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Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Yhteinen 
siunaus

OAMK hakee säästöjä, 
kanttorikoulutus uhattuna

Seurakuntiin 
levisi huoli 

kanttoreista

Oulun ammattikorkea-
koulun (Oamk) elokui-
nen säästölinjaus häm-
mentää kunnolla kirkon 

musiikkiväkeä. 
Mikäli esitys kirkkomusiik-

kikoulutuksen lakkauttamises-
ta toteutuu, syntyy kirkossa suu-
ri huoli siitä, mistä seurakuntiin 
saadaan tulevaisuudessa riittä-
västi kanttoreita. 

Oamkin koulutus pätevöittää 
C-kanttorin virkoihin seurakun-
nissa. Niitä on seurakunnissa pa-
risen sataa ja Oulun hiippakun-
nassa noin 40. 

Koulutus on ainoa suomenkie-
linen ammattikorkeakoulutasoi-
nen kanttorikoulutus Suomessa.

Kirkkohallitus on
yhteydessä ministeriöön
Kirkkohallitus aikoo olla lakkau-
tusesityksestä mahdollisimman 
pian yhteydessä opetus- ja kult-

tuuriministeriöön, sillä vasta mi-
nisteriö tekee lopullisen päätök-
sen kanttorikoulutuksen tulevai-
suudesta Oulussa.  

Kirkon koulutuskeskuksen joh-
taja Kari Kopperi toteaa, että Suo-
messa on tehty 1980-luvulla koulu-
tuspoliittinen ratkaisu, jonka mu-

kaan yhteiskunta huolehtii eri alo-
jen ammatillisesta koulutuksesta. 

– Jos lakkautusesitys ei muutu, 
tähän vuosikymmenien käytän-
töön tulisi merkittävä poikkea-
ma. Työelämä tarvitsee ammat-
tikorkeakoulutasoista kanttori-
koulutusta.

Maisteritasoista kanttorikou-
lutusta järjestää Sibelius-Aka-
temia Helsingissä ja Kuopiossa. 
Niissä keskitytään kouluttamaan 
A- ja B-kanttoreita, jotka suorit-
tavat C-kanttoria ylemmän tut-
kinnon. 

Hakijamäärissä
vaihtelua vuosittain
Kanttorikoulutuksen lakkaut-
tamista perustellaan vähäisellä 
kiinnostuksella opintoja koh-
taan sekä koulutuksen kalleu-
della.

Oamkin kirkkomusiikin vas-
tuuopettaja Ari Rautakoski ker-

Parituntinen juttutuokio ihmisten parissa va-

paaehtoistyöstä keskustelemassa on kos-

kettava. Nuoret ja vanhemmat kertoilevat, 

millaista vapaaehtoistoimintaa he tekevät tai oli-

sivat valmiita tekemään. Eläkeikään päässyt mies 

vierailee vanhusten luona ja lähtee tarvittaessa 

tueksi sairaalakäynnille. Oman vaikean tiensä lä-

pikäynyt nuori haluaisi vuorostaan olla tukena 

niille, joilla omat siivet eivät kanna tällä hetkellä.  

Juttuhetkestä Oulun Suurmessuilla elokuun 

loppupuolella syntyi gallup, joka on tämän leh-

den sivuilla 4–5.

Monet seurakunnat siunaavat syksyn alussa 

vapaaehtoiset tehtäviinsä. Iso joukko osallistuu 

tilaisuuksiin, mutta eivät kaikki. Osa tekee vapaa-

ehtoistyötä toisten ihmisten hyväksi edes mieltä-

mättä itseään vapaaehtoiseksi. Siunatuksi tule-

minen tuntuisi heistä kenties liian suuren huomi-

on saamiselta.

Syksy on luonteva ajan-

kohta siunaamiselle. Upe-

aa olisi pyrkiä siihen, että 

vapaaehtoisten huomioimi-

nen tapahtuisi yhtä aikaa 

seurakunnan työntekijöiden 

kanssa. Yhtäaikaisuus siunaa-

misessa alleviivaisi sitä, että 

seurakunta on ennen muuta 

kansanjoukko eikä työnteki-

jöiden työyhteisö.

Erilaista vapaaehtoistoi-

mintaa on jo runsaasti tarjolla seurakunnissa. Sil-

ti tehtäviin tarvitaan lisää kirjoa. Nykykirkossa on 

vielä kokematta, mihin kaikkeen vapaaehtoisvoi-

min pystytään. 

Haukiputaalla järjestellään lokakuun alussa 

vapaaehtoistoimintaa uusiksi. Kun joku ilmaisee 

seurakunnassa halunsa toimia, esillä on oltava 

tasavertaisesti kaikki eri työalojen vapaaehtois-

tehtävät. Myös perehdyttämisessä ja palkitsemi-

sessa on oltava yhtäläiset käytän-

nöt. Muun muassa näi-

hin asioihin Haukipu-

taalla kiinnitetään 

huomiota. Putaalla 

halutaan varmistaa 

yhteiset käytännöt 

myös siksi, että 

vapaaehtoinen voi 

halutessaan siirtyä 

jouhevasti tehtä-

västä toiseen.

Yhtäaikaisuus 
siunaamisessa 
alleviivaisi 
sitä, että 
seurakunta on 
ennen muuta 
kansanjoukko 
eikä 
työntekijöiden 
työyhteisö.

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

Kirkkomusiikkiosastolla tehdään kaikki 
voitava, jotta koulutusta ei lopetettaisi. 
– Koulutuksen kustannuksia saamme 
pienennettyä tarvittaessa, 
Ari Rautakoski sanoo.

ilmestyy 1. syyskuuta alkaen joka viikko.

