti 15.9. klo 18 Toppilan Majakka-ilta. To 16.9. klo 17.30  
Perhekerho, Majakka. TERVETULOA! www.uskotv.fi 

Ke 9.9. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. To 10.9. klo 19 
Lähde-ilta, Henry Lindgren, Hannu Orava, Romanilaulu-
ryhmä. Pe 11.9. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 13.9. klo 11 
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint´s Club, Risto Wotschke, 
Ilkka Puhakka, aihe: Kielestä on kysymys, musiikki: Puoli-
nuotti, kiinalainen lounas: aik. 5 €, lapset 2,5 €. Ti 15.9. klo 10 
Äitimiitti & taaperotapaaminen. Tervetuloa!

Käteisellä, laskulla 
tai verkossa
 Oulun seurakunnat ottivat käyttöön
 mahdollisuuden verkossa maksamiseen

Syyskuun alusta alkaen Ou-
lun ev.lut. seurakuntien 
leireille ja kerhoihin il-
moittautuvat ovat voineet 

valita maksutavaksi myös verkko-
maksamisen. 

– Aikaisemmin kaikille on lä-
hetetty paperilaskut. Verkkomak-
sujen käyttöön otto säästää työ-
tä ja parantaa asiakaspalvelua va-
pauttamalla hengellisen työn te-
kijöitä toimistotöistä ihmisten 
kohtaamiseen, talousjohtaja Arja 
Ahonen summaa.

Perinteisemmätkin maksuta-
vat ovat kuitenkin yhä käytössä. 

– Ne joilla ei ole mahdollisuut-
ta maksaa verkossa, saavat jatkos-
sakin paperilaskun kotiin, Aho-
nen vakuuttaa.

Leireille, kerhoihin ja esimer-
kiksi rippikouluun on voinut il-
moittautua nettisivujen kautta 
jo kymmenkunta vuotta. Nyt il-
moittautumisen yhteydessä käyt-
töön otettava verkkomaksun 
mahdollisuus on luonnollinen as-
kel palvelun laajentamisessa. 

Oulun seurakuntien verkko-
viestinnästä vastaava tiedotta-
ja Rebekka Naatus uskoo, että 
maksutapojen lisääntyminen ei 
tuo mukanaan erityistä kulttuu-
rinmuutosta. 

– Verkkomaksaminen on ih-
misille tuttua. He, jotka ilmoit-
tautuvat netissä, todennäköisesti 
olettavatkin, että myös maksami-
nen onnistuu samalla.

– Seurakuntien työntekijät ar-
vioivat, mikä maksutapa on jär-
kevin missäkin tapauksessa. Jos 
se on kerätä rahat linja-autossa, 
niin sitten tehdään niin, Naatus 
kertoo.

Ilmoittautumisia otetaan vas-
taan entiseen tapaan netissä, pu-
helimitse tai esimerkiksi jossain 
paikassa, kuten kirkkoherranvi-

rastoissa. Kuten tähänkin saak-
ka, seurakuntien tapahtumista il-
moitettaessa kerrotaan aina min-
ne tai kenelle voi ilmoittautua. 

Ahonen ja Naatus painottavat, 
että vaikka tekniikka tuo muka-
naan muutoksia, vaihtoehtoisia 
toimintatapoja on aina olemassa. 

– Esimerkiksi yrityksissä raha 
voi painaa eniten ratkaisuja teh-
dessä, mutta seurakunnissa hyvä 
palvelu on aina tärkeintä, Naatus 
vakuuttaa.

ELSI SALOVAARA

REBEKKA NAATUS
tiedottaja, Oulun seurakuntien viestintä

Ei jää. Rauhan Tervehdys -leh-
destä löytyvät tarvittavat tiedot. 
Tosin siinä tapauksessa, että ta-
loudessa on mainoskielto, Posti 
ei valitettavasti jaa lehteä kotiin, 
vaikka siitä olisi erillinen pyyn-
tö postilaatikossa. Tietoa jae-
taan myös yhteistyökumppani-
en kautta, kokoontumisten yh-
teydessä ja seurakuntien tiloissa 
sekä muissa julkisissa tiloissa eri 
ikäryhmille ja eri elämäntilan-
teissa oleville.

PAULA MIKKONEN
vanhustyön diakoni, Tuiran seurakunta

Minulle ei ole tullut palautetta, 
että seniorit jäisivät jostakin pait-
si, jos eivät käytä nettiä. Rauhan 
Tervehdyksestä saa kaiken tiedon. 
Meillä on sellainen käytäntö, et-
tä leirille ja retkille ilmoittautu-
miset voi tehdä netin lisäksi myös 
suoraan työntekijälle. 

Nykyään ikäihmiset käyttävät 
jossain määrin nettiä ja löytävät 
sieltä tapahtumia. Koen oman 
työni kannalta netti-ilmoitukset 
tärkeäksi. 

TUOMO METSÄRANTA
83-vuotias oululainen

Ei se ole ongelma, minä aina-
kin olen täysin jyvällä kaikista 
asioista, vaikka en nettiä käytä-
kään. Seuraan Rauhan Terveh-
dystä ja sitten kotiin tulee eri-
laisia papereita. Nytkin tuli mo-
nenlaista syyskauden tapahtu-
malistaa. Niitä sitten merkkai-
len kalenteriin. Seurakuntatoi-
minta on minulle erittäin mer-
kityksekästä. Jäin leskeksi kolme 
vuotta sitten, joten nyt on aikaa 
osallistua. 

Jos ei ole verkossa, jääkö tieto 
seurakunnan toiminnasta saamatta?

Tuomo Metsäranta saattaa käydä kahdessakin jumalanpalveluksessa sunnuntaisin. 
Hän ei koe jäävänsä mistään tiedosta paitsi, vaikkei käytäkään nettipalveluita. 
Metsäranta kuvattiin Oulun Sotilaspoikien kesäkauden päätöstapahtumassa 
Hietasaaressa Oulun Sotainvalidien Veljeskodin pihalla.

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Ke klo 17.30 Veljesliitto, miestenryhmä
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri
Su klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu, kirkkokahvit
Ma klo13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

Kirjastossa aiheena Raamattu

Su 13.9. klo 18 Sunnuntain kokous, 
Similä ja Kati Neuvonen
Su 20.9. klo 18 Sunnuntain kokous,  
Kai Similä  
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

E l s i  S a l ovaa ra
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Hindupoika näki Jeesuksen
 Evankeliumi leviää Intiassa, kun Kristus kohtaa ihmisiä

Intialainen Jacob Marineni 
tuli hämmästyttävällä taval-
la uskoon. Hän kertoo sai-
rastuneensa 8-vuotiaana ve-

risyöpään ja oli kuolemaisillaan. 
Lääkärit eivät antaneet lapselle 
toivoa.

Yöllä mieshahmo ilmestyi po-
jalle näyssä ja paransi hänet. Kun 
poika kysyi auttajaltaan, kuka tämä 
oli, hahmo vastasi olevansa Jeesus.

Jeesus antoi pojalle nimeksi 
Jacob. Näin aikaisempi hinduju-
malan mukaan annettu nimi sai 
väistyä ja samalla koko hindu-
uskonto. Jacob ja hänen vanhem-
pansa ottivat Kristuksen vastaan.

Tapahtumista on kulunut lä-
hes 40 vuotta. Jacob Marinenista 
on tullut piispa ja perustamansa 
kristillisen hyväntekeväisyysjär-
jestön johtaja.

Marinenin uskoontulo ei ole 
mitenkään poikkeuksellinen In-
tiassa. Viimeisen 15–20 vuoden 
aikana Jeesuksen on kerrottu il-
mestyneen lukuisille ihmisille: 
hinduille, muslimeille ja sikheille.

– Ihmiset kokevat dramaatti-
sen vierailun, jotta he alkaisivat 
etsiä Jeesusta. Kun he löytävät Va-
pahtajan, he alkavat toimia innol-
la hänen puolestaan.

Intiassa ei ole suuria 
herätyksiä
Intiassa ei ole herätyksiä, jotka al-
kaisivat hetkessä ja leviäisivät no-
peasti. Jumala toimii Intiassa eri 
tavalla. Silti Kaikkivaltiaan luo 
tulee yhä enemmän ihmisiä, Ma-
rineni kertoo. 

Nyt kristittyjä on maassa noin 
25 miljoonaa. Koko Intian asu-
kasluku on 1, 25 miljardia. 

Marineni on vakuuttunut, et-
tä tulevaisuudessa kristittyjen 
määrä kasvaa Intiassa tuntuvasti. 
Suuret herätyksetkin ovat mah-
dollisia. Valitettavasti kristitty-
jen vainokin saattaa lisääntyä.

Kristittyjä on Marinenin mu-
kaan vainottu Intiassa aina. On 
toki seutuja, joissa tilanne on pa-
rempi, mutta myös alueita, joissa 
on vaikea julistaa evankeliumia.

– Aina välillä kuulee, että lähe-
tystyöntekijä on hakattu tai kirk-
ko poltettu.

Lännen kristityt voisivat Ma-
rinenin mielestä auttaa enemmän 
veljiään ja sisariaan Intiassa.

Ykkösasia on rukous. Toiseksi 
asiaksi piispa nostaa esiin apuvä-
lineiden antamisen evankeliumin 
levittämiseen.

– Jos jokainen kristitty ym-
märtäisi toisen rohkaisemisen 
tärkeyden, voisi olla, että lännessä 
tehtäisiin paljon enemmän kuin 
nyt. Luulen, että lännessä kristit-
tyjen käsissä on enemmän aut-
tamismahdollisuuksia kuin niitä 
nyt käytetään

Leipää ja 
Raamattua
Marinenin perustama GTSSS-
järjestö sai alkunsa vuonna 1994. 
Se toimii itäisessä Telanganan 
osavaltiossa.

Järjestö pitää huolta 4 500 or-
vosta ja tekee työtä 31 leprasiir-
tolassa.

– Meillä on koti vanhuksille ja 
vammaisille lapsille, useita kou-
luja, sairaanhoito-oppilaitos, lää-
kintätiimi sekä ohjelma, jossa au-
tetaan leskiä, Marineni kuvailee.

Järjestön raamattukoulu kou-
luttaa uskoon tulleita kansallisik-
si lähetystyöntekijöiksi.

Tulevaisuudessa 
kristittyjen määrä 
kasvaa Intiassa 
tuntuvasti. 

Jacob Marineni

Siikalatvalla 
etsitään 
vapaaehtoisia 
arkunkantajia
Kaikissa Siikalatvan kappeli-
seurakunnissa tarvitaan va-
paaehtoisia arkunkantajan teh-
tävään. 

– Omaisten on silloin tällöin 
vaikea löytää tarpeeksi kanta-
jia, kertoo kirkkoherra Merja 
Jyrkkä.

Elokuun lopussa kokoontu-
nut Siikalatvan seurakunnan 
kirkkoneuvosto päätti, että 
tehtävästä kiinnostuneet voivat 
ilmoittaa yhteystietonsa kirk-
koherranvirastoon. Näin hei-
tä voidaan kysyä tarpeen tul-
len arkunkantajiksi. 

– Tehtävä on merkittävä mah-
dollisuus osallistua kotiseura-
kunnassa vapaaehtoistyöhön ja 
auttaa omaisia vaikeassa elämän-
tilanteessa, Jyrkkä kannustaa. 

Syksyn kuluessa ilmoittau-
tuneille järjestetään yhden il-
lan koulutus tehtävään.

Rippikoulun 
voi suorittaa 
ratsastaen 

  
Oulussa asuville 8.-luokkalai-
sille tarjotaan mahdollisuutta 
viettää rippileiri hevosten pa-
rissa. 

Ratsastusrippikoulu päättyy 
ratsastusleiriin, joka pidetään 
6.–11.6. Ylirannan ratsutilalla. 
Jokaiseen leiripäivään kuuluu 
kaksi ratsastustuntia sekä rip-
pikoulun oppitunteja. 

Ryhmään mahtuu viisitois-
ta nuorta. Koulun hinta on 420 
euroa. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/rippikoulu. 
Ilmoittautumisaika alkaa 11.9. 
kello 9 ja päättyy 16.9. kello 21. 

Kaikkien Oulun seurakun-
tien nuoret ovat tervetulleita 
mukaan. Osallistujalla tulee 
olla perusratsastustaito.

Kristus yhdistää 
Tuiran 
iltapäivässä 
Muun muassa aitoudesta ja 
tunteista puhutaan Kristus yh-
distää -iltapäivässä ensi lauan-
taina 12.9. Puhujana on evan-
kelistana Venäjällä parikym-
mentä vuotta kierrellyt Ilkka 
Puhakka, joka avaa yhteystee-
maan sisältyvää aarreaittaa. 

Kahvitauon jälkeen kello 18 
alkava tilaisuus sisältää opetus-
ta, rukousta ja musiikkia. Mu-
kana päivässä on muun muas-
sa Tuiran kirkkoherra Niilo Pe-
sonen ja Vapaakirkon johtava 
pastori Risto Wotschke, mu-
siikkia johdattelee Puolinuot-
ti-bändi.

Tilaisuus alkaa Pyhän Tuo-
maan kirkolla kello 15. Järjestä-
jinä ovat Kristus yhdistää -ver-
kosto ja Tuiran seurakunta.  

– Lähetämme heidät kaukaisil-
le ja takapajuisille heimoalueille. 
Viimeiset 20 vuotta olemme vie-
neet evankeliumia eteenpäin.

Järjestö aloitti toimintansa 
heimoalueilla, jossa sillä oli lähe-
tyskeskus.

– Nyt toimintamme on laajen-
tunut paljon yli heimoalueiden. 
Teemme työtä myös kastittomi-
en parissa.

Piispa Jacob Marineni vieraili 
viime viikolla Oulun seudulla ta-
paamassa tukijoitaan.

PEKKA HELIN

Pe k ka H e l i n

Jacob Marinenista tuli piispa, joka  johtaa hyväntekeväisyysjärjestöä Telanganan osavaltiossa Intiassa. Marineni vierailee parhaillaan maassamme.

Sudanin anglikaanisen kirkon arkkipiispa Ezekiel  Kondo 
vierailee keskiviikkona 16.9. kello 18.30 Oulussa Keskustan 
seurakuntatalossa (Isokatu 17). Kaikille avoimessa lähetys-
illassa Ezekiel Kondo kertoo tulkin välityksellä siitä, millais-

ta on elää kristittynä tämän päivän Afrikassa. 
Hänen kotimaansa Sudan on nykyään 90 prosenttisesti mus-

limien asuttama. Kristittyjen asema on siellä haasteellinen, sillä 
maassa on voimassa sharia-laki. Sisällissodan runtelema Sudan 
jakautui kahtia vuonna 2011, kun Etelä-Sudan itsenäistyi omak-
si valtiokseen. 

Ezekiel Kondon tulkkina toimii rovasti Johan Candelin Kok-
kolasta.   

Johan Candelin kuuluu vuodesta 1982 toimineen Marttyyrikir-
kon ystävät – järjestön perustajajäseniin, ja työskentelee edelleen 
sen puheenjohtajana. 

Lähetysillassa ovat mukana myös lähetyssihteeri Anneli Niemi-
nen ja pastori Jouko Lankinen Oulun tuomiokirkkoseurakunnas-
ta. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. 

Sudanin arkkipiispa Ezekiel Kondo 
kertoo afrikkalaisen kristityn elämästä
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Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

KIINTEISTÖSIHTEERIN
pysyväisluonteinen tehtävä,

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

KIERTÄVÄN, OSA-AIKAISEN 
(28H/VKO) LASTENOHJAAJAN

työloman sijaisuus,
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta

Hakuaika kiinteistösihteerin tehtävään päättyy 21.9.2015 
klo 15 ja lastenohjaajan tehtävään 14.9.2015 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

Perhetyön virka haettavana 
Iin seurakunnassa:
Perhetyön virka on kokoaikainen ja viran keskeisiä työalueita ovat 
perhe kerhot, pikkukirkkotyö, kotikäyntityö ja yhteistyö kunnan kanssa.

Tarkempi hakuilmoitus Iin seurakunnan kotisivulla: www.iinseurakunta.fi. 
Virkaan on sähköinen haku ja hakuaika päättyy 17.9.2015 kello 15.00. 
Tiedustele lisää: kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 tai 
kappalainen Matti Kinnunen p. 0400-618 832.

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi
Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluja

Hammashoitoa

Kuivasjärvellä 
lahjoitusruuhka

Ajankohtaisen lahjoitustarpeen 
selvittäminen on tärkeää

Uusia lahjoituksia turva-
paikanhakijoille ei tällä 
hetkellä tarvita – nyt tar-
vitaan aikaa vaatteiden ja 

tavaroiden lajitteluun ja kuljetuk-
seen niitä tarvitseville. 

Tällainen oli tilanne Kuivas-
järven seurakuntakodilla viikon 
alussa.

Maanantaina Kuivasjärven 
seurakuntakoti täyttyi ääriään – 
ja pihaa – myöten ihmisten lah-
joituksista Oulun ja lähialueiden 
pakolaisille. 

Lahjoitusten määrä yllätti 
kaikki. Tällä hetkellä ei niinkään 
tarvita uusia lahjoituksia, vaan 
aikaa selvitellä nykyiset vaate- ja 
muut lahjoitukset.

– Jos olet jo kerännyt valmiik-
si lahjoituksia, voit tuoda ne vas-
taanottopisteisiin. Jos et, niin hen-
gähdä hetki äläkä suotta kiirehdi. 

– Tarvitsemme aikaa lajitteluun 
ja sen selvittelyyn, mitä tarvitaan 
missäkin, sanoo Tuiran seurakun-
nan pastori Helena Paalanne.

Samalla hän kiittää kaikkia va-
paaehtoisia auttajia.  

– Suurkiitokset kaikille, olette 
ihan huippuja.

Ohjeita 
lahjoittajille
Valmiiksi pakatut lahjoitukset 
voi kuitenkin tuoda lahjoituspis-
teisiin tällä viikolla:
•  Kuivasjärven seurakuntako-

dilla (Karppalantie 6) keski-
viikkona klo 18–21.

• Sanginsuun seurakuntakodilla 
(Sanginsuuntie 59) tiistaisin ja 
torstaisin klo 18–21.

•  Helluntaiseurakunnan Toppi-
la-Center (Paakakatu 2) moni-
toimitalon ja kirpputorin au-
kioloaikoina tiistaista perjan-
taihin klo 10–17 ja lauantaina 
klo 10–14.

Muista nämä ohjeet:
•   Tuo vain ehjiä ja puhtaita vaat-

teita, jotka on lajiteltu koon 
mukaan.

• Laita esimerkiksi yksi vaate-

kerta yhteen pussiin: kengät, 
housut, alusvaatteet, paita, 
kengät ja hygieniatarvikkeita. 
Kirjoita pussin päälle sisällös-
tä olennainen tieto, esimerkik-
si ”mies 170 cm, kengänkoko 
42”, luettele myös, mitä pussi 
sisältää.