Hyvä lukija, onko sinulla 
jokin aihe, josta toivot 

toimituksen kirjoittavan? 
Haluatko vinkata 

hyvän haastateltavan?

Kerro terveisesi sähköpostiviestillä 
toimitus@rauhantervehdys.fi  

tai soita p. 044 5626 450. 
Toimitus kirjoittaa mielellään juttuja 
lukijoiden toivomusten perusteella.

Lehti ilmestyy myös verkossa, 
www.rauhantervehdys.fi
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Luterilainen kirkko 
on aina arvostanut 
kriittisyyttä, jokaisen 
mahdollisuutta itse 
tutkia asioita.

Kriittisyys kuuluu luterilaisuuteen
Kolumni

Euroopan nykymuotoiset 
yliopistot syntyivät 1000- 
ja 1100-luvuilla silloisen 
kirkon tuella ja suojeluk-

sessa. Kirkko tuki merkittävästi 
keskiaikaisten yliopistojen toi-
mintaa. 

Luterilaisen kirkon isä Mart-
ti Luther toimi yliopiston pro-
fessorina.  Hänen alulle pane-
ma kirkon reformaatio eli uu-
distus suhtautui kriittisesti val-
litseviin ”totuuksiin”. Luther 
halusi muutosta. 

Yliopistojen tehtävä on kan-
taa vastuuta maamme kor-
keimmasta koulutuksesta, tut-

kimuksesta ja sivistyksestä. Tut-
kimuksen tulee olla vapaata kai-
kista ennakkokäsityksistä, ku-
ten maailmankatsomuksista ja 
uskonnoista. Tutkimus suhtau-
tuu kriittisesti kaikkeen. Näin 
se voi korjata itse omia tuloksi-
aan ja saada uutta tietoa. 

Tiede ei kuitenkaan anna 
perustetta itselleen. Se ei anna 
meille elämänarvoja, kuten ih-
mis- ja tasa-arvo tai lähimmäi-
sen rakkaus. Tieto on pelkkää 
dataa, jos sitä ei ole jäsennelty 
jotakin tarkoitusta tai käyttöä 
varten.  

Luterilainen kirkko on aina 

arvostanut kriittisyyttä, jokai-
sen mahdollisuutta itse tutkia 
asioita. Suomessa luterilaiset pa-
pit saavat yliopistokoulutuksen 
toisin kuin monet muut papit.

Juuri luterilaisuudessa tie-
teen kohde, maailma, on nähty 
Jumalan hyvän luomistyön tu-
loksena, vaikkakin langennee-

na. Jumalan maailmaa tutkies-
saan tiede tekee hyvää työtä. 

Toisaalta Luther näki selväs-
ti myös järjen rajallisuuden. To-
dellista kriittisyyttä on suhtau-
tua kritiikin aseeseen kriittises-
ti. Tieteen yli-ihannointiin ei 
tule langeta, mutta ei myöskään 
haksahtaa järjen halveksuntaan. 

Luterilaisen menneisyyden 
Suomessa on siis luonnollis-
ta, että yliopistoissa on kirkon 
palkkaama työntekijä, joka tu-
kee opiskelijoita ja henkilökun-
taa löytämään totuudellista tie-
toa, tekemään innovatiivista 
tutkimusta ja sivistymään. 

OAMK:n 
koulutus on ainoa 
suomenkielinen 
ammattikorkea-
koulutasoinen 
kanttorikoulutus 
Suomessa.

too, että tänä vuonna koulutuk-
sen vetovoima oli heikohko, mut-
ta hakijamäärissä on ollut vaihte-
lua myös aiemmin. Syitä tähän ei 
ole tiedossa.

– Aloittajia kanttorikoulutuk-
sessa on alkavana syksynä neljä. 
Aloituspaikkoja olisi ollut kah-
deksan. 

Rautakoski kertoo, että kevään 

Oulun tuomiokapitulin vetoomuksessa Oamkin hallitukselle kiitetään ammattikorkeakoulun kanttorikoulutusta siitä, että seurakunnat saavat työntekijöiksi hyviä muusikoita. 

ARI SAVUOJA
Oulun seurakuntien yliopistopastori

Ari Rautakoski on ryh-
tynyt lobbariksi, jot-
ta lakkautuspäätös ei 
toteutuisi. Hänellä on 

kerrottavana muun muassa, et-
tä Oulun kirkkomusiikkikou-
lutuksesta valmistuneet kant-
torit ovat usein omilla paikka-
kunnillaan keskeisiä musiikki-
vaikuttajia.

– Pienissä seurakunnissa, joi-
hin koulutettavamme yleensä si-
joittuvat, kanttorit ovat usein pi-
täjän ainoita ammattimuusikoi-
ta. Kirkkomusiikkikoulutus on 
laaja-alainen muusikon perus-
koulutus, eikä pelkästään kir-
kolliseen musiikkiin painottuva. 

Oulun kanttorikoulutuk-
sessa on ollut perinteisesti run-
saasti opiskelijoita, joiden tausta 
on vanhoillislestadiolaisuudes-
sa. Onko herätysliikkeessä ta-
pahtunut muutos kanttorikou-
lutusta kohtaan? 

Rautakoski toteaa, että mi-
tään vaihtoehtoa ei voi sul-
kea pois. Vastausta kysymyk-
seen voi vain arvella. Hän poh-
tii, voisiko virsikirjan lisä-
vihko, joka sisältää muutakin 
kuin perinteisiä virsiä, vähen-
tää liikkeeseen kuuluvien kiin-
nostusta kanttorin ammattia 
kohtaan. 