•  Vaatteita tarvitaan alusvaate-
kertoja myöten. Mukaan voi 
laittaa myös hygieniavälineitä.

•  Ottakaa huomioon, että valta-
osa maahantulijoista on miehiä.

•  Mikäli haluat toimia vapaaehtoi-
sena, voit ottaa yhteyttä SPR:n 
Oulun piiritoimistoon marika.
parkkila@punainenristi.fi.

Avustuksia ja muuta tukea turva-
paikanhakijoille organisoi viime 
viikolla perustettu Oulun seudun 
vastaanottokeskusten tukiyhdistys.

Ajankohtaista tietoa lahjoituk-
sista ja vapaaehtoistoiminnasta 
turvapaikanhakijoiden hyväksi 
saa esimerkiksi Peitto ja patja -fa-
cebooksivulta ja seuraamalla pai-
kallisten tiedotusvälineiden uuti-
sointia asiasta. 

Päivitetyn tiedon hankkimi-
nen avustustoiminnasta on hyö-
dyllistä. 

Päivitetyn tiedon 
hankkiminen 
avustustoiminnasta 
on hyödyllistä. 

S a nna K r o o k

Seurakuntamestari Juha Mäkivierikolla (keskellä)  piti kiirettä, kun Kuivasjärven seurakuntakoti täyttyi heti maanantaina ääriään 
myöten ihmisten vaate- ja tavaralahjoituksista. Mukana tavaroita lajittelemassa oli suuri joukko vapaaehtoisia.
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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

vän Kastemessusta. Uusitaan 
ke 16.9. klo 15.15.  
 
Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 13.9. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Karjasillan seurakun-
nan lapsi- ja perhetyön sihtee-
ri Mari Jääskeläinen kertoo Ju-
malan huolenpidosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 13.9. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta
 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 13.9. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Karjasillan seurakun-
nan lapsi- ja perhetyön sihtee-
ri Mari Jääskeläinen kertoo Ju-
malan huolenpidosta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
alueähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi
Klo 10 messu Haukiputaan 
kirkosta. Virret: 195, 126, 397, 
582:1-, 225, 384 ja 462.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa pastori Helena 
Paalanne kertoo mikkelinpäi-

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 13.9. klo 10 messu Oulujo-
en kirkosta. Virret: 447:4; 397; 
530; 232; 329:2,5
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Aamuhartauden pitää perjan-
taina 11.9. kirkkoherra Satu 
Saarinen Oulujoen seurakun-
nasta ja maanantaina 14.9. kap-
palainen Ilkka Mäkinen Oulu-
joen seurakunnasta.

 
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Su 13.9. klo 10.  Yhteispohjois-
mainen jumalanpalvelus Søn-
der Bjertin kirkosta Tanskasta.

Yhdistykset

Turistitkin viihtyivät 
piispan seurassa
Maria Muje tarttuu piis-

pa Samuel Salmea hi-
hasta ja kysyy, saa-
ko piispasta ottaa ku-

van. Luvan saatuaan Mujeen ka-
mera napsuu useamman kerran 
ja ikuistaa ulkoiluasuun pukeu-
tuneen Salmen Oulun kaupun-
ginteatterin edessä.  Elokuiseen 
Piispansauvakävelyn starttiin on 
vartti aikaa.                           

– Meitä on täällä Nivalasta bus-
silastillinen. Kirkkoherra Sanna 
Jukkola järjesti matkan, kertoo 
Mujeen kanssa samaan poruk-
kaan kuuluva Siiri Liisa Kujala. 

Edellispäivänä on käyty har-
millisen sateisessa Hailuodossa 
ja tutustuttu Piispantaloon. 

– Ja käyty Lankamaailmassa, 
naurahtaa Kujala ja kaivaa kassis-
ta esiin kutimet, joissa valmistuu 
vaaleanpunainen unelma.

Yötä oltiin Oulussa. 
– Pitihän tämä Piispansauva-

kävely tulla katsastamaan, kun 
majoituttiin ihan naapurissa, Es-
ko Kujala jatkaa.

Kävelylle nivalalaiset eivät eh-
di, sillä lounaan jälkeen kutsuu 
opastettu bussiajelu Oulussa. 

– Mahtava reissu tämä on ol-
lut. Enemmänkin aikaa tähän 
olisi voinut käyttää, Kujalat tuu-
maavat.

Viisi kilometriä 
vaunujen kera
Iina Tuomela sen sijaan aikoo 
suunnata kävelemään. 

– Olen ensikertalainen. Soti-
laskotityö innosti minut paikalle, 
olemme täällä porukalla mukana. 

Tuomela kertoo liittyneen-
sä Oulun sotilaskotiyhdistyk-
seen miehensä ollessa armeijassa. 
Myös perheen pienimmälle toi-
minta on jo tullut tutuksi. 

– Lilja on ollut jo mukana hal-
lituksen kokouksissakin. 

Tapahtuman todennäköises-
ti nuorinta osallistujaa vaunuis-
sa työntänyt sotilaskotisisar ker-
toi aikovansa viiden kilometrin 
lenkille. 

– Reittikartta ei tullut kyllä 
mukaan, joten toivottavasti em-
me eksy, Tuomela naurahtaa.

Herättäjän päivä: su 13.9. klo 10.00 messu Kempeleen Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa ja seurat
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 10.9. klo 18.00 Raahen seurakuntakodin 
pienessä salissa
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 10.9. klo 18:30 Nuortenilta Pilpasuolla.
Su 13.9. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Heino Kouva.

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

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 10.9. UH ja RS nu- ja na-iltojen 
avaus Pilpasuolla. SOITA: Teemu
044 263 4424 tai Eetu 050 410 7110.
Tulossa Torstai-seurat 17.9. klo 18. 
Pekka Siljander.
Tulossa Huoltoasemalla-ilta su 20.9. klo 16.
”Johdatus”. A. Hyytinen, P. Siljander, 
E.Pouke, Kaikkoset, Teemun Houseband.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

• 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

Nivalalainen Maria Muje pyysi elokuun lopussa järjestetyssä Piispansauvakävelyssä 
piispa Samuel Salmea kuvaan. Taimi Haikara ja Terttu Marjoniemi seurasivat vierestä.

 
Lööppiäänestys
herätti keskustelua
Yhdeksättä kertaa järjestettyyn 
Piispansauvakävelyyn osallistui 
runsaasti reippailijoita. 

Oulun kaupunginteatterin ala-
aulassa toimintaansa esittelivät 
tilaisuuden yhteistyökumppanit, 
joista yksi oli Rauhan Tervehdys.  
Lehden pisteellä pidettiin leikki-
mielinen lööppiäänestys, jossa sai 
äänestää vetävintä uutisaihetta.

 Kaikki aiheet olivat keksitty-
jä, mutta realistisia. Eniten ääniä 
sai otsikko ”Seurakunta yhdistää 
lasten ja vanhusten kerhot”.  Näin 
sitä paitsi tehdään ainakin jo Hai-
luodossa, jossa Kaverikerhon toi-
mintaan osallistuu kaikenikäisiä. 

ELSI SALOVAARA

Katso kuvia  29.8. järjestetystä  
Piispansauvakävelystä osoitteesta 
www.facebook.com/rauhantervehdys

Meitä on täällä 
Nivalasta 
bussilastillinen.

Siiri-Liisa Kujala

E l s i  S a l ovaa ra
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Ps. 86: 1, 3-7

Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle,
minä olen köyhä ja avuton.
 Herra, armahda minua!
 Kaiken päivää huudan sinua avukseni.
Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi.
Täytä palvelijasi ilolla!
 Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi,
 runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille,
 jotka sinua avuksi huutavat.
Kuule minun rukoukseni, Herra,
ota vastaan avunpyyntöni.
 Sinua minä hädässäni huudan,
 ja sinä vastaat minulle.

1. Tim. 6: 17-19 

Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat 
rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi 
toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan 
Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin 
nautittavaksemme. Kehota heitä tekemään 
hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä 
tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan 
muille. Näin he kokoavat itselleen aarteen, 
hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, niin 
että voittavat omakseen todellisen elämän.

Matt. 6: 19-24 

Jeesus sanoo:
    ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan 
päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan 
ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 
Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. 
Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä 
varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on 
aarteesi, siellä on myös sydämesi.
    Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on 
terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi 
ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos 
siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, 
millainen onkaan pimeys!
    Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos 
hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos 
hän toista pitää arvossa, hän halveksii 
toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että 
mammonaa.”

Ruostuvan ristin äärellä
Astun hautausmaan portista sisään. On hiljaista ja rauhallista. Katselen ja kuljeskelen 
ja lopulta pysähdyn ruostuvan ristin äärelle. Se on minulle tuttu risti, jonka luo usein 
lenkkipolullani poikkean.

Kevään aikana valmistunut risti on lumijokisin voimin ideoitu ja toteutettu. Se on 
ruostunut jo kauniin ruskeaksi. Tuo ruostuva risti on muualle haudattujen muistoristi, 
mutta se puhuttaa myös monella muullakin tapaa. 

Se muistuttaa siitä, että ihminen on vajavainen. Ruostetta – pahoja sanoja, ilkeitä aja-
tuksia tai tekemättä jättämisiä – kertyy sydämeemme päivittäin. Haluaisin tehdä hyvää. 
Haluaisin olla loukkaamatta, mutta aina en osaa. Yritän kuitenkin.

Risti saa minut miettimään, mikä on minun juttuni? Isä, mihin haluaisit minua 
tänään käyttää? En haluaisi elämäni valuvan hukkaan. 

Ruostuvaan ristiin on kiinnitetty laatta, jossa on sanat ensi sunnuntain evankeliu-
mitekstistä: ”Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuho-
jaan.” Matt.6: 20.

Raamatun kohta muistuttaa siitä, että olemme samalla viivalla. Meillä jokaisella 
on mahdollisuus ottaa vastaan Jeesuksen tuoma evankeliumi, joka johdattaa meidät 
lopulta taivaallisen aarteen luokse. 

Maallinen omaisuus on katoavaa. Mitään rahalla hankittua emme vie täältä muka-
namme. Jonain päivänä ruostuva ristikin katoaa, maatuu maan multiin. 

Niin käy meille ihmisillekin ja kaikelle elolliselle. 
Rahalla saatua tärkeämpää on siis se, mitä teen, mitä ajattelen ja mihin uskon. Usko 

Jeesukseen on se, joka kantaa. Evankeliumitekstissä lukee: ”Missä on aarteesi, siellä on 
myös sydämesi.”

Jatkan matkaani levollisin mielin. Hän pitää minusta kyllä huolen.

MARJO KOSKI-VÄHÄLÄ
diakonissa-kansliasihteeri

Lumijoen seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 13.9.2015
Psalmi: Ps. 86:1, 3-7
1. lukukappale: 2. Moos. 16:11-19, 31, 35
2. lukukappale: Ap.t. 20:32-35 tai 1. Tim. 6:17-19
Evankeliumi: Matt. 6:19-24
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Kiimingin kirkkokuoron 
nelikymppiset marraskuussa

Kiimingin seurakunnas-
sa vietetään Suomen 
itsenäisyyden 98-vuo-
tisjuhlaa sunnuntaina 

6.12. Jean Sibeliuksen hen-
gessä. 

– Meillä on mukava itse-
näisyysjuhlaperinne. Aiem-
min pidimme juhlat yhdes-
sä kunnan kanssa. Kuntalii-
toksen jälkeen totesimme et-
tä haluamme jatkaa perinnet-
tä omin voimin, kertoo kirk-
koherra Pauli Niemelä. 

Tänä vuonna päivä alkaa 
juhlajumalanpalveluksella, 
jonka jälkeen nautitaan juh-
laan sopivat kirkkokahvit seu-
rakuntakeskuksessa. Kahvi-
en jälkeen alkaa varsinainen 

juhla, jossa kuullaan suoma-
laisuuden tulkin, Sibeliuksen, 
sävelmiä Oulun seurakuntien 
puhallinorkesterin sekä laula-
jien esittäminä. Mukana mes-
sussa ja juhlassa on myös poi-
kakuoro Pohjantäh-
det.

Kuluva vuo-
si on myös Si-
beliuksen syn-
tymän 150-vuo-
tisjuhlavuosi. 

Juhlapuheen 
tulee pitämään 
Oulun konservatorion 
musiikin lehtori Yrjö Mikko-
nen.  

Tapahtumaan on vapaa 
pääsy.

Kiiminkiläinen laulava pa-
riskunta selaa nuotteja lis-
tatakseen lempikappalei-
taan.

Kauko Lassila ei nimeä yhtä, 
sillä mieluisaa laulettavaa on niin 
paljon.

–Minulla soi usein päässä 
”Viinipuu”. Vaan taitaa silti men-
nä edelle ”Vuosi Luojan kämme-
nellä”, sanoo Sirpa Lassila.

Ystävät houkuttelivat paris-
kunnan mukaan seurakunnan 
kuoroon kolmisen vuotta sitten.

Laulajia Ruskaköörissä on ne-
lisenkymmentä eivätkä Lassilat 
ole kuoron ainoa pariskunta.

–Meillä kuorolaisilla on ai-
na mukavaa ja iloinen meininki. 
Kuorossa on syntynyt myös uusia 
ystävyyksiä ja tuttavuuksia, Sirpa 
listaa harrastuksen antia.

Ruskaköörin harjoitukset jat-
kuvat taas kesätauon jälkeen. 
Harjoitukset pidetään joka toi-
nen perjantai kello 10.

Lassilat innostavat muitakin 
lauluhaluisia mukaan:

– Tervetuloa – meillä on har-
joituspaikkana iso seurakuntasa-
li, sinne mahtuu.

Laulukoetta kuoroon ei ole.
Ruskakööri laulaa neliääni-

sesti. Sirpa on äänialaltaan altto, 
Kauko on tenori.

– Sekakuoroissa ei aina ole 
montaakaan mieslaulajaa, mutta 
meillä on paljon miesääniä, Sir-
pa iloitsee.

taa aina.
Kuoron perusti aikoinaan 

kanttorina ja kirkkomusiikin 
opettajana toiminut Tuomo Nik-
kola. Kuoron nykyinen johtaja on 

kanttorina ja urkumusiikin lehto-
rina toiminut Risto Ainali.

– Ohjelmistomme on pääasi-
assa hengellistä. Kappaleiden sa-
nat ovat hartaat ja puhuttelevat, 

mutta sävel voi silti olla iloinen, 
Sirpa kertoo.

Lassiloille erityisen mieluista 
esitettävää on Ruskaköörin ohjel-
mistossa oleva, Lasse Heikkilän 
säveltämä Suomalainen messu.

Uutta virtaa kuoroharrastuk-
seen saatiin kesäkuussa tehdystä 
matkasta Puumalaan, sikäläisen 
seurakunnan kuoron vieraaksi.

Kiiminkiläiskuoro oli pienellä 
paikkakunnalla odotettu vieras:

– Meitä mainostettiin lähes 
jokaisen liikkeen ovessa, Lassilat 
ihmettelevät.

Puumalassa kiiminkiläisillä 
on myös vanhoja tuttuja: Kiimin-
gin entinen kanttori Marja Ainali 
on nykyisin kanttorina Saimaan 
rannalla.

– Uusi ystävyyskuoromme uh-
kaa tulla vastavierailulle, Kauko 
Lassila nauraa.

Esiintymisistä  Lassilat pitä-
vät. Kaukon mielestä niitä saisi 
olla enemmänkin kuin nyt.

– Pitäähän meillä olla tavoit-
teita, sanoo myös Oulun sotave-
teraanikuorossa laulava Kauko.

 
MINNA KOLISTAJA

Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa harjoittelevan 
Kiimingin kirkkokuoron 
rekisteröitymisestä on ku-

lunut 40 vuotta. 
– Huomasimme asian vasta 

keväällä, kun juhlimme saman 
vuonna perustettua kirkkomu-
siikkipiiriä, kertoo kanttori Sari 

Wallin. 
Kuoron tasavuosia 

juhlitaan sunnuntai-
na 15.11. Kirkkokuo-
ro on mukana Kiimin-
gin kirkossa pidettä-
vässä messussa, jonka 

jälkeen kokoonnutaan 
kirkkokahveille seurakun-

takeskukseen.
Kahvittelun päätteeksi alkaa 

Säveljuhla, jossa kuullaan kuo-
roa aiemmin johtaneen säveltäjä 
Tuomo Nikkolan kantaatti Kii-

Sibelius vie 
itsenäisyyden 
tunnelmiin

tosta veisaan Herra. Hyvä Paimen 
-sarjan kirkkokuoro esittää yhdes-
sä Satakielet-tyttökuoron kanssa. 

Juhla on avoin kaikille, ja eri-
tyisesti mukaan toivotaan entisiä 
kuorolaisia ja kuoronjohtajia. 

Kirkkokuoron vaiheista kerä-
tään myös näyttely, joka on esil-
lä seurakuntakeskuksessa 4.11. al-

kaen. Jos sinulla on siis Kiimingin 
kirkkokuoroon liittyviä valokuvia, 
nuotteja tai lehtileikkeitä, niitä voi 
toimittaa kirkkoherranvirastoon 
lokakuun puoliväliin saakka.

Materiaalit palautetaan näytte-
lyn päätyttyä, mukaan kannattaa 
liittää siis palautusosoite. 

Gra e m e R i c ha r d s

Ruskakööri

Esiintymiset ovat mukavia, niitä saisi olla enemmänkin, sanovat kiiminkiläisessä Ruskaköörissä laulavat Sirpa ja Kauko Lassila.

– On mukava, kun meitä on 
harjoituksissa aina paljon. Kuo-
rolaiset ovat sitoutunutta väkeä. 
Harjoituksiin on helppo men-
nä, niistä pois jääminen harmit-

Meillä kuorolaisilla 
on aina mukavaa ja 
iloinen meininki.

Sirpa Lassila

M inna Ko l i s t a ja

on alton ja tenorin yhteinen harrastus

Vinkki: 

Petri Laaksosen 

adventti-

konsertti  

lauantaina 

28.11. klo 19.
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Kuorolaulu hoitaa ruumista ja sielua
Ääni on instrumentti, jo-

ka on jokaisen ulottuvil-
la, aina mukana, henki-
lökohtainen, näkymätön 

mutta merkittävä osa jokaisen 
persoonallisuutta. Jos sillä on-
nistuu ilmaisemaan tunteita, voi 
löytää yhteyden itseensä, pohtii 
Kempeleen seurakunnan kantto-
ri Taru Pisto.

Rauhan Tervehdyksen tilaaja-
seurakunnissa toimii viitisenkym-
mentä kuoroa. Useimmat niistä ot-
tavat uusia jäseniä tänä syksynä. 

Osaan kuoroista on koelaulu, 
osaan pääsee mukaan kuka vain 
kuorolaulusta kiinnostunut. 

  
Yhteys toimii 
korvien kautta 
Kuoro on monipuolinen harras-
tus, joka laulamisen ilon lisäk-

si tuo sosiaalisia suhteita ja tut-
kimusten mukaan voi jopa edis-
tää terveyttä.

Osan laulajista tuo kuoroon 
musiikki, he haluavat laulaa juu-
ri tietyntyyppistä ohjelmistoa tai 
palvella seurakuntaa musiikin 
kautta. Osalle kuoro on sosiaali-
nen tapahtuma. 

– Kuorosta muodostuu usein 
tiivis yhteisö, sillä siellä kaikki 
ovat samalla viivalla: ikä, ammat-
ti, ihonväri tai muut ulkoiset sei-
kat eivät merkitse, sillä kuorossa 
ollaan yhteydessä korvien kaut-
ta, muulla ei ole väliä, nauraa Ta-
ru Pisto.

Yhteenkuuluvaisuutta lisää 
Piston mukaan se, että kuorolau-
lussa, kuten laulaessa muutenkin, 
käydään läpi suuria tunteita yh-
dessä toisten kanssa. 

– Kuoro voi olla raivoava kan-
sanjoukko, kulkea Vapahtajan-
sa kieltämistä katkerasti katu-
van Pietarin rinnalla tai tuntea 
suurta rakkautta, lujaa uskon-

varmuutta tai ylitsevuotavaa elä-
mäniloa. 

– Tunteiden kirjo on valta-
va. Myös omia tunteitaan joutuu 
käymään läpi, sillä jotta tunteita 

voi uskottavasti esittää, täytyy ne 
tunteet löytää myös itsestään.

Musiikki voi olla 
kokemus pyhästä
Kuorolaululla on tutkimusten 
mukaan myös terveyttä edistäviä 
vaikutuksia. Sen on huomannut 
myös Pisto. 

– Laulaessa, niin kuin myös 
esimerkiksi joogassa, oleellista 
on hengittäminen. Kun lauletaan 
samaan rytmiin, hengitetään sa-
maan rytmiin. 

Musiikin voima on silti vielä 
enemmän kuin sosiaalisia suh-
teita tai terveysvaikutuksia. 

– Joskus musiikki vain menee 
ihon alle, puhuttelee. Minulle se 
on kokemus Pyhästä.

ELSI SALOVAARA

Kempeleen seurakunnan kanttori Taru Pisto kokee laulaessa suuria tunteita.

Karjasillan seurakunta
Maikkulan kappelin laulu- ja 
soitinyhtye to klo 18–20, 
Maikkulan kappeli. 
Lisätietoja: Riitta Piippo, 
p. 040 583 3035
Karjasillan kirkkokuoro 
ke klo 18–20, Karjasillan kirkko. 
Lisätietoja: Juha Soranta, p. 050 4067 286
Cantio Laudis -kuoro ma klo 18.30–
20.30, Karjasillan kirkko. 
Lisätietoja: Olli Heikkilä, p. 041 5479 929 
tai Juha Soranta, p. 050 4067 286
Kastellin kirkkokuoro ke klo 18–20, 
Kastellin kirkko. 
Lisätietoja: Ilkka Järviö, p. 040 5747 160
Lapsikuoro to klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko
Tyttökuoro to klo 17–18,  
Pyhän Andreaan kirkko
Naiskuoro ke klo 18–19.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Lisätietoja näistä kolmesta: 
Sirpa Ilvesluoto, p. 050 5251 882

Haukiputaan seurakunta
Haukiputaan kirkon kamarikuoro 
to klo 18.30–20.30 Haukiputaan srk-
keskuksessa. Uusia laulajia koelaulun 
kautta. Mahdollisuus henkilökohtaiseen 
äänenmuodostuksen opiskeluun 
laulupedagogi Maija Laurin johdolla. 
Harjoitusten ajaksi järjestetään 
tarvittaessa lastenhoito. 
Lisätietoja: Hannu Niemelä 
p. 040 5471 660, hannu.niemela@evl.fi, 
www.haukiputaankirkonkamarikuoro.fi
Lapsikuoro to klo 17–18 Haukiputaan 
srk-keskuksessa. Uusia laulajia otetaan 
10.9. klo 16.30 lähtien. Kuoro on 
tarkoitettu 7–13-vuotiaille tytöille ja 
pojille. 
Lisätietoja: Eeva Holappa, 
p. 040 5818 974

Kiimingin seurakunta
Kirkkokuoro ke klo 18.30–20 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa, 
Vanamot – naisten lauluryhmä 
harjoittelee projekteittain.
Lisätietoja molemmista: Sari Wallin, 
p. 0400 839 461, sari.wallin@evl.fi

Pohjantähdet-poikakuoro 
to klo 17.30–18.45 Kiimingin 
seurakunta-keskuksessa. 
Lisätietoja: Ulla ja Jarkko Metsänheimo, 
p. 0400 487 187, 
jarkko.metsanheimo@evl.fi
Kamarikuoro toimii projekteittain, 
joululauluprojektin aloitus ke 11.11. 
Lisätietoja: Jarkko Metsänheimo, 
p. 0400 487 187 
Ruskakööri joka toinen pe klo 10–
12 Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Eläkeläisille suunnattu kuoro. 
Lisätietoja: Risto Ainali, p. 040 5760 297, 
risto.ainali@gmail.com

Tuiran seurakunta
Pyhän Tuomaan nuorisokuoro 
ke klo 17–18 Pyhän Tuomaan kirkolla 
Pyhän Tuomaan lapsikuoro 
ke klo 18–19 Pyhän Tuomaan kirkolla, 
Lisätietoja molemmista: 
Anu Arvola-Greus, p. 044 3161 463, 
anu.arvola-greus@evl.fi 
Sekakuoro Tuike nuorille aikuisille 
to klo 18 Pyhän Tuomaan kirkolla 
(koelaulu). 
Lisätietoja: Heikki Penninkangas, 
p. 040 5592 846
D’amen ti klo 18 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Lisätietoja: Tommi Hekkala, 
p. 040 8316 226 
Senioreiden laulupiiri to 17.9. 
alkaen klo 13.30 Tuiran kirkolla. 
Lisätietoja: Katri Sippola, p. 044 3161 576

Oulujoen seurakunta
Yli-Iin kirkkokuoro (naiskuoro) to 
klo 18.30 Yli-Iin seurakuntatalossa.  
Lisätietoja: Anja Hyyryläinen, 
p. 040 5237 936
Ylikiimingin kirkkokuoro ti klo 18.30 
seurakuntatalossa. Uusia laulajia otetaan 
koelaulun kautta.
Lapsikuoro to klo 17 seurakuntatalossa, 
Lisätietoja molemmista: Leo Rahko, 
p. 040 7300 408, leo.rahko@evl.fi

Oulunsalon seurakunta
Uusi Ääni to klo 18–20 Oulunsalon 
kirkossa. Sekakuoro nuotinluvun 

vähintään auttavasti hallitseville 
aikuisille. Haussa on erityisesti 
vahvistuksia altto- ja tenoristemmoihin. 
Lisätietoja: Pirjo Mäntyvaara, 
p. 044 7453 849, pirjo.mantyvaara@evl.fi, 
www.uusiaani.fi 
Lapsikuoro ke klo 17 Oulunsalon 
kirkossa. 
Lisätietoja: Eeva Maija Sorvari, 
p. 044 3161 781
 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Oulun Tuomiokirkkokuoro to klo 
16.30 Keskustan seurakuntatalolla. 
Päätehtävänä avustaa jumalanpalveluk-
sissa.  Lisätietoja: Henna-Mari Sivula, p. 
040 745 0160, henna-mari.sivula@evl.fi
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro 
Lisätietoja: Lauri-Kalle Kallunki, p. 040 
8457 309, lauri-kalle.kallunki@evl.fi

Hailuodon seurakunta
Kirkkokuoro to klo 18–19.30 
kirkossa, 15.10. alkaen. Uudet laulajat 
tervetulleita. 
Lisätietoja: Kaisamarja Stöckell, p. 040 
7430 381

Kempeleen seurakunta
Kirkkokuoro to klo 19 srk-kodilla, 
Ylistysryhmä Versot joka toinen su klo 
17 srk-kodilla. 
Lisätietoja: Taru Pisto, p. 040 7790 316 
Varhaisnuorten kuoro to klo 16 
Pappilassa
Askeleet joka toinen pe klo 18 srk-kodilla. 
Lisätietoja: Marjo Irjala, p. 040 7790 337
Eläkeläisten lauluryhmä Kanervat 
joka toinen to klo 11 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Lisätietoja: Anni Näyhä, p. 050 5673 297 

Limingan seurakunta
Tähdet-kuoro 1.–6.-lk tytöille ja pojille 
ke klo 17–18 srk-talolla
Lisätietoja:  Mika Kotkaranta, 
p. 044 7521 234
Celeste-kuoro 7.lk ja sitä vanhemmille 
tytöille ja pojille ke klo 17–18.15 
Limingan kirkossa
Lisätietoja:  Hanna Korri, 
p. 044 7521 242

Aikuisten kuoro, sekakuoro 
työikäisille ke klo 18.30 alkaen. 
Lisätietoja: Hanna Korri, p. 044 7521 242
Limingan kirkkokuoro kirkkolaulajat 
ke klo 18.30–20  srk-talolla. 
Lisätietoja: Mika Kotkaranta, 
p. 044 7521 234

Lumijoen seurakunta 
Kuoro ke klo 18.30–20 seurakunta-
talossa. 
Lisätietoja: Maili Muuttola-Junkkonen, 
p. 044 7750 603

Muhoksen seurakunta
Lapsikuoro 16.9. alkaen ke klo 17 
Kirkkokuoro 16.9. alkaen ke klo 18.30 
Päiväkuoro 23.9. alkaen joka toinen ke 
klo 10.30. Kaikki kuorot kokoontuvat 
seurakuntatalossa. 
Lisätietoja: Ossi Kajava, p. 040 5470 786 

Siikalatvan seurakunta
Lapsikuoro Pulkkilan Stellat to klo 
15.15 Pulkkilan seurakuntatalossa,
Lapsikuoro Rantsilan Stellat ke klo 
15.15 Rantsilan seurakuntatalossa 
Pulkkilan kirkkokuoro to klo 13.30 
Pulkkilan seurakuntatalossa 
Lisätietoja näistä kolmesta: 
Ulla Koskelo, p. 044 5181 151
Kirkkokuoro 23.9. alkaen ke klo 18 
Kestilän seurakuntakodissa
Veteraanikuoro to klo 12 
Pyhännän seurakuntatalossa
Nuorisokuoro to klo 14.30 
Pyhännän seurakuntatalossa
Pyhännän lapsikuoro to klo 17.45 
Pyhännän seurakuntatalossa
Lisätietoja näistä neljästä: 
Veijo Kinnunen, p. 040 8231 860
 
Tyrnävän seurakunta
Kirkkokuoro työikäisille naisille ja 
miehille klo 18 srk-talon kerhohuoneessa
Lapsikuoro alakouluikäisille tytöille 
ja pojille to klo 16 Tyrnävän srk-talon 
kerhohuoneessa.  Molempiin kuoroihin 
otetaan uusia laulajia. 
Lisätietoja:  Pentti Korkiakoski 
p. 044 7372 613.

Vielä ehdit mukaan laulamaan seurakunnan kuoroihin

A r k i s t o  /  Pe k ka H e l i n
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Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.9.2015

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 17, 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
Isokatu 17, 90100 Oulu
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
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
 Terttu Laaksonen, 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.
 Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
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

Vapaaehtoiset 
siunataan tehtäviinsä 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Alexander 
Armas Oliver Köppä, Oliver 
Asser Lehtikangas, Emilia Ii-
da Johanna Leiviskä.
Haukipudas: Joona Juhani 
Tammia, Miikkael Alpi Mati-
as Leinonen, Milena Jasmii-
na Lindeman, Oskari Ilmari 
Sipola, Sanni Amanda Hau-
tamäki, Siina Sofia Riikola, Ii-
da Emilia Päätalo, Enna Au-
rora Suomela, Liia Helmiina 
Saarijärvi, Aapo Valtteri Tyni, 
Noel Arttu Oskar Juntunen, 
Eevi Josefiina Rousu, Ella Hel-
miina Määttä, Tenho Olavi 
Paavali Loukkola, Tuure Ta-
pio Ilmari Loukkola, Tuukka 
Juhani Henrikki Ojala, Jooa 
Daniel Kärkkäinen.
Karjasilta: Sylvia Aurora 
Haaraniemi, Manu Konsta 
Tapani Heikkilä, Malva Bet-
tiina Tommintytär Huus-
ko, Daniel Toivo Aleksante-
ri Kallio, Ella Isla Lilia Kivari, 
Niko Martti Juhani Kivi, Ju-
lius Benjamin Kyllönen, Iina 
Emilia Mattila, Liinu Malvii-
na Meriläinen, Renne Verne-
ri Pikkuaho, Lilia Alva Estelle 
Satta, Vanessa Emilia Janet-
te Halonen, Samuel Pette-
ri Hiltula, Hilda Martta Ade-
lia Holappa, Viola Anja Sofia 
Huusko, Oona Matilda Kärk-
käinen, Sofie Greta Aleksan-
dra Mikkonen, Aatto Ilmari 
Moilanen, Julius Väinö Ilma-
ri Nikkinen, Vieno Edith Par-
tanen, Jalo Taisto Pellikka, 
Aada Olivia Pulkkinen, Nee-
la Emilia Salakari.
Kiiminki: Valle Kasper Illikai-
nen, Mico Harri Mikael Heik-
kilä, Vanamo Daalia Koso-
la, Väinö Akseli Mikkonen, 
Amalia Inkeri Seppänen, Es-

kil Otto Ojanne Tornberg, 
Teemu Timo Jari Lasanen, 
Peetu Iivari Mattinen, Jaak-
ko Johannes Virkkunen, Ron-
ja Ria-Maria Rahikkala.
Oulujoki: Emi Elida Honka-
niemi, Sofi Johanna Hyyppä, 
Eevi Milja Eliina Hökkä, Vertti 
Viljami Keto, Leo Tapio Korpi-
aho, Niklas Henrik Mettovaa-
ra, Karlos Ilo Nikolai Pietiläi-
nen, Toivo Anton Ilmari Pih-
lajaniemi, Jooa Jaakko Vil-
jami Pitkäkangas, Asser Leo 
Alek Päkkilä, Kamilla Joanna 
Päkkilä, Veera Eveliina Sarpo-
la, Hilda Selina Sova, Elsa Ai-
no Maria Ebeling, Elsa Ma-
ria Huotari, Elli Anna Ama-
lia Jurkkala, Eeli Juhani Oska-
ri Keskitalo, Lenni Pekka Käh-
könen, Lisa Eeva Helena Mal-
kamäki, Niko Valtteri Määttä, 
Elias Toivo Tapio Salomaa, En-
ni Alva Amanda Tahkola.
Oulunsalo: Aamos Oliver 
Huhtala, Venla Olivia Jus-
tiina Komula, Aatos Elme-
ri Lääkkö, Niklas Aleksan-
der Saloranta, Elle Elisa-
beth Veijola, Minea Alva 
Emilia Liukkonen, Nelli Ilo-
na Paalanen.
Tuira: Paulus Juhana Isopous-
su, Senja Aliisa Kettunen, 
Kreeta-Leena Aunikki Kor-

pua, Ronja Maija Kristiina 
Lehto, Iida Maria Katariina 
Luoma, Mysi Aronia Män-
tylä, Seela Orvokki Määt-
tä, Erin Merete Paaso, An-
na Emilia Pähtilä, Nea Sara 
Johanna Eskola, Jere Kristi-
an Heikkilä, Saana Kristiina 
Heikkilä, Joakim Oliver Her-
tolin, Konsta Aarne Ilmari Jo-
kela, Sofi Adelia Kivioja, Fia 
Isabel Kuusisaari, Jasper Eli-
as Manninen, Matilda Amalia 
Charlotta Nori, Anton Tapio 
Perälä, Micaela Mia Elisabeth 
Pitkäaho, Ellen Fiona Puoli-
taival, Tytti Camilla Raappa-
na, Antto Arvi Juhana Rau-
taoja, Väinö Viljami Ronkai-
nen, Aini Ellen Orvokki Tei-
rikangas.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ville Verne-
ri Vilmunen ja Kati Annika 
Väänänen, Aleksi Mikael Au-
tioniemi ja Tiia Emma Kaari-
na Aspegren, Jesse Esa Ola-
vi Lumme ja Johanna Emi-
lia Lumme, Juha Matti Ka-
levi Hyvönen ja Maija Elina 
Konttinen, Jukka Olavi Sirniö 
ja Heidi Marjukka Polvinen, 
Jukka Pekka Määttä ja Min-
na Katariina Kvist, Juho An-
ton Antero Liias ja Pilvi Pau-

liina Karelehto.
Haukipudas: Roni Robert 
Suomela ja Krista Marjat-
ta Ukonmaanaho, Harri An-
tero Kattelus ja Outi Helena 
Rauma.
Karjasilta: Juho Aleksi Ani-
simaa ja Katja Sanna Maria 
Komminaho, Tommi Juha 
Tiltti ja Katri Johanna Halo-
nen, Vesa Matias Hepa-aho 
ja Tuija Heli Anita Pasanen, 
Janne Olavi Pajukoski ja An-
nileena Riekki, Jouni Kristi-
an Alakärppä ja Elisa Anniina 
Saarijärvi, Toni Kalervo Ora-
nen ja Anni Katariina Jaako-
la, Kai-Petteri Kuha ja Jenni 
Katariina Koskelo, Antti Il-
mari Jaakkola ja Julia Karo-
liina Häkli.
Kiiminki: Jarmo Johannes Pek-
kala ja Anne Tuulikki Härkö-
nen, Esa Henrikki Kiuttu ja Tar-
ja Helena Räkköläinen, Tapani 
Väinö Johannes Virkkunen ja 
Maarit Helena Jussila.
Oulujoki: Jari Pasi Olavi Ha-
lonen ja Päivi Helena Sarkki-
nen, Timo Antero Tikkanen 
ja Jenni Maria Karjalainen, 
Juho Matias Määttä ja Jen-
ni Kristiina Niemimaa, Petri 
Pekanpoika Hyyppä ja Sari 
Hannele Broström, Juha Mi-
kael Jylhänkangas ja Marian-
ne Kristina Kankkonen, Jyrki 
Samuel Kolmonen ja Annu-
Elina Anastasia Takkula.
Oulunsalo: Saku Juhani Pel-
toniemi ja Teija Suvi Vellamo 
Mäyrä.
Tuira: Joonas Vesanpoika Pu-
putti ja Jonna Eveliina Har-
maala, Lasse Matias Vete-
läinen ja Tytti Tuula Evelii-
na Takkinen, Mika Joni Ju-
hani Syväoja ja Kristiina Ma-
ria Ruotsalainen, Ville Samu-

Oulun ev.lut. seura-
kuntien vapaaeh-
toistyötä tekevät 
saavat siunauk-

sen tehtäviinsä uuden toi-
mikauden alkaessa. 

Kaikkia nykyisiä ja uu-
sia vapaaehtoisia kutsu-
taan siunattaviksi sunnun-
taina 13.9. kello 10 alkaviin 
messuihin, jotka järjeste-
tään Karjasillan, Kiimin-
gin, Oulunsalon ja Tuiran 
kirkoissa sekä Oulun tuo-
miokirkossa. 