Kuntien muukin 
musiikkielämä kärsisi

haussa ja myöhemmässä täyden-
nyshaussa hakijoita oli yhteensä 
15, mutta osa hakijoista ei ollut 
valintakokeen perusteella koulu-
tuskelpoisia. Kaikki valitut eivät 
lopulta ottaneet paikkaa vastaan.

Rautakoski kertoo, että kaikki-
aan tällä hetkellä kirkkomusiikin 
opiskelijoita on talossa vajaa 40.

– Aiempina vuosina aloittajia 
on ollut osin ylipaikoillakin.

Pohjoinen olisi
iso kärsijä
Oulun hiippakunnan tuomioka-
pituli on vedonnut Oamkin hal-
litukseen kirkkomusiikkikoulu-
tuksen säilyttämiseksi. 

Tuomiokapitulin Oamkin hal-
litukselle 12. elokuuta lähettä-
mässä vetoomuksessa todetaan, 
että Oulun kanttorikoulutuksen 
maantieteellinen sijainti on vai-
kuttanut olennaisesti siihen, että 

pohjoisen Suomen seurakunnissa 
on erittäin ammattitaitoisia mu-
siikin ammattilaisia. 

Jos koulutusta on tulevaisuu-
dessa vain Helsingissä ja Kuopi-
ossa, pohjoisen vetovoima koki-
si ison kolauksen, kapitulissa mu-
rehditaan.  

Vetoomuksessa kerrotaan, että 
koulutuksen loppuminen pahen-
taisi kanttoripulaa eniten Oulun 
lisäksi Lapuan ja Kuopion hiippa-
kunnissa.

Oulun konservatoriossa voi 
suorittaa musiikkialan perustut-
kinnon kirkkomusiikin suuntau-
tumisvaihtoehdossa, mutta Rau-
takoski toteaa, ettei koulutus an-
na kelpoisuutta kanttorin vir-
kaan. Ruotsinkielisen muusikko 
(AMK) -tutkinnon voi suorittaa 
edelleen Pietarsaaressa. 

RIITTA HIRVONEN

R i i t t a  H i r vo n e n
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Uskollisia 
harrastajia
 Moni vapaaehtoinen jaksaa    
 pitkään samassa tehtävässä

Kun on yli 20 vuotta kan-
tanut vastuuta kirkkokah-
viryhmässä, ei olisi ihme, 
jos lopettamispäätöstä hi-

dastaisi empiminen: sujuuko työ 
varmasti muilta? Entä jos joku 
kerta Luukkaan kappelin kirkko-
kahville saapuva väki joutuu tart-
tumaan kylmään kahvipannuun?

Tuiralainen Kirsti Fiskaali 
nauraa tällaiselle ajatukselle. Hän 
ja puoliso Juhani ovat 23 vuoden 
aikana nähneet, että korvaamat-
tomia ihmisiä ei ole – ei edes va-
paaehtoistyössä. 

Fiskaalit ovat varmoja, että 
Oulun yliopiston kampuksella 
sijaitsevan Pyhän Luukkaan kap-

Gallup

Teetkö vapaaehtoistyötä?  Millainen olisi unelmien vapaaehtoistyö?  Haastattelut tehtiin Oulun      Suurmessuilla 19. elokuuta.

Toimin vapaaehtoisena Kainuun 
sotilasperinneseurassa. Reservin 
vänrikille tämä on hyvä harras-
tus. Voin palvella tarjoilemalla 
kahvia ja hernekeittoa. Pelkästä 
kahvin juonnista tässä ei kuiten-
kaan ole kyse, vaan samalla kuu-
len ihmisiltä tarinoita. Haluan, 
että he kokevat kojullamme myös 
vanhan ajan tunnelmia musiikin 
ja esineiden kautta.

Sami Sainio
kainuulainen

Kun on toiminnan tarvetta, si-
tä on mielestäni hyvä hyödyn-
tää toisten hyväksi. Käyn ikään-
tyneiden luona laitoksissa ja ko-
deissa. Toimin myös heille tarvit-
taessa saattajana esimerkiksi sai-
raalaan. Ulkoilukaveriksikin mi-
nut saa. Kyllä tämä kaikki on si-
tä, mitä haluan tehdä. Yksi haa-
veeni on osallistua kansalaisopis-
ton joogaryhmään.

Reijo Anttonen
oululainen

Toimin aikoinani operaatio Saap-
paassa nuorten hyväksi. Unelma-
ni on edelleen, että voisin tehdä 
vapaaehtoistyötä nuorten eteen. 
Nuoria syrjäytyy helposti. Kun 
apu on tarpeen, olisi ihana pääs-
tä auttamaan. Minulle itselleni 
korujen tekeminen on ollut tär-
keä harrastus. Korut ovat tuoneet 
kauneutta elämääni. 

Maria Wunch-Ryhänen
muhoslainen

Muut mediat

HYVÄOSAISET RIPITTÄVÄT helposti elämän 
koulimia liian vähäisestä yrittämisestä 
ja periksi antamisesta. Kun itsellä asiat 
ovat kunnossa, sokeudutaan muiden 
vaikeuksille, kunnes lyhyt tikku osuu 
omalle kohdalle. Katsomosta on aina helppo 
huudella neuvoja kanssaihmisille tietämättä, 
millaisista taustatarinoista yhden henkilön 
nykytilanne koostuu. Kun itsellä on 
kaikki hyvin, useasti muututaan kyynisen 
kylmäksi ja unohdetaan, että muutama 
väärä ratkaisu saattaa ajaa henkilön kurssin 
kohti ojaa, vaikka elämäntilanne olisi ollut 
kuinka kohdallaan. 

Portsari Teemu Potapoff  
Valomerkki-verkkojulkaisussa 26.8.2016

pelin pitkä kirkkokahviperinne 
jatkuu hyvissä käsissä, vaikka he 
väistyvät. Kahvin keiton johdon 
on jo ottanut hoitaakseen Marja 
Pääkkönen.