Lisäksi vapaaehtoisia 
siunataan tehtäviinsä Hin-
tan seurakuntatalossa kel-
lo 12 järjestettävässä sana-
jumalanpalveluksessa.

Tilaisuuksissa rukoil-
laan vapaaehtoisten teke-
män työn, ja kaikkien apua 
ja tukea tarvitsevien puo-
lesta. Jumalanpalveluksen 
jälkeen on tarjolla kirkko-

kahvit. 
– Vapaaehtoisten tehtä-

vään siunaaminen on tär-
keää. Työlle saadaan siuna-
us ja suojelus – ikään kuin 
Taivaallinen henkivakuu-
tus, Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan vapaaehtois-
työn koordinaattori Anne-
li Nieminen kuvailee.

Oulun ev.lut. seura-
kuntien vapaaehtoistoi-
minnassa on mukana lä-
hes 3 000 vapaaehtoista. 
He työskentelevät laaja-
alaisesti esimerkiksi dia-
konia- ja lähetystyön sekä 
lapsi- ja nuorisotyön tehtä-
vissä, musiikkitoiminnas-

sa ja luottamushenkilöinä. 
– Vapaaehtoistyöstä saa 

iloa myös itselle. Sen pa-
rissa tutustuu uusiin ih-
misiin ja saa uutta sisältöä 
elämäänsä. Omia taitoja 
voi käyttää toisten hyväk-
si, Oulujoen seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Ulla-
Maija Ruotsalainen ker-
too.

Tietoa Oulun ev.lut. 
seurakunnissa tarjolla 
olevista vapaaehtoistehtävistä 
löytyy osoitteesta 
www.vapaaehtoistyo.fi. 

Torstaina 10.9. klo 19

ekumeeninen
jumalanpalvelus
katolisessa kirkossa
Liisantie 2.
Toim. isä Donbosco Thomas
ja ekumeeninen työryhmä. 
Kirkkokahvit.

Oulun seurakuntien vapaaehtoiset saavat siunauksen työhönsä 
sunnuntaina 13.9.
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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

Raamattupiiri ke 9.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Raamattupiiri to 10.9. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Kaikille avoin raamattupiiri, 
jota vetää rovasti Urpo Luok-
kala. Tervetuloa tutkimaan 
Raamatun kertomuksista ja 
keskustelemaan niistä. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
10.9. klo 18, Keskustan seura-
kuntatalo, Lilja. NNKY ja Si-
napinsiemen ry. Hiljaisuutta, 
rukousta, Taize-lauluja.
Aamupiiri la 12.9. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 12.9. klo 18, Vanha pappila. 
Messu su 13.9. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki ja ur-
kurina Péter Marosvári. Va-
paaehtoisten tehtävään siu-
naaminen. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi. 
Messu su 13.9. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Elämän Lähteellä – Sanaa ja 
rukousta su 13.9. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Pu-
hujana rovasti Leila Ikonen. 
Mahdollisuus henkilökoh-
taiseen rukouspalveluun. 
Seuraavat tilaisuudet 18.10., 
8.11. ja 13.12.  
Partiomessu su 13.9. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen ja 

avustaa Urpo Luokkala. Mu-
siikista vastaa Esa Rättyä. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 14.9. klo 15, Vanha pap-
pila. Kokoontuu joka toinen 
viikko.
Raamattupiiri ti 15.9. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. Pohjois-
Pohjanmaan Kansanlähetys. 
Raamattupiiri ke 16.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ompeluseurat to 17.9. klo 19, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Lapset ja
lapsiperheet

Keskustan perhekerho to 
10.9. ja 17.9. klo 10, Keskus-
tan seurakuntatalo, 2. krs.  
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä huol-
tajan kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä, jon-
ka jälkeen kahvitellaan, as-
karrellaan ja leikitään. 
Päätämme kerhon 
lasten ja aikuis-
ten yhteisellä 
lauluvartilla. 
Intiön perhe-
kahvila ma 
14.9. klo 10,  In-
tiön seurakun-
takoti. Perhe-
kahvilaan voit tul-
la tapaamaan van-
hoja ja uusia ystäviä. Seura-
kunta tarjoaa mehut ja kah-
vit pikkuleivän kera. Alussa 
pieni hartaus ja lopussa pie-
ni yhteinen loru- ja laulutuo-
kio.  Lapset tulevat kahvilaan 
aikuisen seurassa ja ovat siel-
lä huoltajansa vastuulla. Per-
hekahvilaan voit tulla vaikka 

vain pieneksi hetkeksi seu-
rustelemaan kahvikupposen 
ääressä, tai viettää koko yh-
teisen ajan toisten seuras-
sa. Tämän jälkeen lapsilla on 
mahdollisuus leikkiä ja piir-
rellä. Aikuset voivat seurus-
tella keskenään.  Perhekah-
vilassa mukana lastenohjaaja 
Tea Lakkala, p. 050 5207 757.
Heinäpään perhekerho ti 
15.9. klo 10,  Heinätorin seu-
rakuntatalo.  

Harrastukset ja kerhot 
Silmukka käsityöpiiri ke 9.9. 
ja 16.9. klo 10–13 
Heinäpään eläkeläisten 
kerho to 10.9. ja 17.9. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikille eläkeläisille 
avoin kerho. Lisätietoja dia-
koni Kaisa Jaakkola, p. 040 
7304 117. Tervetuloa hiljen-
tymään hartauteen ja osal-

listumaan kerho-ohjel-
maan kahvikuppo-

sen äärellä. 
Intiön eläke-
läisten ker-
ho to 10.9. 
ja 17.9. klo 
12.30, Intiön 
seurakuntako-

ti. Tule hartau-
den, keskustelun, 

pienen ohjelman ja 
kahvikupposen äärelle. 
Nuorten pelikahvila pe 11.9. 
klo 18, Vanhan pappilan ki-
vijalka, erityisnuorisotyön ti-
la. Pelikahvilassa voit pelail-
la erilaisia pelejä, kuten bil-
jardia. Ohjelmassa myös kah-
vittelua ja seurustelua. Ko-
koonnumme perjantaisin ko-

li Kallio ja Henna Maria Lei-
nonen, Antti Antero Rikberg 
ja Niina Katariina Kostamo, 
Kalle Aaro Juhani Juntunen 
ja Minna Tuulikki Ojakoski, 
Aleksi Mikael Romppainen 
ja Marja Elina Salmela, Tuo-
mo Johannes Pelkonen ja Ul-
la Marjukka Soininen, Jari Ta-
pani Huttunen ja Sari Sinikka 
Hannele Hemmoranta.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Veikko Salo-
mon Alasirniö 81, Tuovi Mar-
ja Leena Huovinen 77, Jen-
ny Maria Kaarteenaho 98, 
Terttu Lilja Kettinen 92, Leila 
Raakel Mikkola 88, Kirsti Ma-
ria Väihkönen 87, Anna Kaa-
rina Väänänen 78, Aune Kaa-
rina Kaakinen 87, Martti Jo-
hannes Karhu 91, Eino Armas 
Henrik Palukka 72.
Haukipudas: Urho Antero 
Ervasti 85, Pentti Tapio Ui-
monen 77, Leila Rakel Mik-
kola 88, Laina Anneli Rissa-
nen 74.
Karjasilta: Aki Juhani Heino-
nen 46, Ingrid Irene Paana-

nen 96, Aili Anna Maija Piip-
po 82, Esko Oskari Forss 84, 
Saimi Kyllikki Kestilä 81, Tert-
tu Laura Tellervo Lämsä 68, 
Mika Waltteri Mainio 42.
Kiiminki: Markku Veikko 
Jaakola 50, Jaakko Johannes 
Runtti 90, Juha Eelis Halko-
la 57, Heino Olavi Hanhisu-
anto 85.
Oulujoki: Juha Henrikki Erk-
kilä 53, Pentti Juhani Juntu-
nen 56, Bertta Elviira Kes-
ti 90, Esa Johannes Pohjo-
la 73, Timo Kalevi Savilakso 
48, Timo Paavali Hiltunen 77, 
Kerttu Karjalainen 78, Mau-
no Matti Lehto 78. 
Oulunsalo: Matti Olavi Ai-
nassaari 87, Esko Henrik Er-
vasti 73.
Tuira: Urho Antero Ervas-
ti 85, Ritva Annikki Laitinen 
75, Helli Maria Lämsä 93, Eila 
Aulikki Orava 85, Jukka An-
tero Saranen 69, Reijo Ka-
lervo Sauso 81, Erkki Matias 
Seluska 70, Eeva Margareta 
Moisiomäki 86, Anna Maria 
(Maija) Tyykiluoto 95.

ko vuoden. 
Vanhan Pappilan lähetys-
piiri to 17.9. klo 14, Vanha 
pappila. Suomen vanhin lä-
hetyspiiri kokoontuu torstai-
sin Vanhassa Pappilassa lähe-
tyksen ja Raamatun henges-
sä. Ks. ilmoitus.
Sururyhmä Heinätorin seu-
rakuntatalossa. Ryhmä ko-
koontuu klo 17 seuraavas-
ti: 7.10., 15.10., 21.10., 4.11., 
11.11. ja 18.11. Lisäksi järjes-
tetään surumusiikin ilta myö-
hemmin sovittavana ajan-
kohtana. Lisätietoa ja ilmoit-
tautumiset 30.9. mennessä: 
Kirsi Karppinen, p. 040 5747 
181. Vetäjänä diakoniapappi 
Urpo Luokkala ja diakonia-
työntekijä Kirsi Karppinen.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
14.9. Keskustan seurakunta-
talo. Taloudellisissa asioissa 
ma klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä Isokatu 17. Ko-
tikäyntipyynnöissä voitte ol-
la yhteydessä suoraan oman 
alueen työntekijään. 
Työttömien ja eläkeläis-
ten ruokailu ke 16.9. klo 11–
12.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Hinta 2 €. 
Diakonian aamu tiistaisin 
klo 9–10.30,  Keskustan seu-
rakuntatalon monitoimisa-
li. Maksuton aamupala alu-
eemme työttömille ja vähä-
varaisille.

Vanhan Pappilan lähetyspiiri 
torstaina 17.9. klo 14 Vanhassa pappilassa. 

Suomen vanhin lähetyspiiri kokoontuu torstaisin 
Vanhassa Pappilassa lähetyksen ja Raamatun hengessä. 
Kaikki lähetystyöstä kiinnostuneet ovat lämpimästi 
tervetulleita. Lisätietoja lähetyssihteeri 
Anneli Nieminen, p. 040 5747 105.

Työttömien 
ja eläkeläisten 

ruokailu ke 16.9. 
klo 11–12.30 
Heinätorin 

seurakunta-
talossa. 

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu netissä  
11.9. klo 9 – 16.9. klo 21 osoitteessa  
www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu. 

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua netin 
kautta, voit ottaa yhteyttä seurakuntasi nuorisotyön-
ohjaajaan tai pappiin ja käydä ilmoittautumassa seura-
kunnassa ilmoittautumisaikana.  

Myös eri järjestöjen rippikouluihin osallistuvien tulee 
ilmoittautua, koska kaikille rippikoulun käyville on 
yhteinen seurakuntajakso kevään aikana.

Ilmoittautuminen koskee Haukiputaan, Karjasillan, 
Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tuiran seurakun-
tien sekä Tuomiokirkkoseurakunnan jäseniä.

RIPPIKOULUUN
ilmoittautuminen

Vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneet!
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Kristitty Afrikassa tänään –
vieraana arkkipiispa Ezekiel Kondo Sudanista 
keskiviikkona 16.9. klo 18 
Keskustan seurakuntatalossa. 

Lämpimästi tervetuloa tähän harvinaiseen 
tilaisuuteen kuulemaan, kun Suomessa vierailulla 
oleva Sudanin anglikaanisen kirkon arkkipiispa 
Ezekiel Kondo Khartoumista kertoo millaista on 
elämä kristittynä tämän päivän Afrikassa. Alussa 
kahvitarjoilu, jonka jälkeen vieraamme aloittaa 
oman osuuden.

Oulun ev.lut. seurakunnat mukana 
Seniorimessuilla 19.–20.9. Ouluhallissa

Seurakuntien osastolla on paikalla pappi ja 
diakoniatyöntekijä. Tietoa kotikäynnistä, 

vapaaehtoistyöstä, virtuaalikirkosta ja esirukouspyyn-
nöstä. Ohjelmalavalla on kaikille sopiva rukoushetki la 

klo 13 ja tuttujen laulujen laulukirkko su klo 13.

Partiomessu
sunnuntaina 13.9. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa
Messun toimittaa kappalainen 
Anna-Leena Häkkinen, avustaa 
vs.kappalainen Urpo Luokkala ja 
musaryhmä Esa Rättyän johdolla.
Messun yhteydessä seurakuntayhtymän 
partiotyöstä vastaavan nuorisotyönohjaaja Sanna Park-
kisen tehtävään siunaaminen, jonka toimittaa YKN:n pj.
kirkkoherra Pauli Niemelä avustajineen.
Olet sydämellisesti tervetullut! 
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neella. (Kivitie 1 F, käyn-
ti Kiertotien puolelta). Ker-
ran kuukaudessa kokoontu-
va keskusteluryhmä miehille 
ja naisille. Tiedustelut: Seija 
Lomma, p. 040 5793 247. 
Naisten kasvuryhmä ti 15.9. 
klo 13,30 lähtö Kolamäen 
kerhohuoneelta retkelle Ou-
lun markkinoille. (Kivitie 1 F, 
käynti Kiertotien puolelta).
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 22.9. klo 12 Mon-
tin-salissa. Eläkeläisten seu-
rakuntakerho on tarkoitet-
tu kaikenikäisille eläkeläisil-

Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.9.2015

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 13.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti 
ja Jaana Kontio, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, mies-
kvartetti. Messun yhteydes-
sä vapaaehtoisten lähettä-
minen omiin palvelutehtä-
viinsä. Messun jälkeen kirk-
kokahvit seurakuntakeskuk-
sessa.
Lasten kirkko su 13.9. klo 15 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. 
Raamattupiiri to 17.9. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 14.9. klo 11–
12, Jäälin kappeli.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 14.9. klo 
9.30–10.30, Kolamäen kerho-
huoneella (Kivitie 1 F, sisään-
käynti Kiertotien puolelta).

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 18.9. klo 10, 
seurakuntakeskuksessa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 13.9. klo 10 kirkos-
sa. Ks. ilmoitus.
Raamattupiiri ke 9.9. ja16.9. 
klo 18 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta to 10.9. klo 18 Kellon srk-
kodilla. 
Rukouspiiri to 17.9. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lasten ja aikuis-
ten yhteinen kerho, johon 
voi tulla ilman ilmoittautu-
mista, silloin kun itselle sopii.  
Lisätietoja, p. 040 5471 472 
tai outi.palokangas@evl.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Alakoululaisten kerhot eri 
kylillä alkavat viikolla 38, eli 
14.–18.9. Katso lisätiedot ker-
hoista, kerhopaikoista, -ajois-
ta ja ilmoittautuminen ja lisä-
tiedot osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/haukipu-
taan-seurakunnan-kerhot
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoron harjoitukset torstai-
sin klo 18.30–20.30. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia koelau-
lun kautta. Tied. Hannu Nie-
melä, p. 040 5471 660, hannu.
niemela@evl.fi. www.hauki-
putaankirkonkamarikuoro.fi
Lapsikuoron harjoitukset 
7–13-vuotiaille tytöille ja po-

jille torstaisin klo 17–18 srk-
keskuksessa. Uusia laulajia 
otetaan 10.9. klo 16.30 lähti-
en. Tied. p. 040 5818 974, ee-
va.holappa@evl.fi.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 14.9. klo 13 Joki-
varren vanhustentalolla, ke 
16.9. klo 13 Kellon srk-kodilla 
ja to 17.9. klo 13 srk-keskuk-
sessa. Kerhossa hartaus, kah-
vit ja vaihtuvaa toimintaa, 
kuten keskustelua, askar-
telua, jumppaa, vierailijoi-
ta jne. Kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 7310 232.
Nuorten avoimet ovet ke 
16.9. klo 18–20 Kellon srk-ko-
dilla. Kellon seukkarin 
avoimet ovet nuo-
rille alkavat! Ter-
vetuloa viettä-
mään leppoi-
saa keskiviik-
ko-iltaa Kellon 
seukkarin ala-
kerran avoimiin 
oviin. Ovet ovat 
avoinna klo 18–20. 
Syksyn ensimmäinen ilta 
16.9. ja sen jälkeen säännölli-
sesti keskiviikkoisin paitsi lo-
ma-aikoina. Lisätiedot Tarja 
Kainulainen, p. 040 8245 861. 
Juttukahvila ke 16.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvilassa kahvittelem-
me, hiljennymme hartaudes-
sa ja ohjelmoimme kerhoa 
yhdessä mm. laulaen, jum-
paten ja tarinoiden. Kuljetus-
pyynnöt diakoniatoimistoon 
ma klo 9–11 p. 044 7310 232.
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulan kah-

viossa. Kerho alkaa 17.9.
Missionuoret torstaisin klo 
18 Wirkkulan kahviossa.
Lähetyspiiri pe 18.9. klo 
12.30 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa.
Nuorten illat perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Jos haluat 
toimia illoissa vapaaehtoise-
na, ilmoittaudu Tarjalle. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 14.9. klo 10 
srk-keskuksessa. Ks. ilmoitus.
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 

044 7310 232.
Senioriapu tarjoaa 

vapaaehtoisten 
kertaluonteis-
ta apua koto-
na asuville. 
Ota yhteyttä 
Mauri Raap-
pana, p. 044 

2104 415 tai Jo-
hanna Kerola,  

p. 045 1393 993.
Sosionomi-diakoniopis-

kelija Kirsi Kyllönen on tänä 
syksynä käytännön harjoitte-
lussa seurakunnassamme.

Muut menot
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon Kirkko sunnuntai-
sin klo 13.
Ry:n toimintaa: Kello: syys-
myyjäiset la 12.9. klo 16 
ry:llä, Jokikylä: seurat su 
13.7. klo 17 ry:llä.

Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu su 13.9. klo 12 
Kirkkopirtillä. 

Harrastukset ja kerhot
Nuorten Yökahvila pe 18.9. 
klo 18.30–22 Kirkkopirtillä. 
Juttunurkka ma 14.9. klo 10–
13, Jäälin kappelilla.
Porinapiiri ti 15.9. klo 12.30–
13.30, Kolamäen kerhohuo-

Kiimingin seurakunnan 
diakoniatyön tapahtumia 2015
Seurakuntakerhot eläkeläisille Montin-salissa (os. Kir-
konniementie 6) tiistaisin kerran kuukaudessa. Seuraa-
va kerho on ti 22.9. klo 12. Kuljetuspyynnöt Jaanalle,  
p. 040 5793 248 edelliseen torstaihin klo 14 mennessä.
Diakoniapiiri Jäälin kappelilla (os. Rivitie 9) joka toinen 
maanantai, alkaen ma 14.9. klo 13.
Juttunurkka, avoin olohuone kaikenikäisille Jäälin 
kappelilla maanantaisin klo 10–13, alkaen ma 7.9.
Työttömien ja pienituloisten eläkeläisten ruokailu Jää-
lin kappelilla maanantaisin klo 11–12 alkaen 7.9. (ei ruo-
kailua 19.10. ja 16.11.). Ruuan hinta on 3 €.
Kolamäen porinapiiri alkaen ti 15.9. klo 12.30–13.30, 
kerran kuukaudessa
Kolamäen aamupuuro maanantaisin klo 9.30–10.30,  
alkaen ma 7.9.
Kirkkokyytiseteleitä on saatavana diakoniatyöntekijöi-
den tai pappien kautta.

Tervetuloa mukaan eri tapahtumiin!

Naisten lenkkiryhmä 
lenkkeilee maanantaisin klo 19–20. 
Lähtö Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. Lenkit on tarkoitettu 
kaikenkuntoisille ja vaikka 
lastenvaunujen kanssa. Lenkin kesto n. tunti. 
Tule mukaan ja tuo kaverikin.

Lähetyspiirit 
alkavat ti 15.9. klo 13 Montin-salissa. 
Kokoonnumme sen jälkeen syksyn kuluessa seuraavasti: 
ma 28.9. klo 13, ti 13.10. klo 18, ti 27.10. klo 13, ti 10.11. 
klo 13, ti 8.12. klo 13.
Lisää lähetyksen syksyn aikatauluja seuraavassa leh-
dessä.

Aamupuuro 
maanantaina 14.9. klo 10 srk-keskuksessa. 

Puttaan Marttojen ja diakoniatyön yhteistyönä valmis-
tama aamupuuro työttömille, pienituloisille ja toisten 
ihmisten seuraa kaipaaville. Halutessaan voi antaa va-
paaehtoisen maksun toiminnan tukemiseen.

Messu 
sunnuntaina 13.9. klo 10 
kirkossa. 
Toimittaa Juha Sarkkinen, 
saarna Jaakko Tuisku, avus-
tavat Marko Patronen, Ju-
hani Pitkälä ja Erkki Pi-
ri, kanttorina Hannu Nie-
melä, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, urkurina Eli-
as Niemelä. Veteraanien 
kirkkopäivä. Jumalanpal-
veluksen jälkeen seppe-
leenlasku sankarihaudoil-
la sekä ruokailu n. klo 12 ja juh-
la klo 13.30 Haukiputaan koululla, juhlapuhe maaher-
ra Eino Siuruainen.
Jumalanpalvelus radioidaan Radio Dein kautta, 
106,9 MHz.

le. Jokaisessa kerhossa tar-
jotaan kahvit, syvennytään 
johonkin ajankohtaiseen ai-
heeseen sekä keskustellaan 
ja laulellaan yhdessä. Ker-
hoon järjestetään kuljetus 
sellaisille, joiden on vaikea 
sinne muuten päästä. Kulje-
tuspyynnöt edellisen viikon 
torstaihin 17.9. klo 14 men-

nessä Jaana Kontiolle, p. 040 
5793 248.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 12.9. klo 
12 sadonkorjuumyyjäiset Kii-
mingin ry, Pekka Aittakum-
pu, su 13.9. klo 17 seurat 
ry:llä, Kalle Lohi, Petri Kul-
mala.

Kutsumme seurakuntamme kaikkia 
vapaaehtoisia sunnuntaina 13.9. 

messuun Kiimingin kirkkoon. 
Vapaaehtoiset lähetetään messusta omiin 

palvelutehtäviinsä tulevalle toimintakaudelle. 
Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.

Nuorten 
avoimet ovet 
keskiviikkona 

16.9. klo 18–20 
Kellon 

seurakuntakodilla. 
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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

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.

Lämpimästi tervetuloa 
Perhemessuun
Pyhän Andreaan kirkolle Kaakkuriin.
Messu alkaa kello 12. Messu on tarkoitettu kaiken ikäi-
sille. Saarnan toteutuksessa, kestossa ja lauluissa huo-
mioimme erityisesti lapset. Perhemessut ja niihin liitty-
vät tapahtumat ovat seuraavasti:
13.9 perhemessu ja tulevan toimintavuoden 
aloitus kahveineen ja mehuineen
4.10 perhemessu ja enkelinäyttely
29.11 perhemessu ja Lyhty -tapahtuma
25.12. Joulupäivän perhemessu

Jumalanpalvelukset
Messu su 13.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko.  Toimittaa Ju-
hani Lavanko, saarnaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustaa Lii-
sa Karkulehto, kanttori Juha 
Soranta. Musiikissa avustaa 
mieskuoro Weljet. Vapaaeh-
toisten tehtävään siunaami-
nen. Kirkkokahvit. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu su 13.9. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Maija Konttinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Perhemessu su 13.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko.  Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, avustavat Marjaa-
na Lassi, Katja Ontero, Päivi 
Rahja, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Syyskauden avaus. Ko-
lehti oppilaitos- ja nuoriso-
työhön eri järjestöille, Kirk-
kohallituksen kautta. Kirkko-
kahvit ja -mehut. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 10.9. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Hanna rukousryhmä to 10.9. 
klo 18, Kastellin pappilan ka-
marissa.  Hanna-työ on Lähe-
tysjärjestö Sanansaattajien 
kansainvälistä toimintaa. Li-
sätietoja www.sansa.fi. Ru-
kousryhmä kokoontuu joka 
toinen torstai klo 18–19.30. 
Kokoontumiskerrat alkavat 
10.9. ja siitä eteenpäin kah-
den viikon välein. Hanna -ru-
kousryhmän vapaaehtoise-
na vetäjänä toimii Mari Vak-
kilainen. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat pe 11.9. 
klo 18, Kastellin kirkko. Kirk-
koseurat pe 18.9. klo 19, Kas-
tellin kirkko. 
Lähetyspiiri ti 15.9. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li.  Kaukovainion lähetyspiiri 
on tarkoitettu kaikille lähe-
tystyöstä kiinnostuneille. Il-
loissa on usein vieraita lähe-
tysjärjestöistä tai kotimaassa 
olevia nimikkolähettejäm-
me. Illassa on hartaus, kah-
vit, ohjelmaa ja rukousta. Lä-
hetyspiirin vetäjinä toimivat 
Arja Lämsä ja Rauno Laiti-
la. Lisätietoja lähetyssihtee-
ri Paula Rosbacka, paula.ros-
backa@evl.fi  

Raamattupiiri ke 16.9. klo 
18, Karjasillan kirkko.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 22.9. klo 12.
  

Lapsille ja
lapsiperheille

Luontopyhis perheille su 
13.9. klo 15, Lämsänjärven 
leirikeskus. Tervetuloa, ko-
ko perhe, yhteiseen muka-
vaan hetkeen. Isommat lap-
set voivat tulla itsekseenkin. 
Luontopyhiksessä hiljennym-
me hartaushetkeen, tutkim-
me luontoa monin eri tavoin
sekä touhuamme yhdessä si-
sällä ja ulkona. Ota mukaan 
omat eväät ja makkarat, sillä 

Kauneimmat hengelliset
laulut -yhteislaulutilaisuus

sunnuntaina 13.9. klo 15 Karjasillan kirkossa.
Vanhoja, rakkaita hengellisiä lauluja 

perinteisillä sanoilla. Tilaisuuden juontavat 
Anne Aune Kemppainen ja Eila Niskala. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuuden päätteeksi 
tarjolla kahvia. Vapaaehtoinen kahvimaksu.

LähetysSeikkailuPyhis 
sunnuntaina 13.9. klo 10 Kastellin kirkossa. 
Tervetuloa tutustumaan Santeri-ketun kanssa elämään 
eri maissa. Kutsumme pyhäkouluun kaiken ikäiset lap-
set, vanhemmat, isovanhemmat, kummit ja ystävät.
Pienimmille toivomme saattajaa. Pyhäkoulussa laulam-
me, leikimme, hiljennymme hartauteen sekä askarte-
lemme. Syyskauden aikana kokoonnumme 6.9.–29.11. 
välisenä aikana joka sunnuntai, paitsi 27.9. ja 29.11.,
jolloin Kastellin kirkossa on perhemessu.

Tule mukaan

yhden vanhemman 
perheiden 
olohuoneeseen
Älä jää yksin!

Ensimmäisen kerran kokoonnum-
me 16.9. klo 17.30 ja tarjolla on haus-

kan ohjelman lisäksi pizzatarjoilu tule-
van syksyn ideoinnin ohella. Stella Pelle haus-

kuuttaa lapsia ja aikuisia ja hanuristi Pertti Haipola lau-
lattaa. Tervetuloa!

Olkkari on mukava ja turvallinen kokoontumispaikka 
yhden vanhemman perheille. Kaakkurin olohuonetila 
soveltuu erinomaisesti erityislapsille, sillä tilat ovat es-
teettömät. Olkkarin tarkoituksena on se, että voimme 
jakaa yhdessä niin arjen ilot kuin surutkin. Olkkarista 
voit löytää uusia ystäviä ja uusia kokemuksia. Tarjolla on 
iltapalaa sekä lapsille että aikuisille. Lastenhoito on jär-
jestetty Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden toimesta 
sekä Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteis-
toiminnan yksikkö tukee Kaakkurin olohuonetta lasten-
hoidossa ja tarjoilussa. 
Yhteistyössä Oulun seudun omaishoita-
jat ja läheiset ry, Oulun Seudun Yhden 
Vanhemman Perheet ry, Oulun Diako-
niaopisto, Karjasillan seurakunta sekä 
järjestöjen perheverkko. 
Lisätietoja: salla.jamsen@osol.fi, 
p. 040 7710 266, oulunseudunyvp@
gmail.com, p. 044 369 084.

joka kerta on makkaranpais-
tomahdollisuus. 

Harrastukset ja kerhot 
Oulun Setlementti seniori-
kerho ke 9.9. ja 16.9. klo 14, 
Kaukovainion kappeli.  
Eläkeläisten kerho ma 14.9. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 14.9. klo 13, Karjasillan 
kirkko. Avoin ryhmä Karjasil-
lan seurakunnassa diakonian 
vapaaehtoisena toimimisesta 
kiinnostuneille. Kokoontumi-
set ovat joka toinen maanan-
tai Karjasillan kirkolla rippi-
koulusalissa. Alkuhartauden 
jälkeen vaihdamme kuulumi-

Vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen 
sunnuntaina 13.9. klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Syksyn toimintakauden alkaessa kutsumme kaikkia 
seurakunnan vapaaehtoistehtävissä toimivia yhteiseen 
messuun. Messu klo 10. Messussa vapaaehtoiset kutsu-
taan alttarin ääreen siunattaviksi. Messun jälkeen kirk-
kokahvit. Lue lisää s. 14.

Kummi-ilta
torstaina 10.9. kello 18 Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2).
Tuu kummin kaa viettämään iltaa! 
Ilta alkaa klo 18 ja loppuu klo 19.30. 
Alkuhartauden jälkeen voit käydä kummin kanssa 
erilaisissa toimintapisteissä omaan tahtiin: pihapelejä,
askartelua, nuotiolauluja ja lätynpaistoa.
Lisätietoja: Erja Järvi, erja.jarvi@evl.fi
Tervetuloa viettämään mukava ilta yhdessä 
kummilapsesi kanssa.

set ja käymme läpi ajankoh-
taisia vapaaehtoistehtäviä. 
Jos olet kiinnostunut vapaa-
ehtoistyöstä seurakunnassa 
ja etsit paikkaasi, tule roh-
keasti mukaan joukkoomme! 
Diakoniaryhmä ti 15.9. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro pe 11.9. klo 9, 
Pyhän Andreaan kirkko. Aa-

mupuuro työttömille ja pie-
nituloisille. Ilmainen aamu-
puuro, joka sisältää kaura-
puuroa, leipää, leikkeleitä, 
kahvi, tee yms. Alussa harta-
us. Jos olet kiinnostunut va-
paaehtoisena toimimisesta 
Aamupuuron järjestelyissä, 
ota yhteyttä diakoniatyön-
tekijöihin Seppo Meriläinen, 
p. 044 7884 035 tai Päivi Rah-
ja, p. 044 3161 457.
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Syksyinen 
perheleiri
Ähtäriin 
16.–18. lokakuuta

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 9.–16.9.2015

Jumalanpalvelukset
ja uskonelämä

Messu su 13.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttoreina Lauri Nurk-
kala ja Leo Rahko. Gaudiate 
kuoro. Yle Radiointi.
Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 13.9. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttori Anja 
Hyyryläinen. 
Sananjumalanpalvelus su 
13.9. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Vapaaehtoisten 
kirkkopyhä. Vapaaehtois-
ten tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit. 
Lähetysilta to 10.9. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Tervetuloa kuulemaan ter-
veisiä Vienan Karjalasta. Il-
lassa mukana kirkkoherra Sa-
tu Saarinen. 

Harrastukset ja kerhot 
Diakoniailta ke 9.9. klo 18 
Ahti Alatalo, Kulmalantie 
16, 91200 Yli-Ii. Hartaus, ar-
pajaiset (3 arpaa 2 €), kahvit 
(vapaaehtoinen maksu dia-
koniatyölle), mukavaa yh-
dessäoloa.
Eläkeläisten kerho to 10.9. 
klo 14 Metsolan Hovi, Mäki-
tuvantie 1. 
Piispankamari pe 11.9. klo 11 
Ylikiimingin asukastupa.  Lä-
hetyksen puoti ja kahvila. 

Aikuisten kuntopiiri ke 16.9. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 17.9. 
klo 14, Hoikantie 23.  

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
14.9. klo 9–11, Hintan seura-
kuntatalo. Taloudellisissa asi-
oissa ajanvaraus maanantai-

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 10.9. 
klo 11.30, Petri Satomaa. 
Messu, vapaaehtoisten siu-
naaminen su 13.9. klo 10, 
Oulunsalon kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Riit-
ta Markus-Wikstedt, kantto-
ri Eeva Maija Sorvari, avustaa 
projektikuoro. 
Hartaus Salonkartanossa ke 
16.9. klo 13.30, Minna Salmi.
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 10.9.  
klo 9 seurakunnan Toimita-

Kokkikerhot
Hintan kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille 
ma 14.9. klo 17.30 ja 1.–3.-luokkalaisille tytöille ja pojil-
le ti 15.9. 17.30,Hintan seurakuntatalo. 
Heikkilänkankaan kokkipuuhakerho 3.–5.-luokkalaisil-
le tytöille ja pojille ti 15.9. klo 17.30, Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti. Joillakin kerroilla saattaa olla muuta 
puuhaa kuin kokkailua.  
Huonesuon kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille tytöille ja 
pojille ke 16.9. klo 17, Huonesuon seurakuntakoti.
Hintan kokkikerho 2.–4.-luokkalaisille tytöille ja pojille 
ke 16.9. klo 17.30, Hintan seurakuntatalo.

Kokkikerhoihin ilmoittautuminen alkaa tiistaina 8.9. 
klo 9 osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat. Mukaan mahtuu 10 lasta. Kokkikerhoon lapsi tar-
vitsee mukaan sisäkengät/tossut, esiliinan ja huivin/
myssyn. Tule kokkailemaan ja leipomaan! 
Kerhoasioissa voit olla yhteydessä nuorisotyönohjaaja 
Sanna Nissiseen, p. 040 7186 925.
www.oulunseurakunnat.fi/oulujoen-koululaisten-ker-
hot

sin klo 9–11, p. 040 7033 690 
tai samaan aikaan käymällä 
paikan päällä Hintan seura-
kuntatalon 2. kerros. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Lapsille ja
lapsiperheille

Heikkilänkankaan perhe-
kerho ma 

Eläkeläiskerhojen ja laulukerhon 
syyskauden aloitus 
torstaina 24.9. klo 10 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Oulujoen seurakunnan kerhot aloittavat kerhokauden 
yhdessä hartaudella Yli-Iin kirkossa. Sen jälkeen tarjolla 
ohrapuuroa ja kahvit hintaan 8 euroa Tasauspäivän kerä-
yksen hyväksi. Linja-autot kiertävät seuraavasti:
Auto 1: 
klo 8.15 Sanginsuun seurakuntakoti (Sanginsuuntie 59),
klo 8.45 Ylikiimingin seurakuntatalo (Harjutie 5),
klo 9.55 Yli-Iin kirkko.
Auto 2: 
klo 8.45 Myllyoja seurakuntatalo (Koivumaantie 2),
klo 8.50 Hintan seurakuntatalo (Hintantie 89),
klo 9 Huonesuon seurakuntakoti (Leväsuontie 19),
klo 9.55 Yli-Iin kirkko.    Takaisinlähtö noin klo 13.

lossa.
Repun perhekerho to 10.9. 
klo 9.30. 
Musiikkikerho to 10.9. klo 
15 Repussa. Toimintaa vetä-
vät kanttori Pirjo Mäntyvaa-

Kyläkamari 
maanantaina 14.9. 

klo 11 
toimitalolla.

14.9. klo 9–10.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti.  
Hintan perhekerho ma 14.9. 
klo 9.30–11, Hintan seura-
kuntatalo. 
Huonesuon perhekerho ti 
15.9. klo 9.30–11, Huonesuon 

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

K
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Iltaperhekahvila
Uusi, avoin kohtaamispaikka alueen 
lapsiperheille aloittaa toimintansa 
ke 16.9. klo 18–20, Hintan seurakuntatalossa. 
Seuraavat kokoontumiskerrat ovat 14.10., 11.11. ja 9.12. 
Iltaperhekahvilaan voivat myös  työssäkäyvät vanhem-
mat lapsineen tulla  tapaamaan muita perheitä. Voit 
osallistua illan teeman mukaiseen yhteiseen tekemi-
seen, tai vain leikkiä ja seurustella. Illan päätteeksi nau-
timme yhteisen iltapalan. 
Lisätietoja: Anu Suomalainen, p. 040 5881 543.

Messu ja
vapaaehtoisten 
siunaaminen 
sunnuntaina 13.9. klo 10 
Oulunsalon kirkossa. 
Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Riitta Markus-Wikstedt, 
kanttori Eeva Maija Sorvari. 
Lue lisää s. 14.

Balsamia – 
Uusi Ääni-kuoron levynjulkistamiskonsertti 

sunnuntaina 13.9. klo 16 Oulunsalon kirkossa. 

Balsamia sielun ja mielen virkistykseksi ja ravinnoksi! 
Uusi Ääni -kuoroa johtaa Taru Pisto, säestykset Raimo Paaso, soolot Outi Äärelä.  

Ohjelma 5 €, CD-levy 15 €, Ohjelma + CD-levy 15 €. Lämpimästi tervetuloa!

ra ja nuorisotyönohjaaja Kir-
si Järvelin. 
Vattukujan perhekerho ma 
14.9. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalossa. 
Parkkikerho perhepäivä-

hoitajille ja hoitolapsille to 
17.9. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalossa.  
Repun perhekerho to 17.9.  
klo 9.30. 
Musiikkikerho to 17.9. klo 15 
Repussa. 