Juhani Fiskaali korostaa, että 
poisjäämällä he antavat tilaa uu-
sille vastuunkantajille – kenties 
nuoremmille, jotka saattaisivat 
innostua kahvin keittämisestä, 
jos talkooporukassa olisi enem-
män nuorempaa väkeä mukana. 

Niin kauan Fiskaalit ovat kah-
vin keitossa olleet mukana, että 
tänäkin kesänä tien päällä Suo-
messa eräällä huoltoasemalla 
heille huikattiin: ”Hei, ollaan ta-
vattu joskus Luukkaalla.”

Tutuiksi tulleet kasvot muis-
tetaan.

Uudet tulijat 
on tervehditty
Pitkä pesti samassa vapaaehtois-
työssä on motivoinut Fiskaaleja. 

Kirkkokahvihetki Luukkaalla ei 
ole pelkästään entuudestaan tut-
tujen ihmisten jutustelua, vaan 
myös uusien tuttavuuksien sol-
mimista. Kaikkia tulijoita on 
pyritty tervehtimään ja oudom-
mankin viereen on menty roh-

keasti istumaan.
– Kahvi on kirkossa lisuke ja 

seurustelu pääasia. Ensikoske-
tuksella on tärkeä merkitys, tu-
leeko ihminen uudestaan kirk-
kokahville, Kirsti Fiskaali sanoo.

Puolisot muistelevat, että kap-
Kirsti ja Juhani Fiskaali jatkavat vapaaehtoistoiminnassa Pyhällä Luukkaalla Tuirassa, 
vaikka vastuun kantaminen kahvikeittoryhmässä on nyt jäänyt taakse.

Pienoismalleja kuusivuotiaasta asti rakentaneella Tapio Huhtelinilla on työn alla Pirates of the Caribbean -elokuvien pohjalta 
tehty pienoismalli Black Pearl -laivasta.

E l s i  S a l ovaa ra

R i i t t a  H i r vo n e n
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Ihmisiä

Veteraaneille voi kutoa sukat

R
iitta H

irvo
n

en

Laura Rautio kertoo, että veteraaneille kudotaan sukkia itsenäisyyden juhlavuo-
den kunniaksi muuallakin kuin Oulussa, esimerkiksi Raahessa ja Tampereella.

Vapaaehtoistyö nuorten hyväksi innostaa

Teetkö vapaaehtoistyötä?  Millainen olisi unelmien vapaaehtoistyö?  Haastattelut tehtiin Oulun      Suurmessuilla 19. elokuuta. TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN, KUVAT: ELSI SALOVAARA 

Oulun Linnanmaalla asuva käsitöiden harrastaja Laura 
Rautio on levollinen, vaikka hänen käynnistämänsä 
urakka – villasukat kaikille oululaisveteraaneille Suo-

men itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi – on kunnianhi-
moinen. 

Sukan kutojia on kuitenkin innostunut tempaukseen mu-
kaan siinä määrin, että Rautio uskoo ajan riittävän. Juh-
lavuotta vietetään ensi vuonna. Tällä hetkellä valmiina on 
satakunta sukkaa. Oulun suurkaupungissa veteraaneja on 
noin 700. 

– Vapaaehtoisia kutojia on jo yli 300, mutta lisää saa tul-
la. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan lämmittä-
mään itse tekemillään sukilla veteraanien mieltä ja jalkoja.

Kaupunki tempautui sukkaurakkaan nopeasti mukaan.
– Soitin kaupungin ikäihmisille tarkoitettuun Aino-neu-

vontapalveluun ja innostukseni tarttui siellä nopeasti. 
Raution mukaan villasukkien ei tarvitse olla toistensa ko-

pioita. Jokaisessa sukkaparissa saa näkyä tekijän yksilölli-
nen kädenjälki.

– Tärkeää on käytännöllisyys. Pyydämme tekemään pe-
rusmallisia villasukkia kestävästä langasta. Kirkkaat värit su-
kissa ovat sallittuja, sillä nehän voivat piristää lahjan saajaa.  

Valmiita sukkapareja voi viedä Suur-Oulun Oulu10-pal-
velupisteisiin. Keräys kestää vuoden loppuun asti. 

Miksi juuri villasukkia lahjaksi?
– Sota-aikana naiset lähettivät villasukkia rintamalle. Nyt 

haluamme osoittaa sukkalahjoituksilla samaa välittämistä. 
Tarkempaa tietoa keräyksestä on blogisivuilla www.villasu-
katoulunveteraaneille2017.blogspot.fi /tai Villasukat Oulun 
veteraaneille 2017 -facebookryhmästä.

RIITTA HIRVONEN

Kahvi on 
kirkossa lisuke ja 
seurustelu pääasia. 
Ensikosketuksella 
on tärkeä merkitys, 
tuleeko ihminen 
uudestaan 
kirkkokahville.

Kirsti Fiskaali 

En tee vapaaehtoistyötä, sillä työn 
ja oman firman lisäksi aikaa jää 
vain perheelle. Meillä on viisi las-
ta. Jos joskus aikaa on vapaaeh-
toistyölle, haluaisin toimia nii-
den nuorten hyväksi, jotka eivät 
ole päässeet työn syrjään kiinni. 

Pasi Kankkunen
savonlinnalainen

En tee vapaaehtoistyötä tällä het-
kellä. Lähitulevaisuudessa eläk-
keelle jääminen on ajankohtai-
nen asia ja uudessa tilanteessa 
varmaan mietin vapaaehtoistyö-
tä vanhusten tai maahanmuutta-
jalasten parissa. Unelmatyötä oli-
si laulutoiminta vanhusten kans-
sa. Maahanmuuttajalapsia voi-
sin auttaa esimerkiksi läksyker-
hoissa.