Musiikkitilaisuudet
Balsamia – Uusi Ääni -kuo-
ron levynjulkistamiskon-
sertti su 13.9. klo 16. Kts. il-
moitus. 

Muut menot
Kirkonkylän rauhanyhdis-
tys: Su 13.9. klo 16 tutustu-
misilta ja seurat, Jorma Vuor-
ma, Esa Kurkela.
Salonpään rauhanyhdistys: 
To 10.9. klo 18.30 kotiseurat 
Tervaniemellä. Su 13.9. klo 16 
seurat.

Lähde perheleirille Honkiniemen leirikeskukseen 
Ähtäriin. Leirillä vieraillaan Ähtärin eläinpuistossa ja 
Tuurin kyläkaupassa. Leirin hinta on 60 € aikuisilta 
ja 4–17-vuotiailta 35 €, alle 4-vuotiaat ovat leirillä 
ilmaiseksi. Hintasisältää matkat, majoituksen, 
ruokailut, pääsylipun eläinpuistoon  ja Oulun ev.lut.-
srk:n jäsenille vakuutuksen. Etusijalla on Oulunsalon 
seurakunnan perheet.  Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje. Muista ilmoittaa jokainen osallistuja 
erikseen (iästä huolimatta)!
Ilmoittautuminen 10.–30.9. osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Lisätietoja: Heidi Lampela, p. 044 7453 871
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 9.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttorina Katri Sip-
pola.
Viikkomessu ke 9.9. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Veijo Koivula. 
Luukas-messu pe 11.9. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja ja Sai-
la Luukkonen. Kirkkokahvit 
/ iltapala. 
Messu su 13.9. klo 10, Tuiran
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen, avustavat Jaakko Syyn-
imaa, Eeva-Marja Laitinen ja 
Saila Luukkonen, kanttorina 
Tommi Hekkala, Suvi Kaikko-
nen, huilu. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. Vapaaehtoisten
tehtävään siunaaminen.
Messu su 13.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Anu Arvola-Greus.  Py-
häkoulu saarnan aikana.
Messu su 13.9. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, avustavat Riikka Hon-
kavaara ja Päivi Moilanen, 
kanttorina Anu Arvola-Gre-
us. Pyhän Tuomaan lapsi- ja 
nuorisokuoro.
Ateriamessu su 13.9. klo 12, 
Rajakylän seurakuntako-
ti. Toimittaa Jukka Kolmo-
nen, avustaa Riitta Louhe-
lainen, kanttorina Anna Käl-
käjä. Maksuton ateria mes-
sun jälkeen.
Iltamessu su 13.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Anna 
Kälkäjä. 
Palokan seurakuntakodin 
siunaaminen su 13.9. klo 18,
Palokan seurakuntakoti, Par-
kettitie 3. Juhlassa muka-
na kirkkoherra Niilo 
Pesonen, pasto-
ri Jukka Kolmo-
nen ja kanttori 
Tommi Hekkala 
sekä Suvi Kaik-
konen, huilu.
Viikkomessu ke 
16.9. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 10.9. klo 18.30. 
Tuiran kirkko.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 15.9. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Risto 
Räihä ja Matti Määttä. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Tarinasafari Jukka Salmisen 
perhekonsertti to 10.9. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Avustaa Pyhän Tuomaan lap-
si- ja nuorisokuoro. Tule kuu-
lemaan lauluja ystävyydestä 
tutuin ja uusin sävelin.  Le-
vynjulkistamiskonsertti. Mu-
kaan ovat tervetulleita kaikki 
vauvasta vaariin saakka! Ta-
pahtumaan on vapaa pääsy!
 

Harrastukset ja kerhot 
Käsityökerho ke 9.9. ja 16.9. 
klo 15, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Lähetys- ja raamattupii-
ri ke 9.9. ja 16.9. klo 17, Py-

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

Päivä kirkolla sunnuntaina 13.9.
Tule tutustumaan kotikirkkosi  toimintaan!

Messu ja vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen 
klo 10 Tuiran kirkossa.Toimittaa Niilo Pesonen, 
avustavat Jaakko Syynimaa, Eeva-Marja Laitinen ja 
Saila Luukkonen, kanttorina Tommi Hekkala, Suvi 
Kaikkonen, huilu. 
Puolivälinkankaan suuralueen 
kutsujumalanpalvelus klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkossa, Mielikintie 3. Toimittaa Anna-Leena 

Häkkinen, avustavat Riikka Honkavaara ja Päivi 
Moilanen, kanttorina Anu Arvola-Greus. 

Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro. 
Kirkkokahvit ja mehut messun jälkeen.
Ateriamessu klo 12 Rajakylän 
seurakuntakodilla.  Toimittaa Jukka 
Kolmonen, avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Anna Kälkäjä. Maksuton 
ateria messun jälkeen.
Palokan seurakuntakodin avajaisjuhla
klo 18, Parkettitie 3. Juhlassa mukana
kirkkoherra Niilo Pesonen, pastori 
Jukka Kolmonen ja kanttori Tommi 
Hekkala sekä Suvi Kaikkonen, huilu. 

hän Tuomaan kirkko, Ystä-
vänkammari.  
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 10.9. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjänä pasto-
ri Riitta Louhelainen ja Jukka 
Kolmonen. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 10.9. klo 17, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Vetäjänä toimii 
Jarmo Luoto. 

Käsityökerho pe 11.9. 
klo 9.30–11.30, Py-

hän Tuomaan 
kirkko.
Käsityökerho 
ma 14.9. klo 
12, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. 

Diakoniapiiri 
ma 14.9. klo 13, 

Pyhän Tuomaan 
kirkko.

Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri ke 16.9. klo 13–
14.30 Pietilän kodissa (Koti-
laisentie 1) Syksyn ensimmäi-
nen diakoniapiiri kokoontuu 
Ensi Pietilän kodissa. Ajo-
ohjeita, kyyditysapua ja li-
sätietoja diakoni Heli Mat-
tilalta, p. 040 5747 145 tai 
heli.m.mattila@evl.fi.
Lämmitä lähimmäistä -il-
ta diakonian vapaaehtoisil-
le ke 16.9. 17, Koskelan seura-
kuntakoti. Diakonian vapaa-
ehtoistyössä mukana olevien 
ja uusien vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneiden tapaaminen. 

Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092. 
Seniorien laulupiiri to 17.9. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Laulu-
piirissä lauletaan yhteislaului-
na vanhoja koululauluja, hen-
gellisiä lauluja ja virsiä kantto-
rin johtamana. Mukana työn-
tekijät Katri Sippola ja Paula 
Mikkonen. Kahvitarjoilu!

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 
ma 14.9. klo 10–11, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
16.9. klo 10–11, Tuiran kirkko.

Tarinasafari 
Jukka Salmisen 
perhekonsertti 

torstaina 10.9. klo 18, 
Pyhän Luukkaan 

kappeli.

Palokan
seurakuntakodin
siunaaminen 
sekä avajaisjuhla
sunnuntaina 13.9. klo 18. 
Uusi seurakuntakoti 
siunataan käyttöön.
Toimittaa kirkkoherra 
Niilo Pesonen,
avustaa pastori Jukka 
Kolmonen, kanttorina 
Tommi Hekkala sekä Su-
vi Kaikkonen, huilu. 

Yksinhuoltajien olohuone 
torstaina 10.9. klo 17.30–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen olohuoneiltaan. 
Yksinhuoltajien ja heidän lastensa yhteinen 

tapaaminen. Keskustelua, kahvia, mehua ja pientä 
iltapalaa. Lastenhoito on järjestetty. Illat tarjoavat 
aikuisille mahdollisuuden keskusteluun ja vertais-
tukeen. Syyskauden kokoontumiset seuraavasti: 

10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. klo 17.30–19.30. 
Yksinhuoltajien olohuone -illat toteutetaan yhteis-
työssä Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet 

ry:n kanssa, josta on mukana vertaisohjaaja ja 
lastenhoitaja. Tuiran seurakunnasta illoissa mukana 

diakoniatyöntekijä ja lastenohjaaja. 
Lisätietoja ryhmästä diakoniatyöntekijä 

Raija Yrjölältä, p. 040 5747 093.

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 16.9. klo 17.30 

Rajakylän seurakuntakodissa. 
Ilta on kaikille avoin kohtaamispaikka, 

jossa on mahdollisuus tavata 
ja viettää aikaa yhdessä 
sekä laulaa toivelauluja 
kanttori Heikki Jämsän
johdolla. Illassa mukana 

pastorit 
Riitta Louhelainen ja 

Jukka Kolmonen. 
Seuraava 

kokoontumiskerta 
ke 14.10.

Piirustuskilpailu 
4–6-vuotiaille Tuiran alueen lapsille. 
Nyt lapset piirtämään! 
Piirustuskilpailuun voivat osallistua kaikki 4-6-vuotiaat 
lapset. Aiheena on eläimet. Väreinä voit käyttää vaha-
liituja, tusseja, puuvärejä tms.
Piirustuksen taakse lapsen nimi, ikä, yhteystieto, ker-
ho/päiväkoti.
Piirustamisaikaa on syyskuu. Palautus 5.10. mennessä 
osoitteella: Tuiran seurakunta / Saila Luukkonen, Myl-
lytie 5, 90500 Oulu.
Voittajat julkaistaan ja palkitaan Yhteisvastuukeräyk-
sen aloitustapahtumassa 7.2.2016 Tuiran kirkolla.
Palkintona on omasta piirustuksesta tehty puulelu. 
Leluja valmistetaan talkoilla ja myydään lasten autta-
miseksi Suomessa ja Mosambikissa Yhteisvastuukerä-
yksen kautta. Lisätietoja diakonissa Saila Luukkonen,  
p. 040 5747 092.

Eläkeläisten seurat 
torstaina 10.9. klo 13 Pyhän Luukkaan kappelilla. 
Puhujina pastorit Juha Valppu ja Jaakko Syynimaa. 
Mukana diakoniatyöntekijät Raija Yrjölä ja 
Saila Luukkonen. Linja-autokuljetus ja seurakahvit. 
Linja-auton reitti:
klo 11.45 Hiidentien pysäkki – Järvitie
klo 11.50 Metsolan kartano, Mielikintie 8
klo 11.55 Alppilan pysäkki - Kaarnatie
klo 12.00 Tuiran kirkko
klo 12.10 Tuiran palvelukeskus - Kangastie
klo 12.15 Koskelan seurakuntakodin pysäkki - Koskelantie
klo 12.20 Rajakylän seurakuntakoti
klo 12.30 Palokan palvelukeskus
klo 12.40 Kuivasjärvi - Kaitoväylä 
klo 12.50 Pyhän Luukkaan kappeli. 

K
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Big Night Out 
lauantaina 12.9. klo 16–18
Pyhän Luukkaan kappelilla.
Varhaisnuorten toimintaa, suunnattu yli
10-vuotiaille. Kokoontumiset Pyhän Luukkaan kappe-
lilla lauantaisin: 12.9., 10.10., 7.11. ja 5.12. klo 16–18.
Tapaamisissa hiljennytään, askarrellaan, pelaillaan ja
tehdään yhdessä monenlaista. Tarjolla mehua ja keksiä,
muuten toimitaan nyyttäriperiaatteella. Mukana pyhä-
kouluopettajia. Lisätiedot, p. 040 7451 469. 
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   9.–16.9.2015

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
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 9.–16.9.2015

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 13.9. klo 16, Pyhän Luukkaan kappelissa. Kansainvä-
listen ihmisten viikoittainen kokoontuminen, Weekly 
gathering for international people. Kaksikielinen pyhä-
koulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, coffee 
fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Erityisdiakonia

Iltakirkko su 13.9. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Tuija Syrjäniemi. 
Messu su 20.9. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Tuija Syrjäniemi.

Eläkeliitto ti 15.9. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri ti 15.9. klo 18 Sirpa 
ja Jukka Arbeliuksella.
Ystävänkammari ke 16.9. klo 
10 Kestilän srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 15.9. klo 
12 Väinölässä ja to 17.9. klo 
12 Pulkkilan srk-talossa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa (Rantsila), ke klo 10 
Kestilän kerhokodissa, ke 
16.9. klo 10 Pulkkilan srk-ta-
lon kerhohuoneessa.
Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, to klo 10 ja 
klo 13 Nuppulassa, pe klo 10 
Pulkkilan ja pe klo 10 Pyhän-
nän srk-talon kerhotilassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa, ti klo 13.30 Kesti-
län kerhokodissa, ti klo 14.30 
Pyhännän srk-talon kerhoti-

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Luukas-messu pe 11.9. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa. Tule paikalle jo klo 17.30, jolloin alamme työstämään 
messun osat valmiiksi. Itse messu starttaa samana iltana 
klo 19. Toimittaa yliopistopastori Ari Savuoja ja diakonia-
työntekijä Saila Luukkonen.  Liity Facebookissa ryhmään 
"Luukas-messu" ja anna ideasi käyttöön.
Nuorten aikuisten hiippakunnallisen tapahtuman esi-
rukous- ja ideointi-ilta ti 15.9. klo 18, keskustan seura-
kuntatalo, iso seurakuntasali, Isokatu 17. Kaikki kiinnos-
tuneet ovat tervetulleita!

OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden illat ke 9.9. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli. Tuukko nää laulaan? Puhe Kuller-
vo Puumala. Ke 16.9. klo 18.30 Heinätorin seurakuntata-
lo Aleksanterinkatu 71. Teemana seurustelu ja avioliitto, 
puhe Tuomas Lempinen. 
OPKOn opiskelijailta la 12.9. klo 18.30 Torikatu 9 A 32. 
Entä jos olen ihan pihalla ja en tajua itsestäni mitään? – 
Katri Wörlin.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke ja pe 10–14. As-
tioita, kirjoja, levyjä, tauluja, koruja, kodintekstiilejä, le-
luja ym. kirpputoritavaraa sekä käsitöitä ym. pajan tuot-
teita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Keräiletkö kirjoja, 
etsitkö vauvalle neuletta, kaipaatko juttuseuraa? Tähän 
kaikkeen ja moneen muuhun voit saada vastauksen Sii-
vestä. Pullakahvit 3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 

Raamattu- ja rukousilta ti 
15.9. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Yhteinen aamiainen eurol-
la pe 18.9. klo 7.30–9.30 srk-
salissa.
Kanttori Kaisamarja 
Stöckell lomalla 
10.9.–13.10.

Kuolleet: Alpo Pyykkö-
nen 54, Kaarlo Gunnar 
Rantajuola 83

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: Elia Akseli Hil-
tunen (Pulkkila), Juli-
us Väinö Ilmari Nikkinen 
(Pyhäntä), Olivia Hertta 
Aurora Pinolehto (Pulkki-
la), Fanni Aino Olivia Väy-
rynen (Pulkkila)
Kuollut: Naimi Taina Jun-
nonaho e. Koskenkangas 
84 (Piippola), Aatto Jo-
hannes Uotinen 78 (Piip-
pola), Paavo Kustaa Ojan-
aho 66 (Pulkkila), Seppo 
Ilmari Tervola 66 (Pyhän-
tä), Raimo Antero Ranta-
pelkonen 53 (Rantsila)

Viikoittaiset 
kerhot 
Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 
kerhohuoneessa.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin 
klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
torstaisin 
klo 10–11.30 
srk-salissa ja 
kerhohuoneessa.

 

 

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.                                                                                            

Eroryhmä aikuisille
Syksyn eroryhmä kokoontuu Keskustan seurakuntata-
lolla (Isokatu 17) 6.10. alkaen. Kokoontumiset tiistaisin 
klo 14–15.30 kahdeksan kertaa, lukuun ottamatta viik-
koa 43. Eroryhmässä käsitellään keskeisiä eroon liitty-
viä teemoja sekä etsitään voimavaroja arkeen. Ryhmän 
vetäjinä toimivat perheneuvoja Johanna Siira sekä Essi 
Niemi Vanhempien Akatemiasta.
Ilmoittautumiset Perheasiain neuvottelukeskukseen vii-
meistään torstaina 1.10. p. 044 3161 557, maanantaista 
perjantaihin klo 9–12 ja poikkeuksena keskiviikkoisin klo 
9–12 sekä klo 13–16.

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri 15.9. klo 13.15, Heinätorin srk-
talo, Aleksanterinkatu 71.
Keskustelukerho 15.9. klo 17, Heinätorin srk-talo, Alek-
santerinkatu 71.
Olkkari-ilta nuorille aikuisille  16.9. klo 17. Tarkemmat 
tiedot Annelta, p. 040 5156 935.
Perhepiiri 17.9. klo 12, Vanha Pappila, Jössensali.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 10.9. 
13–14.30 Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2. Opasystä-
vä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla. 
Näköpiiri ti 15.9. klo 13–14.30 Caritas-sali, Kapellimesta-
rinkatu 2. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisil-
le. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-ko-
din pihalla pääoven lähellä. 
Kokoontuminen näkövammaisten läheisille to 17.9. 
17.30–19.30 Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n 
toimistolla, Linnakatu 32. Tule kahvittelemaan, vaihta-
maan kokemuksia ja saamaan tietoa. Ei ilmoittautumis-
ta. Kokoontumisesta vastaa Sinikka Mäntyjärvi, Paula 
Mustonen ja Mirja Heikkinen. Lisätietoja:  Sinikka, p. 
050 5263 831 tai Paula, p. 050 4305 178.

KUULOVAMMAISET
Kuurojenpapin vastaanotto säännöllisesti maanantai-
sin klo 11–13, työhuoneessaan piispantalossa, os. Halli-
tuskatu 4.
Diakoniatyöntekijän avoin vastaanotto muuttuu 14.9. 
alkaen. Vastaanotto ilman ajanvarausta ma ja to klo 
9–11 keskustan srk-talolla, 1. krs, sisääntuloaula.
Tallikirkon raamattupiiri to 10.9. klo 17 piispantalon 
tallikappelissa. Kuurojenpapin vastaanotto ennen raa-
mattupiiriä klo 16–17.
Viittomakielinen messu su 13.9. klo 12, Piispantalon 
tallikappeli.Kuurojenpappi Leila Ikonen. Kirkkokahvit. 
Vapaaehtoinen kahviraha. 
Runolan messu su 13.9. klo 14.30, Palvelukeskus Runo-
la os. Tuulaakitie 2. Runolan asukkaat ja heidän lähei-
sensä, tervetuloa viittomakieliseen messuun. Toimittaa 
kuurojenpappi Leila Ikonen.
Lähetyspiiri ma 14.9. klo 14 Keskustan srk-talo. Arvon-
nalla ja kahvilla kerätään rahaa kummilapselle.
Runolan raamattupiiri ti 15.9. klo 13, Palvelukeskus Ru-
nola os. Tuulaakitie 2. Palvelutalon asukkaille sekä koto-
na asuville viittomakielisille kirkkovuoden aiheiden mu-
kaista Raamatun tekstien pohdintaa ryhmässä.
Eläkeläisten päiväpiiri ke 16.9. klo 13, Keskustan srk-ta-
lo. Hartaus, kahvi ja erilaisia aiheita vaihtelevasti. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 11.9. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Päihderyhmä naisille. 
Tavoiteryhmä ma 14.9. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Päihderyhmä miehille ja naisille.