Marjaana Siivola
oululainen

Olin pitkään mukaan Oulun seu-
rakunnan ruokapankkitoimin-
nassa. Nyt toimin Kempeleen 
seurakunnassa vapaaehtoisena 
arkunkantajana. Kysyin kerran 
papilta jumalanpalveluksen jäl-
keen, millaisia vapaaehtoistöitä 
seurakunnassa olisi tarjolla. Ar-
kun kantaminen on konkreetti-
nen apu omaisille, mutta se an-
taa myös minulle paljon. 

Tauno Sandman
kempeleläinen

En tee mitään säännöllistä vapaa-
ehtoistyötä. Jos minua pyydettäi-
siin, olisin mielelläni talkoolaise-
na matkassa esimerkiksi nuorten 
hyväksi. En kuitenkaan haluaisi 
juuri nyt sitoutua mihinkään pit-
käkestoiseen, sillä en tiedä, mihin 
elämä minua vie. 

Julia Ranta
rovaniemeläinen

Toimin maanpuolustusjärjestös-
sä vapaaehtoisena. Pidän sitä tär-
keänä harrastuksena. Toimin-
ta motivoi, sillä ilman vapaaeh-
toisia esimerkiksi kertausharjoi-
tusten järjestäminen olisi vaike-
aa. Tykkään antaa omaa sotilas-
poliisin osaamistani eteenpäin.  

Jaakko Pirttikoski
oululainen

pelin alkuvuosina 1990-luvun 
alussa kahvihetkissä toisensa löy-
sivät kampuksen opiskelijat. Vuo-
si sitten Suomeen tuli turvapai-
kanhakijoita, joista osa alkoi aset-
tumisensa jälkeen käydä kirkois-
sa. Pyhän Luukkaan jumalanpal-
veluksissa on ollut useita afgaani-
taustaisia turvapaikanhakijoita. 

Vastikään tehty päätös lo-
pettaa vapaaehtoistyö kahvitte-
lun parissa herättää Fiskaaleis-
sa muistoja yli 20 vuoden taakse, 
jolloin he aloittivat kirkkokah-
vien organisoinnin. Alkuaikoi-
na innokas kahviryhmä valmisti 
myös pullat itse. Nyt tarjoiltavat 
tulevat seurakunnasta.

 
Kerholaisesta 
vetäjäksi
Pian yhdeksän vuotta Oulun seu-
rakuntien pienoismallikerhossa 
vetäjänä toiminut muhoslainen 
Tapio Huhtelin osallistui ker-
hon toimintaan jo nuorena mie-
henä 1980-luvulla. Huhtelin ko-
kosi ensimmäisen pienoismallin-
sa kuusivuotiaana. 

– Siihen aikaan 60-luvulla 
koottavia pienoismalleja myytiin 
joka maitokaupassa, ja kun maa-
leja ei ollut, saatettiin maalaami-
seen käyttää huopatusseja.

Pienoismallikerho kokoon-
tuu Oulun keskustassa siksi, et-
tä siellä on enemmän harrastajia 
kuin Muhoksella. Tämän Huh-
telin huomasi vedettyään kerhoa 
yhdessä välissä myös kotipaikka-
kunnallaan. 

Huhtelinin mukaan kerhon-
ohjaajan erottaa muista kerholai-
sista lähinnä vain siitä, että hä-
nellä on Heinätorin seurakunta-
talossa olevan harrastetilan avai-
met hallussaan. 

– Vedän porukkaa Arto Kuk-
kosen kanssa. Jos meistä ei kum-
pikaan pääse paikalle, silloin ko-
koontuminen jää pitämättä. 

Nykyisin aktiivisia pienois-
mallikerhossa kävijöitä on kym-
menkunta.

– Kerholaisista nuorin täyttää 
pian kahdeksan, ja mukaan il-
moittautui juuri yksi yli kahdek-
sankymppinen. Suurin osa on 
35–55-vuotiaita.

Huhtelin on ollut koko aikuis-
ikänsä aktiivisesti mukana seu-
rakunnan toiminnassa. Tällä-
kin hetkellä miehen tenoriääntä 
kuullaan kolmessa kuorossa.

Pienoismallinäyttely  
on yhteinen ponnistus
Vaikka pienoismallikerho ko-
koontuu seurakunnan tiloissa ja 
vielä sunnuntaisin, kerhohetki ei 
sisällä hartautta.

– Mukana on monenlaista po-
rukkaa, eikä seurakuntaan kuu-
luminen ole kriteeri osallistumi-
selle. Toivon, että pienoismalli-
kerho poistaisi omalta osaltaan 
seurakuntien toimintaan liitty-
viä ennakkoluuloja. 

Mainio tapa tutustua pienois-
mallien rakentamiseen tarjou-
tuu kerholaisten kokoamassa il-
maisessa pienoismallinäyttelys-
sä. Raatin nuorisotalossa on lau-
antaina 10. syyskuuta kello 11–
18 esillä autojen, lentokoneiden, 
sotakaluston ja figuurien lisäksi 
Pohjois-Suomen rautatieharras-
tajien pienoisrautatie. 

Näyttelystä voi ostaa myös pie-
noismallipaketteja. 

– Alle 18-vuotiaille on myös 
muovimallikilpailu, jonka voit-
taja ratkeaa yleisöäänestyksellä, 
Huhtelin houkuttelee väkeä pai-
kalle. 

RIITTA HIRVONEN
ELSI SALOVAARA

Osa seurakunnista, kuten Oulun ja 
Limingan seurakunnat, esittelevät 
vapaaehtoistoimintaa verkossa, 
www.vapaaehtoistyo.fi. Seurakuntien 
vapaaehtoistoiminta on esillä 
syksyn alkaessa myös kirkollisissa 
ilmoituksissa  s. 14–23.
Useissa Oulun kirkoissa järjestetään 
vapaaehtoisten siunaaminen 
sunnuntaina 11. syyskuuta.

Elsi Salo
vaara
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Inkeriläiset peittivät kaupun-
gintalon isokokoisen Lenin-
patsaan kirkonmenojen ajak-
si lakanalla, kun Hatsinan 

kaupungintalolla Keski-Inkeris-
sä 1980-luvun puolivälissä pidet-
tiin  kylmän kauden jälkeen en-
simmäinen ehtoolliskirkko.

Kestilässä liki 40 vuotta dia-
konissana toimineella Leena Rä-
säsellä on lukuisia kokemuksia 
lähialueelle suuntautuvasta lähe-
tys- ja diakoniatyöstä niin Inke-
rissä kuin Vienan Karjalassa. 

Silloisen Kestilän seurakun-
nan työ Suomen lähialueilla al-
koi 1980-luvun alussa seurakun-
tamatkoilla Skuoritsan, Hatsinan 
ja Kupanitsan pieniin seurakun-
tiin. Myöhemmin mukaan tu-
li Raahen rovastikunnan muita 
seurakuntia. 

– Kun tieto lähialueen puut-
teesta kasvoi, seurakuntalaiset ha-
lusivat olla mukana avustustyössä. 

Vieraanvaraisuutta
löytyi aina
Kun 1980-luku eteni, olot Neu-
vostoliitossa huononivat. 

– Kauppojen hyllyt ammotti-
vat tyhjyyttään. Seurakuntalais-
ten lahjoittamat villasukat sekä 
kauppojen ja elintarviketehtai-
den lahjoittama ruoka – muun 
muassa riisi, kahvi, palasoke-
ri, sekahedelmät ja kuivahiiva – 
otettiin kiitollisena vastaan, Rä-
sänen muistaa. 

Viikon mittaisilla avustusmat-
koilla työntekijäporukat jakoivat 
suuret määrät paketteja etupääs-
sä vanhuksien ja varattomien per-
heiden koteihin.

– Työ oli rankkaa, mutta an-
toisaa. Huono tiestö toi omat 
haasteensa ja majoitus tapahtui 
alkeellisissa oloissa paikallisten 
ihmisten mökeissä. 

– Vieraanvaraisuutta ei kui-

Avustu smatkoilla vietiin 
sukkia  ja Jumalan sanaa
Lähialuetyö alkoi  1980-luvun alussa Keski-Inkeristä

 Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla Piippolassa 2.-4. syyskuuta kuullaan muiden muassa Kirsti Kirjavaista, Taina Taskilaa ja Degu Genffeä, Pia ja Mikko Pyhtilää sekä Amania.

Lähetysjuhlien aikana
Piippolan kirkkomuseo

avoinna la 3.9. klo 12–18 ja su 4.9. klo 11–16.

Piippolan kirjasto ja Pentti Haanpään museo
avoinna la 3.9. klo 12–17 ja su 4.9. klo 10–12.30.

Ystävät ympäri maailmaa, 
tervetuloa Piippolaan!

Jos mökki ois pieni ja punainen, 
niin kodikseen tahtoisin juuri sen, 
ja ystävät ympäri maailman 
mä kotiini toivoisin saapuvan. 

Näillä lapsekkaan laulun sanoilla toivotan sinut tervetulleeksi 
Piippolaan, Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille tulevana vii-
konvaihteena, 2.–4. syyskuuta.

Perjantai-iltana on ohjelmaa nuorille ja nuorenmielisille. Lau-
antaina on ohjelmaa aamusta iltaan, kaikenkokoisille ja kaiken-
näköisille.  Tarjonta on laaja, eri lähetysjärjestöjen edustajat ja 
paikalliset toimijat ovat ohjelmavastuussa. Musiikillinen anti on 
klassisesta gospeliin. 

On Piippolan kylä niin pienoinen, 
vaan kodikseen vaarimme tahtoi sen. 
Ja vieraatkin ympäri maailman 
hän kutsuu nyt luoksensa Piippolaan. 

Vierailta Piippolan vaari saakin: esimerkiksi Etiopiasta tulee 
Hosainan teologisen seminaarin rehtori Degu Genffe ja rovas-
tikunnan yhteistyöseurakunnasta Vienan Kemistä tulee pastori 
Vladimir Yakushov. 

Toiveena on, että saamme ulkomaisia vieraita myös lähialu-
eilta, maahanmuuttajien joukosta. 

Me pidettäis hauskaa ja laulettais, 
Ja nälkäiset vatsansa täyteen sais. 
Tää lähetysjuhla ois kaikkien, 
Niin sinun kuin ois minunkin yhteinen. 

Tämä laulu näillä tuunatuilla sanoilla on tämän vuoden lähe-
tysjuhlien teemalaulu. Jaakko Löytty on laulun tehnyt ja se löy-
tyy Lasten virsikirjasta. Toinen säkeistö on allekirjoittaneen aja-
tuksen tuotetta. 

Juhlilla ei tarvitse olla nälkäinen. Lounasta on tarjolla lauan-
taina ja sunnuntaina, kahvia ja kahvileipää, makkaraa ja lättyjä 
molempina päivinä. 

Lähetysjuhlilla kerätään neljä kolehtia. Ne menevät lyhentä-
mättöminä lähetystyön hyväksi eri järjestöjen kautta. 