Nuorten musapäivät 
pe–su 11.–13.9. klo 15, Keskustan seurakuntatalo. 
Oulun rovastikunnan nuorten gospelmusiikkiviikon-
loppu. Soitinopetusta, kuorolaulua. Viikonlopun aika-
na musisoidaan erilaisissa kokoonpanoissa ja lauletaan 
nuoren seurakunnan veisukirjan lauluja. Lauantaina ja 
sunnuntaina soitinten perusopastusta ja lauluryhmä. 
Uudemmat nuoren seurakunnan veisut pe 11.9. klo 
18–21.30, Keskustan seurakuntatalo. Tutustumme NSV 
2015 kirjan uusiin lauluhin. Keskustan seurakuntatalol-
la lauletaan klo 18 alkaen uuden NSV kirjan oudompia 
ja uudempia veisuja.  
Nuoren seurakuna veisukirjan läpilaulanta su 13.9. 
klo 18–0.30 Keskustan seurakuntatalo. Laulukirjan 
kaikkien laulujen läpikäyminen on n. 6 tunnin urakka. 
Tule mukaan hetkeksi tai osaksi aikaa. 
Lisätietoja: nuorisomuusikko Esa Rättyä, 
esa.rattya@evl.fi
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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   9.–16.9.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoa kerhoista Siljalta,  
p. 044 7750 601.
Lapsiparkki pe 18.9. klo 
12.30–14.30. Lapsiparkki toi-
mii joka toinen perjantai ja 
joka kerralle on ilmoittau-
duttava erikseen. Ota yh-
teyttä Siljaan, p. 044 7750 
601.
Perhekerho to 10.9. klo 10 
srk-talossa. 
Kuoroharjoitukset keski-
viikkoisin alkaen ke 9.9. klo 
18.30–20 srk-talossa. Tule tu-
tustumaan, olisiko kuoro uu-
si harrastuksesi.
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille to 10.9. klo 17.30–19 srk-
talossa. Huomioi päivä ja kel-
lonaika! Monenlaista puu-
haa, kisailua, raamattuope-
tusta ja nyyttärit.
Friday night 
4.–6.-luokkalai-
sille to 10.9. klo 
19–20.30 srk-
talossa.
Naisten ret-
ki Taivalkos-
kelle la 12.9. Il-
moittautuneille 
tiedoksi: lähdem-
me matkaan klo 8 
Lumijoen srk-talolta. Aloi-
tamme päivän Taivalvaaral-
ta syönnin ja hienojen mai-
semien merkeissä ja sen jäl-

Kestilän aktiivit! 

PUUNKAATOTALKOOT
keskiviikkona 16.9. klo 8 Kestilän hautausmaalla. 

Hautakivien siirtoa, puun kaatoa ja siivousta. 
Palkkiona kahvitarjoilu ja polttopuita!

Sanajumalanpalvelus su 
13.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Martti Pennanen, 
kanttorina Juha Pöykkö.

Seurakunnalla 
on uudet nettisivut, 

joiden osoite on
lumijoenseurakunta.fi. 
Käyhän tutustumassa 

sivuihin ja anna 
palautetta.

Jumalanpalvelukset
Messu su 13.9. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Jonne Pirkkola, kanttorina Ulla Koskelo. Kirkkokahvit 
seurakuntakodissa. Kahveilla mahdollisuus porista 
vs. kappalaisen ja vs. kanttorin kanssa. 

Maakirkko su 13.9. klo 11 Tavastkengän koululla. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Pyhännän MTK:n 70-vuotisjuhla. 

Messu su 13.9. klo 13 Rantsilan kirkossa.  
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Ulla Koskelo.

Iltakirkko su 13.9. klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Timo Hakkarainen, kanttorina Veijo Kinnunen.

keen tutustumme mm. Kalle 
Päätalon lapsuudenkotiin ja 
Jalavan kyläkauppaan. Paluu 

Lumijoelle n. klo 18.30. 
Maksun 20 € ke-

räämme bussis-
sa. Lisätietoja 
Marjolta, p. 
045 6381 973.
Raamattupii-
ri ti 15.9. klo 

18.30 srk-ta-
lossa.

Hartaushetki Lu-
milyhdyssä ke 16.9. 

klo 14.
Läheisensä menettäneiden 
ilta to 17.9. klo 18 Limingan 
seurakuntatalolla, Pappilan-

tie 6. Rovasti Markku Niku 
puhuu aiheesta ”Suru, jon-
ka sain”. Illan aikana mu-
siikkia ja iltapala. Ilmoittau-
du Marjolle, p. 045 6381 973 
9.9. mennessä.
Rauhanyhdistys: Pe 11.9. klo 
19 raamattuluokka pienet 
Takkulalla ja isot A&E Kämä-
räisellä. Su 13.9. klo 12 pyhä-
koulu I Saukolla II Kivilompo-
lolla III J&S Jokitalolla ja seu-
rat klo 17 ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30.

Kastettu: Joakim Arvi 
Johannes Koivula ja 
Iiris Aino Olivia Illikainen

lassa, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla ja to klo 
15.30 Hovin koululla. Poika-
kerho ti klo 15 Nuppulassa. 
Kuorot: Pulkkila: Kirkkokuo-
ro to klo 13.30 ja Stellat to 
klo 15.15 srk-talossa. Pyhän-
tä: Veteraanikuoro to klo 12, 
nuorisokuoro to klo 14.30 ja 
lapsikuoro to klo 17.45 srk-ta-
lossa. Rantsila: Stellat ke klo 
15.15 srk-talossa.

Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat ja myyjäiset 
pe 11.9. klo 19 ry:llä. Kodin-
päivä su 13.9. klo 12 ry:llä, 
alustus Siionin laulu 286 poh-
jalta, Jari Launonen. Pulkki-
la: Seurat ja raamattuluok-
ka la 12.9. klo 19.30 ja pyhä-
koulu su 13.9. klo 12 ry:llä. 
Pyhäntä: Lauluseurat ke 9.9. 
klo 18.30 Hillevi ja Veijo Sy-
dänmetsällä. Syysmyyjäiset 
la 12.9. klo 18 ry:llä. Seurat 

Luopumisen matka -seminaari 
omaishoitajille ja kaikille asiasta kiinnostuneille 
tiistaina 15.9. klo 15 Rantsilan seurakuntatalossa.

Luopuminen on jokaiselle omaishoitajalle matka, toiselle 
pidempi kuin toiselle. Luopumisen matka täytyy kulkea, 

kun hoidettava siirtyy laitokseen tai hoidettavan kuoltua.
Luopumisen tunteiden kirjo on valtaisa. Mistä voimia,  

luopumisen matkalle, miten siitä eteenpäin. 

Sari Havela, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:stä
Järj. Rantsilan omaishoitajat, 

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry ja seurakunta.

Arkunkantajia tarvitaan
Siikalatvan seurakunnassa tarvitaan vapaaehtoisia 
arkunkantajiksi. Jos olet kiinnostunut tehtävästä, 

ilmoittaudu kirkkoherranvirastoon p. 040 5528 989. 
Tavoitteena on koota vapaaehtoisten arkunkantajien 
ryhmä jokaiseen kappeliin. Omaisten on silloin tällöin 
vaikea löytää tarpeeksi kantajia. Tällä vapaaehtoisten 

joukolla voisimme helpottaa omaisten taakkaa 
muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa. 

Tule mukaan vapaaehtoistyöhön!

Seurakuntakerhojen yhteinen aloitus 
torstaina 10.9. klo 10 Selkälässä.

Kyyditys:
Pulkkila klo 9.20 seurakuntatalo
Rantsila klo 9.20 seurakuntatalo
Kestilä klo 9.30 kirkon parkkipaikka
Pyhäntä klo 9.30 seurakuntatalo 
Piippola klo 9.35 kirkon parkkipaikka 

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!

su 13.9. klo 16 ry:llä, Pasi Pel-
tokorpi ja Jorma Poikkimä-
ki. Lauluseurat ke 16.9. klo 
18.30 Auli ja Markku Musto-

sella. Rantsila: Syysmyyjäiset 
pe 11.9. klo 19 ry:llä. Siikatör-
män leiriseurat su 13.9. klo 
18.30 ry:llä, Risto Launonen.
 

w
w

w
.sxc.h

u / H
an

s Th
o

u
rsie

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k
Operaatio joulun lapsi -keräykseen 

osallistumme lokakuussa. 

Muistuttelen jo ajoissa, jos haluaa syksyn 
sadepäivinä ottaa puikot esiin ja neuloa 2–14-v. 

lapsille villasukkia, lapasia ja pipoja tai
 vaikka pieniä pehmoja. 

Lisätietoja keräyksestä Marjolta, p. 045 6381 973.

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.
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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 srk-talolla. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen, 
Marja, p. 040 7430 382.
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Kastetut: Mea Minttu Mariella Keskitalo, 
Ada Aurora Keränen, Kasper Aimo Aleksanteri Keränen,
Nicolas Antero Maijala, Daniela Jireh Gamboa Gallosa, 
Aada Emma Lyydia Sikkilä, Roope Petteri Pussinen, 
Urho Onni Ilmari Pääkkö, Minka Inari Salmela, 
Neea Johanna Sarajärvi, Sini Hilda Pääaho, 
Jooa Aukusti Mikkonen, Ida Aleksandra Väänänen
Vihitty: Eino-Juhani Viljami Palo-oja ja Jenni Maria 
Eveliina Seppänen, Markus Juho Antero Turunen ja Laura 
Eveliina Kemppainen, Jari-Pekka Jussila ja Anne Johanna 
Kaismo, Jani Mikael Mäkelä ja Reea Maaret Lahtinen
Kuollut: Helli Maria Neuvonen e. Niemi s Vuoppola 81, 
Niilo Eero Pekkarinen 88

Messu su 13.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Kimmo He-
lomaa, saarna Matti Nuo-
rala, avustaa Päivi Ollikai-
nen, diakoni Minna Sor-
vala, kanttori Taru Pisto. 
Musiikkiavustus Oulun 
seudun virsikuoro, joht. 
Mervi Kyrki.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  9.–16.9.2015

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 
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 13.9. klo 10 kir-
kossa, Toimittaa Aino 
Pieskä, avustaa Olli Seik-
kula ja Kirsi Junnonaho, 
kanttorina Mika Kotka-
ranta, Jumalanpalvelus-
ryhmä: Nuoret.

Kuorot ke 9.9. ja 16.9. klo 17 
Celeste-nuortenkuoro kir-
kossa ja Tähdet srk-talol-
la, klo 18.30  Aikuisten kuo-
ro kirkossa ja Kirkkolaulajat 
srk-talolla. 
Raamattu- ja rukous piiri ke 
9.9. klo 18.30 Rönköillä, Pii-
parinaho 20 A. 
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 11.9. klo 9 –10.30. Kaup-
pojen lahjoittamaa ruokaa 
jaossa klo 10 alkaen. 
Niittypirtin seurat ma 14.9. 
klo 13. 
Omaishoitajaryhmä ja Toi-
minnallinen ryhmä muisti-
sairaille ma 14.9. klo 13.30 
seurakuntatalolla. Lisätieto-

Kastettu: 
Eedith Vanamo Ahola, 
Minea Lilja Ahola, 
Seela Auroora Alakärppä, 
Mikael Juha Markku 
Koivunen, 
Isla Aava Adelia Nissilä, 
Miska Matias Päkkilä, 
Aura Riitta Elina Seppä, 
Emil Aaro Mikael Similä 
ja Eetu Mikael Utriainen
Kuollut: 
Anna-Liisa Rasila 76

ja diakonissa Sinikka. 
Perhekerho srk-talo ti 15.9. 
klo 9.30–11 seurakun-
tatalolla. 
Perhekerho Va-
namo ke 16.9. 
klo 9.30–11 
Vanamon Olo-
huoneessa. 
Seurakunta-
kerho eläkeläi-
sille ke 16.9. klo 
12 seurakuntatalolla.
Neulekahvila ke 16.9. 
klo 17.30 Lähetysvintin neu-
lekahvilaan voit tulla käsi-
työn kanssa tai ilman. 

Kouluikäisten tyttöjen ja poikien kerhot aloittavat 
viikolla 38 (alk.14.9.) Kerhot löytyvät osoitteesta 
www.liminganseurakunta.fi. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaajalta, p. 044 7521 236 / maria.pohjola@evl.fi.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: Pyhän Kolmi-
naisuuden 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 (per-
hepäivähoitajien ja hoitolas-
ten ryhmä).  Iltaperhekerho 

Kokkokankaan srk-keskukses-
sa to 24.9. klo 17.30–19 Koko 
perheen yhteinen leikki-ilta. 
Ilmoittautuminen www.kem-
peleenseurakunta.fi/ilmoit-
tautuminen.
Tarvitsetko tilapäistä hoitoa 
lapsellesi? Lapsiparkki Kok-
kokankaan srk-keskuksella ma 
14.9. klo 9–11.30. Huom! kel-
lonaika. Hinta 5 € / kerta, mak-
setaan paikan päällä. Omat 
eväät mukaan. Varaa paik-
ka lapsellesi: Enni Ravander,  
p. 0400 279 881 ja Satu Alaluu-
sua, p. 044 7790 037.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 10.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 10.9. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.

Varhaisnuorten kuoro to 10.9. 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 10.9. klo 18 
Keskustan srk-talon hiljen-
tymishuoneessa, käynti pää-
ovesta. Huom! uusi paikka ja 
kellonaika.
Kirkkokuoro to 10.9. klo 19 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Herännäisseurat su 13.9. klo 
12 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.

Perheyhteys-ilta su 
13.9. klo 17 Vanhassa 
pappilassa. Tervetuloa 
kaikki seurakuntarajo-
jen ylitse Pyhän Hengen 
perheyhteyteen! 

Aamukahvila ma 14.9. alka-
en klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Hovintien palvelukeskuk-
sen ulkoilupäivä ma 14.9. 
klo 12.30, mukana palvelu-
ryhmäläiset.
Hanna-rukousryhmä ti 15.9. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
16.9. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Nuoret: Nuorten ilta to 10.9. 
klo 19 Vanhassa pappilassa. 

Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17, 
Tiilitie 1.
Kempeleen kuorot ovat al-
kaneet,  tervetuloa mukaan 
uudet ja vanhat! Lue lisää 
keskiaukeamalta.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokkalais-
ten retki la 12.9 lähtö ry:ltä 
klo 8.30. Lasten kirkko su 
13.9. klo 12 vanhassa kirkos-
sa. Seurat su 13.9. klo 16 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-

sa (kuunneltavissa seurak. 
nettisivuilta). Veli-ilta ti 15.9. 
klo 18.30 ry:llä. Perhekerho 
ke 16.9. klo 10–12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 11.9. klo 19 
Alakorpi 8, Tyrnävä. P-Poh-
janmaan alueellinen lapsi- ja 
nuorisotyön koulutus- ja vir-
kistysilta pe 11.9.  klo 19 ry:llä.  
Veljesilta la 12.9. klo 16.30 
Oulun seurakunnan leirikes-
kuksessa.  Leirikeskusilta ja 
seurat su 13.9. klo 16 ry:llä.

Tervetuloa tutustumaan Kempeleen 
seurakunnan leirikeskukseen Luurinmutkaan!
Avoimet ovet la 19.9. klo 10–15, Kurtinlammentie 9, Uta-
järvi. Tarjolla keittolounas/ makkaratarjoilu ja kahvit. 
Kävijöiden kesken arvomme viikonloppumajoituksen 
aamupalalla max. 15 hengen ryhmälle. Ilmoittautumi-
set tarjoilua varten 13.9. mennessä www.kempeleen-
seurakunta.fi/ilmoittautuminen  tai 08 5614 500.

Varhaisnuorten kerhot
Kokkokankaan srk-keskus (Kissaojantie 12)  ma klo 16–
17.30 kokkikerho, ti klo 17–19 4.–7.-lk kokkausta ja englan-
ninkieltä, ti klo 17.30–19 näytelmäkerho, to klo 17–18 askar-
telukerho 1.–4.-lk, pe klo 17–18.30 kokkikerho. 
Vanha Pappila (Pappilantie 5) ke klo 16.30–18 kokkiker-
ho, ke klo 17–18 musiikkikerho,  to klo 16–17 varhais-
nuorten kuoro ohjaajana kanttori Marjo Irjala, to klo 
17–18.30 kokkikerho
Keskustan srk-koti (Tiilitie 1) ti klo 17–18.30 tyttöjen as-
kartelukerho 1.–4.-lk, ke klo 17–18 pienoismallikerho. 
Lukion liikuntasali (Vihiluodontie 580) ma klo 17–18 Lii-
kuntakerho 4.–6.-lk.
Huom! Kokki- ja pienoismallikerhoihin on ilmoittautu-
minen: www.kempeleenseurakunta.fi/41-varhaisnuor-
ten-kerhot. (10 € / kausi. Käteismaksu ensimmäisellä ker-
hokerralla). Tervetuloa kerhoilemaan!

FRIDAY CLUB 1.–4.-luokkalaisille
Kerran kuukaudessa perjantaisin klo 18–19.30
Kokoonnumme Liminganlahden yhtenäiskoulun 
yläkoulun ruokalassa: 18.9., 16.10., 13.11. ja 4.12.
Ohjelmassa: nyyttärit,  raamattuopetus,  toimintaa, 
yllätyksiä. TULE MUKAAN! 

Limingan seurakunta ja Lastenmissio

Juhlavuoden kunniaksi 

Nooan arkki 
rantautuu 
Limingan kirkkoon 

tiistaina 22.9. klo 17.30. 

Astu sinäkin mukaan 
urkuseikkailuun!

Esityksen jälkeen 
tarjolla täytekakkua 

mehun ja kahvin kera.

Lähetysvintti 
odottaa uusia osallistujia! 
Voit vaikkapa neuloa, virkata, kutoa kangaspuilla tai 
vain hengähtää hetken ilman käsitöitä. Olet lämpimäs-
ti tervetullut mukaan nauttimaan kahvit ja rupattele-
maan toisten kanssa! 
Lähetysvintti maanantaisin klo 12–14! (Pappilantie 6) 
Lisätietoja lähetyssihteeri Hannalta, p. 040 7520 085.

Seurakuntakerho 
keskiviikkoisin  klo 12 seurakuntatalolla

Kiinnostaako kerho jossa:
-  saat tavata tuttuja ja uusia kasvoja
-  aloitetaan hartaudella ja juodaan seurakunnan 
 tarjoamat makoisat kahvit
-  on vaihtelevaa huumorilla höystettyä 
 monipuolista ohjelmaa
- kuullaan vierailijoita ja retkeilläänkin

Lisätietoja: diakonissa Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.