Lähetystorilla Siikalatvan lähetystiimit myyvät kaikkea ki-
vaa lähetystyön hyväksi. Lisäksi mukana ovat lähetystyötä teke-
vät järjestöt ja Raahen seurakunta. 

Me täällä Siikajoen latvalla odotamme runsaasti juhlavierai-
ta. Sydämellisesti tervetuloa yksin tai yhdessä! 

MERJA JYRKKÄ
kirkkoherra 

   Suomen ACC ry:n akkreditoima koulutus  
   Sielunhoitoterapiakoulutusta vuodesta 2000 lähtien
   Uusi Saara Kinnusen kanssa kehitetty Sovintoon elämän kanssa 
 -sielunhoitoterapiamalli
   Kaksivuotinen monimuotokoulutus, aloitus 6.–8.1.2017
   Pohjakoulutusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan, seurakuntatyön 
 tai vastaava koulutus

Opetus sisältää 15 lähijaksoa, etätehtäviä ja 150 tuntia työnohjattua 
sielunhoitoterapiaharjoittelua. Koulutuksen laajuus on 65 op. 
Kouluttajina psykologian, teologian, psykiatrian, psykoterapian ja 
sielunhoitoterapian asiantuntijoita. 
Koulutus järjestetään Kalajoen Kristillisellä Opistolla RE koulutus ry:n 
ja Opiston yhteistyönä. Koulutuksen hinta: 7 900 € sisältää opetuksen, 
täysihoidon ja harjoitteluihin liittyvän työnohjauksen. Lähijaksot toteu-
tetaan internaattiopiskeluna. 
Hakuaika päättyy: 17.10.2016. Valintahaastattelut 11. ja 12.11.2016. 
Lisätietoja ja hakulomake: www.rekoulutus.com ja www.kkro.fi .

Sovintoon elämän kanssa
TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON 
KOULUTUS  2017–2018S O V I N  O O N 

TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON

E L Ä M Ä N  K A N S S A
K O U L U T U S

• 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

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana

HAUKIPUTAAN SEURAKUNNAN  
KAPPALAISEN VIRKA  

Hakuaika päättyy 12.9.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/rekry

Haukiputaan seurakunta kuuluu Oulun seura-
kuntayhtymään, jossa on seitsemän seurakuntaa, 
yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun 
seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Pää-
toimisia työntekijöitä on noin 400. Haukiputaan 
seurakunta on vireä noin 16000 jäsenen kasvu-
seurakunta. Seurakunnan palveluksessa on 27 
työntekijää. Haukiputaalla on hyvät palvelut ja 
kaunis luonto joki- ja merimaisemineen.
www.oulunseurakunnat.fi

Paikkoja avoinna

Ostamme kultaesineitä:  
koruja, kolikoita, harkkoja ja 

hammaskultaa. Tilaa maksuton 
myyntipaketti www.nettikulta.fi  

tai puh. 044 9877 049  
(ma-pe 10-17) NettiKulta

Vuokralle tarjotaan 

Palveluja tarjotaan 

Kalustettu kaksio Heinäpäässä. 
V. 500 €/kk. Sis. netin, pesukoneen. 
Heti vapaa. Yht.otot jehhi@luukku.com

Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlien konsertti

Herra on minun paimeneni
lauantaina 3.9. klo 20 
Piippolan kirkossa.
Raimo Laukka, laulu
Maija Tynkkynen, urut ja piano
Ohjelma 5 euroa. Tervetuloa!
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pikkuhiljaa viritä toimintaa: ko-
tikäyntejä, jumalanpalveluksia, 
lastenleirejä ja lasten joulujuhlia.

Räsänen toimi projektipäällik-
könä Siikalatvan alueen kuntien 
ja seurakuntien yhteistyöhank-
keessa, jossa opetettiin suoma-
laisia toimimaan lähialueella. 

Kaksivuotisen EU-hankkeen 
painopistealueet olivat sosiaali- 
ja terveydenhuolto, matkailu, inf-
rastruktuuri sekä seurakuntatyö.

Kirkon ulkomaanavun turvin 
Vienan Karjalassa järjestettiin 
palstaviljelykoulutusta. KUA kus-

Kun 1980-luku eteni, 
olot Neuvostoliitossa 
huononivat.  Villasukat, 
riisi, kahvi, palasokeri, 
sekahedelmät ja 
kuivahiiva otettiin 
kiitollisena vastaan.

Leena Räsänen

tenkaan koskaan puuttunut. Mö-
kin emännät eivät koskaan vie-
raista hätkähtäneet. He eivät käy-
neet selittelemään sekaisuutta tai 
puutetta vaan löivät pöytään sen, 
mitä sattui olemaan, usein ruis-
limppua ja teetä tai kaalisoppaa.

Kotikäyntien jälkeen päivä jat-
kui kokoontumisella illalla. 

Iltatilaisuuksista tiedotettiin 
yksinkertaisesti menemällä jo-
honkin taloon, mistä tieto levisi 
salamannopeasti ja ihmiset tulivat 
paikalle omien tuoliensa kanssa. 

– Oli laulua ja puhetta. Meil-
le suomalaisille oli koskettavaa 
kuulla inkeriläisten Siperian käy-
neiden ja sieltä palanneiden omia 
kokemuksia. 

Karjalan lähialue-
työ kirjaksi
Vienan Karjalaan suuntaan lä-
hialuetyö virisi Siikalatvan suun-
nalta 1990-luvun alussa. 

– Työ oli tunnustelua ja toi-
siinsa tutustumista. Sitten alkoi 

Avustu smatkoilla vietiin 
sukkia  ja Jumalan sanaa
Lähialuetyö alkoi  1980-luvun alussa Keski-Inkeristä

 Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla Piippolassa 2.-4. syyskuuta kuullaan muiden muassa Kirsti Kirjavaista, Taina Taskilaa ja Degu Genffeä, Pia ja Mikko Pyhtilää sekä Amania.