Päiväkerho-
ryhmissä on 
vielä tilaa. 

Tarvittaessa ota 
yhteys Tuijaan, 

p. 044 7521 230.

Läheisensä 
menettäneiden 

ilta
torstaina 17.9. klo 18 

Limingan 
seurakuntatalolla, 

Pappilantie 6.

Illan aikana musiikkia, 
iltahartaus ym. 
sekä iltapala. 

Ilmoittautuminen
 viimeistään 11.9. 
p. 044 7521 226. 

Partio: Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät www.

niittykarpat.fi.
Rauhanyhdis-

tys: Pe 11.9. klo 
18.30 nuorte-
nilta ry:llä ja 
klo 18.30 raa-
mattuluokka 
(5.–6) ry:llä. Su 

13.9. klo 13 seu-
rakuntapäivä ry:llä 

ja klo 14 seurat Ala-
temmeksen vanhainkodil-

la. To 17.9. klo 10.30 perheker-
ho ry:llä.

Balsamia sielun ja mielen virkistykseksi ja ravinnoksi! 
Uusi Ääni -kuoron levynjulkistamiskonsertti 

keskiviikkona 16.9. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Johtaa Taru Pisto, soolot Outi Äärelä, 

säestykset Raimo Paaso. Ohjelma 5 €. CD-levy 15 €.
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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 
virkavapaalla
vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen 
044 7372 612
vs. kappalainen 
Päivi Liiti 044 7372 619
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 13.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, saarnaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava. Vanhemman vä-
en kirkkopyhä, kirkkokah-
vit ja pieni juhla srk-talos-
sa. Messuun järjestetään 
kirkkokyyti, ilmoittautu-
miset viim. to 10.9. kirk-
koherranvirastoon p. 08 
5331 284.

Pekka Pekkala.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 16.9. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron syyskauden aloitus 
seurakuntatalossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot 
ti klo 9.30–11.30 srk-talossa ja 
klo 12.30–14.30 Päivärinteen 
srk-salissa sekä to klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Perjantaisin klo 9 perhekerho 
Kylmälänkylän kappelissa, yh-
teyshenkilönä Mirka Lepistö 
p. 045 8887 071. Perheilta to 
10.9. klo 18 Koortilassa.
Nuoret/rippikoulut: Pe 11.9. 
klo 16–18 päivystys nuori-
sotoimistolla. Klo 18–19.30 
nuortenilta srk-talon alaker-
rassa. La 12.9. klo 19–24 yö-
kahvila Valopilikku nuok-
karilla. Rippikoululaiset saa-
vat yhden merkinnän rippi-
koulukorttiin hartauden jäl-
keen n. klo 21.15.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 11.9. klo 19 nuortenilta Ka-

Kansanlaulukirkko su 
13.9. klo 12 Kotiseututalol-
la, Pytinkitie 8. Toimittaa 
Päivi Liiti, kanttori Pentti 
Korkiakoski.

Kastettu: Lilli Eveliina Immonen, Leevi Juhani  Järvinen, 
Luca Johannes Jonathan Kauppi,  Vili Petteri Määttä, 
Tuure Benjamin Piippo,  Hilma Reeta Elisa Rusila
Avioliittoon vihitty:  Kari Pekka Antero Lipponen ja 
Soile Maria Salkosalo
Kuollut: Lahja Orvokki Lehmikangas s. Ansamaa 67, 
Tauno Henrik Olsbo 69

Hartaus ke 9.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen. 
Rukouspiiri keskiviikkoisin 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Hartaushetket to 10.9. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Tarja Pyy.
Aikuisten raamattupiiri su 
13.9. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. Syys-
kauden aloitus.
Ompeluseurat ma 14.9. klo 18 
Laitasaaren rukoushuoneella.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 15.9. klo 12, syyskauden 
aloitus Laitasaaren Erätoveri-
en hirvikämpällä, Leena Les-
kelä, Jouni Heikkinen.    
Hartaus ke 16.9. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 

Kastettu: Vilma Inkeri Hyvärinen, Amanda Krista 
Aurora Käsnänen, Viljami Aleksi Kyllönen, 
Elli Inkeri Mertaniemi, Peetu Esa Tapio Tolonen
Vihitty: Jari Jaakko Korhonen ja Pirjo Eeva Irmeli Pellikka, 
Pentti Tapani Karttunen ja Maarit Kristiina Huuhtanen
Kuollut: Pentti Paavali Ojala 83, Sirkka Inkeri Kotasaari 
s. Siekkinen 89, Aino Sinikka Rönkä s. Sorvoja 60

Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.

javalla. La 12.9. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylät: 4.–6.-lk   
J. Jokitalo ja 7.–8.-lk Parviai-
nen. Su 13.9. klo 13 ruokai-
lu ja klo 14 seurat ry:llä. Ma 
14.9. klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Ti 15.9. klo 13 lauluseuraker-
ho Kaisu ja Pekka Kyllösellä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 11.9. klo 19 nuortenil-
ta Kajavalla. La 12.9. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 raa-
mattuluokat: pienet Vanha-
la ja isot Parviainen. Su 13.9. 
klo 13 ruokailu ja klo 14 seu-
rat Muhoksen ry:llä. Ti 15.9. 
klo 13 lauluseurakerho Kaisu 
ja Pekka Kyllösellä.

Seurakuntakerho ti 15.9 klo 
12.30–14 Seurojentalon kah-
viossa. Jos tarvitset kyytiä 
kerhoon, voit tilata sen Pal-
veluautolta edellisenä päivä-
nä klo 16 mennessä, p. 050 
4204 062. Kyyti maksaa 2 € 
suunta.
Aamukammari ke 16.9 klo 
9–10.30 Pappilassa. 
Nuttupiiri to 17.9. klo 17–19 
Pappilassa.
Nuorten yökahvila pe 11.9. 

klo 18–23 Tyrnävän nuok-
karilla.
Elokuvailta Tasauskeräyk-
sen hyväksi ke 23.9. Tem-
meksen seurakuntatalolla 
klo 18 alkaen.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitukset keskiviikkoisin klo 
18 ja Lapsikuoron harjoituk-
set torstaisin klo 16 Tyrnä-
vän seurakuntatalon kerho-
huoneessa. Tervetuloa mu-
kaan antoisan harrastuksen 

Kuorojen syyskausi alkaa!
Keskiviikkoisin klo 17 lapsikuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro 16.9. alkaen. Joka toinen keskiviikko klo 10.30 päivä-
kuoro 23.9. alkaen. Kaikki kuorot kokoontuvat seurakun-
tatalossa. Kuoroihin otetaan uusia laulajia; tiedustelut 
kanttori Ossi Kajava p. 040 547 0786 tai ossi.kajava@evl.fi. 

Matalan kynnyksen ompeluseurat 
ma 14.9. klo 18–20 Laitasaaren rukoushuoneella
(Rantatie 190)
Seuraavat kokoontumiset 12.10., 9.11. ja 7.12. klo 18–20. 
Kaikenikäisten Ompeluseurat -illassa nautitaan kahvis-
ta, teestä, jutustelusta ja käsitöistä.
Käsitöiden tekeminen on terapeuttista ja seurallista toi-
mintaa. Tule tekemään peittoon helposti neulottavia /  
virkattavia tilkkuja tai ota oma käsityö kotoa mukaan!
Ompeluseurat tukee lähetys- ja diakoniatyön toimintaa.

Ikäihmisten 
ryhmätoiminta 
syksyllä 2015
Keskipäivän kerho
seurakuntatalossa joka 
toinen keskiviikko 
klo 11.30–13 alkaen 23.9.  
Laitasaaren seurakunta-
piiri rukoushuoneella jo-
ka toinen tiistai klo 12–
13.30. Huom! aloitus 15.9. 
Laitasaaren Erätoverien 
hirvikämpällä
Kylmälänkylän seura-
kuntapiiri  kappelissa 
kerran kuukaudessa tors-
taisin 24.9. alkaen
klo 11–12.30 
Sanginjoen seurakunta-
piiri kerran kuukaudessa 
kodeissa alkaen 29.9. Tuu-
la ja Erkki Huovisella
Lämpimästi tervetuloa!

LUONTOILTA perheille Koortilassa 
torstaina 10.9. klo 18
Tervetuloa koko perheen kanssa nauttimaan 
syksyisestä luonnosta Koortilan pihapiiriin. 
Ilmoittautumiset tekstarilla tai soittaen (henkilömäärä 
ja ruoka-aineallergiat) Hannalle, p. 040 5470 784.

Hetki aikaa itselle – 
omaishoitajien iltapäivä
torstaina 24.9. klo 15–18 Muhoksen seurakunnan 
Koortilan toimintakeskuksessa, Koortilantie 30, Muhos

Päivä sisältää pieniä hemmotteluhoitoja, pientä pur-
tavaa sekä muuta mukavaa ohjelmaa. Kaikki omais-
taan hoitavat, tervetuloa mukaan! Sinun ei tarvitse olla 
omaishoidon tuen saaja tullaksesi mukaan. Iltapäivään 
mahtuvat ensimmäiset 20 osallistujaa.

Ilmoittautumiset p. 08 8821 690, to 17.9. mennessä. 
Lisätietoja p. 040 5597 766.

Varhaisnuorten kerhot
Tiistaisin 1.–3.-luokkalaisille klo 15.30–17 
Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.
Keskiviikkoisin 4.–6.-luokkalaisille klo 15.30–17 
Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.
Torstaisin klo 16.30–18 Temmeksen srk-talolla.

Toimintakerho 
Temmeksellä
Temmeksellä järjestetään 3–5-vuotiaille lapsille 
toimintakerhoa kerran kuukaudessa Temmeksen 
seurakuntatalolla. 
Joka kuukausi on luvassa erilaista luovaa toimintaa! 
Kerho kestää 3 tuntia (klo 10–13). Mukaan omat eväät 
joka kerralle! 
Voit ilmoittautua jokaiseen kerhokertaan kerralla tai 
jokaiseen kerhokertaan erikseen. Ilmoittautua voi aina 
kerhokertaa edeltävään perjantaihin asti! 
Mukaan mahtuu 8 lasta / kerhokerta. 
Ilmoittautua voi Nooralle tekstiviestillä, 
p. 044 7372 616 tai noora.kutilainen@evl.fi 
(lapsen nimi, syntymäaika, huoltaja nimi; 
puhelinnumero ja s-postiosoite ja mikä / mitkä 
kerhokerrat)

 2.9.  Minä liikun 
 23.9.  Minä soitan ja laulan
 28.10.  Minä leivon
 2.12.  Minä luon uutta

Lisätietoa lastenohjaaja Noora Kutilaiselta, p. 044 7372 616

Läheisensä 
menettäneiden 

ilta
torstaina 17.9. klo 18 

Limingan 
seurakuntatalolla, 

Pappilantie 6.

Rovasti Markku Niku 
puhuu aiheesta 

"Suru, jonka sain".
Illan aikana musiikkia 

ja iltapala.
Ilmoittautua ehtii vielä 

tänään 9.9.  
Riitta Pesoselle 

p. 044 7372 630.

Järj. Limingan 
rovastikunta

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorien

SÄVELHARTAUS
Tyrnävän kirkossa 
tiistaina 15.9. klo 18.
Kanttorikuoroa johtaa Ta-
ru Pisto. Yksinlaulua ja ur-
kumusiikkia. Iltahartaus 
Päivi Liiti. Vapaa pääsy.
Ohjelma ja Ilo tai Rauha 
-kortti-CD maksavat yht. 
10 €, pelkkä ohjelma 5 €.

Juhlakierros & Juurilla-levyn julkaisu
Selloduo Anna-Maaria & Olli Varonen 15 vuotta

Olli 50 vuotta

 SELLODUON KONSERTTI 
sunnuntaina 13.9. klo 16 Temmeksen kirkossa

Mm. Händel, Mozart, Boismortier, Saksio, 
Sallinen, Varonen, Alstyne, Sibelius

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €, Juurilla levyt 15 €
www.selloduo.fi

pariin!
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 13.9. klo 14.30 hartaus 
Villa Tyrnissä ja klo 16 seu-
rat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
11.9. klo 19 lauluseurat Ala-
korpi 8 ja klo 19 alueellinen 
lapsi- ja nuorisotyön koulu-
tus- ja virkistysilta ry:llä. Vel-
jesilta la 12.9. klo 16.30 Ou-
lun seurakunnan leirikeskuk-
sessa. Leirikeskusilta ja seu-
rat su 13.9. klo 16 ry:llä.
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TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 

           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.
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Palautetta

Lupa  
uskoa

Kerran eräs ihminen pohti, onko ulkomailla oikeita 
uskovaisia. Minä häntä vähän johdattelin ajattele-
maan, että ulkomaillahan niitä vasta onkin.  

Hieman vastahakoisesti hän myönsi, että jos-
sain päin saattaa jokunen olla. Lopulta hoksattiin, että 
taisi Jeesuskin olla paremmin ulkomaalainen.  

Siitäpä virisi kysymys, kenellä on lupa kutsua itseään 
uskovaiseksi?  

Sadetta kesällä pidellessä luin kirjan, joka kertoo ame-
rikkalaisesta erikoisjoukkojen sotilaasta.  Olisin odotta-
nut siloteltua tarinaa, jossa patrio-
tismin hehkussa kerrotaan miehen 
urotöistä maailman kriisipesäkkeis-
sä ja lopuksi pujotellaan mitaleita 
juhlapuvun rinnuksiin.  

Mutta yllättävän aitoa tilitystä 
kirja yllättäen oli. Kirjan päähen-
kilö lähetettiin useita kertoja muun 
muassa Irakiin.  

Mitä ruudinhajuisempi tehtävä, sitä tarpeellisemmak-
si mies itsensä tunsi.  Liian leppoisista hommista oli seu-
rauksena turhautuminen ja alakulo.  

Vaikka mies ulkomailla ollessaan koko ajan kaipasi vai-
moaan ja lapsiaan, oli hänelle silti kaikkein vaikeinta pa-
luu normaaliin elämään.  

Kotiin palattua ensimmäinen viikko oli jälleennäkemi-
sen riemua, mutta sitten iski ahdistus.  

Oli työlästä elää arkea, josta puuttuu uhka. Mies kartte-
li ja laiminlöi perhettään, ryyppäsi kavereiden kanssa, ha-
keutui tappeluihin, istui putkassa tämän tästä. 

Tässähän ei ole eteemme piirtynyt tyypillisen uskovai-
sen kristityn kuva. 

Mutta mies yllättää kertomalla, että usko on hänelle ai-
na ollut ja aina tulee olemaan elämän tärkein asia. Jeesus 
on Vapahtaja, jota ilman hän ei voi olla.  

Mies haluaa uskoa sellaisena kuin 
on. Mies on vakuuttunut siitä, että 
hänellä on lupa kutsua itseään us-
kovaiseksi tai uskovaksi, miten se 
miehen käyttämä englanninkieli-
nen sana nyt halutaankin suomen-
taa.  

Varmasti moni ajattelee toisin, 
mutta minusta tuo sotilaan uskon-
tunnustus oli kirjan paras anti.  

MARKKU TÖLLI
Lumijoen kirkkoherra

Sinappia

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

kin hyvä kirja jonka luin aikoi-
naan: Eroon viinasta. Kirjoitta-
jana Raimo O. Kojo. 

Juumasta totean vielä, et-
tä porukkahan siellä on vallan 
mainiota aina ja vetäjät hyviä 
tyyppejä. Leirialue ympäristöi-
neen melko mahtava, erityises-
ti pieni Karhunkierros, joka va-
litettavasti nyt jäi meikäläisel-
lä väliin, kiitos keihään finaalin 
Pekingissä. Mutta ensi maalis-
kuussa taas Karhunkierroksel-
lekin.

AATOS AHOKAS
Oulu

Taas kerran A-leiri Juu-
massa on takana. Tut-
tuja kasvoja ja viisi uut-
takin. Liekö ollut mei-

käläisellä kymmenes kerta?
Mitä alkoholismi on? Yksin-

kertaisesti sanottuna: Pakon-
omainen tarve juoda alkoholia. 
Alkoholistihan on jotenkin sai-
ras suhteessaan alkoholiin. Jot-
kut voivat lopettaa juomisen 
suhteellisen helposti, joillekin 
se on äärettömän vaikeaa.

Tällainen viiden päivän lei-
ri voi olla hyvä startti aloittaa 
pitempiaikainen raittius tai jo-

pa lopullinen ratkaisu eli elä-
mänikuinen iloinen raitis elä-
mä. Sehän on tietysti järkevin 
ratkaisu.

Allekirjoittanut on aina 
viihtynyt A-leirillä. Uusia tut-
tavuuksia on löytynyt ja aina 
on mielenkiintoista kuunnel-
la ihmisiä. Jotkut saattavat olla 
hyvinkin avomielisiä elämäs-
tään kertoessaan. 

Jos joku tämän jutun luki-
ja haluaa tietää enemmän al-
koholismista, niin Wikipedi-
assa on hyvä artikkeli asias-
ta. Tuleepa mieleeni sellainen-

Alkoholistin hajamietteitä

Mies haluaa 
uskoa 
sellaisena 
kuin on.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys kertoi 
26. elokuuta (nro 26) 
ilmestyneessä lehdes-

sä eroryhmistä, joita Oulus-
sa järjestetään syksyn aikana.

Oulun seurakuntien lap-
si- ja perhetyöntekijä diako-
nia Kari Rekilä korostaa, et-
tä ryhmät ovat avoimia kai-
kille riippumatta parisuhteen 

muodosta.
Rekilän mukaan ero kos-

kettaa samalla tavalla olipa 
henkilö avio- tai avoliitossa.

Eroryhmistä saa lisää tie-
toa Oulun seurakuntien 
verkkosivuilta http://www.
oulunseurakunnat.fi/apua-
ja-tukea-tarvitseville/ero-
ryhmat

Olen vähätuloinen perheellinen. Ei 
ole tietoa, mistä löytyy rahaa kaik-
kiin laskuihin, mutta vielä on koti 
pään päällä. Ylimääräinen peitto ja 
lakanoita löytyy, jos käytetyt kelpaa-
vat, ja käsipari avuksi. 
Minulla on vielä paljon, vaikka köy-
hyysraja on alitettu kauan sitten.

Verkkopalaute 4.9.

Tarkennus: Myös avoeron 
kokeneet tervetulleita

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Kirkossa

Olen kirkossa
painan pääni alas,
hävettää oma heikkous.
Kuulen vapautuksen sanoman.
Minun armossani on sinulle kylliksi.

Penkkiin tulee mies
sateen kastelema takki ja
laukku kädessään.
Minä olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet minun.

Edessäni istuu viisas ihminen
ehkä matemaatikko tai fyysikko,
on mietteliään oloinen.
Armosta me olemme pelastetut
ettei kukaan kerskaisi.

Penkin päässä on 
hyvin hento ja pieni mummo,
siinä silmälasejaan asetellen.
Minä olen kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun saakka.

E-K.P
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