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlien

JUHLAOHJELMA 
Tilaisuudet ovat Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistolla 
(Keskustie 29), ellei toisin mainita. 
  
 Lauantai 3.9. 

10.00–11.15 Avatusta ovesta – viestejä maailmalta  
 Merja Jyrkkä, Kaisa Louet-Similä, Suvi ja Ari Salminen,   

Arja Savuoja, Lauluryhmä Tän kylän ämmät 

11.30–12.15 Maailma ovella, raamattutunti 
Reino Junttila 

12.30–13.15 Kanavat: 
• Pakolaiset kotiovella, Aaro Rytkönen
• 25 vuotta työtä Karjalassa;  juhlakirjan julkistaminen,  

Leena Räsänen ja Martti Arkkila
• Miksi "Ambomaa" tarvitsee uuden raamatunkäännöksen,  

Richard Brewis 
• Jerusalemissa kristinuskon juuria etsimässä, Sanna Erelä 
• Muuttuvan maailman haasteita Tansaniassa,    

Pia ja Mikko Pyhtilä 
13.30–14.15 Kanavat: 

• Inkerin kirkon työtä Vienan Kemissä, Vladimir Yakushov 
• Miksi Etiopian kirkko kasvaa, Taina Taskila ja Degu Genffe 
• Siirtolaisten parissa Saksassa, Suvi ja Ari Salminen 
• Nepal maanjäristyksen jälkeen, Kirsti Kirjavainen 

15.00–16.30  Koti ovella -lähetysjuhla
 Lasten kymppisynttäreiden tervehdys 
 Sinikka ja Martti Arkkila
 Vladimir Yakushov 
 Ranttilan Triio
 Amani 

16.45–17.30  Kauneimmat lähetyslaulut 
 Yhteislauluja Arja Leinosen ja Amanin säestyksellä 

18.00–19.30 Suomalainen messu 
 Jonne Pirkola, Matti Laurila, Piippolan mieskuoro ja   

Viola-kuoro sekä orkesteri, johtaa Kaisu Boutellier 

20.00–21.00 Konsertti, Piippolan kirkko (Keskustie 3)
 Raimo Laukka, laulu sekä Maija Tynkkynen, urut ja piano 

20.00–21.30 Piippolan vaari World Special 
 Mikko Kauranen, Sanna Erelä, Pia ja Mikko Pyhtilä, 
 Richard Brewis, Aaro Rytkönen, Musiikkiryhmä    

Vatula Rasa, Amani 

21.30–24.00 Yökahvila 

  Sunnuntai 4.9.

8.45–9.30 Aurinko nousee idästä -lähetystilaisuus 
 Richard Brewis, Kirsti Kirjavainen, Tavastkengän tytöt 

10.00–11.30 Jumalan huolenpito, piispanmessu  
 Piispa Samuel Salmi, Tuomo Matala, Juha Luokkala,    

Arja Savuoja, Veijo Kinnunen, Arja Leinonen, Pyhännän  
lapsi- ja nuorisokuoro, Kestilän ja Pulkkilan kirkkokuorot 

11.30–13.00 Ruokailu 

13.00–14.30  Latvalta maailmalle -pääjuhla 
 Taina Taskila, Tuulikki Tuovinen, Timo Hakkarainen,   

Erkki Piri, Merja Jyrkkä, piispa Samuel Salmi,   
lapsikuoro Stellat, Pyhännän lapsi- ja nuorisokuoro,   
Kestilän mieskuoro, Pyhännän ja Rantsilan veteraanikuorot;  
juhla-avaimen luovutus

14.30 Juhlakahvit 

Lasten ja nuorten ohjelma 
   Perjantai 2.9. 

19.00–22.00 Nuorten olkkari
P ia ja Mikko Pyhtilä, Popo Salami, Siikalatvan isoset 
22.00–24.00 Jatkot 
 Toimintapisteitä, yhdessäoloa ja sekä house band 

Lauantai 3.9. 

9.45–17.30 Lapsiparkki 0–5-vuotiaille
 vanhemmat huolehtivat lastensa ruokailusta
14.00–17.30 Lastenohjelmaa 6–13-vuotiaille
 toimintapisteet, askartelua yms. 16.00 Kiisi Isotalo, 
 16.30 Jukka Salminen, Pentti Haanpään koulu (Keskustie 20)
Kutsutilaisuus Siikalatvan seurakunnan vuonna 2006 syntyneille
 Pentti Haanpään koulu 

   Sunnuntai 4.9. 

10.00–11.30  Piispanmessussa pyhäkoulu saarnan aikana, tila A133.

Olet sydämellisesti tervetullut tilaisuuksiin! 

tansi myös köyhän alueen 250 op-
pilaalle iltapäiväruokailun kou-
lulla, koska lasten kotona ei ollut 
varaa heidän ruokkimiseensa.

Karjalaan 25 vuoden aikana 
tehdystä lähetys- ja diakoniatyös-
tä koottu kirja julkistetaan lähe-
tysjuhlilla.

– Kirjapaino on luvannut, et-
tä Eipä Isä hylkää lastaan ehtii 
myyntiin lähetysjuhlille. 

Leena Räsänen kannustaa seu-
rakuntalaisia lähialueille järjes-
tettäville retkille. 

– On silmiä avaava kokemus 
huomata, kuinka lähellä mut-
ta samalla kaukana nämä ihmi-
set ovat. 

MINNA KOLISTAJA

Leena Räsänen ja Martti Arkkila 
julkistavat Karjala-työn 
25-vuotisjuhlakirjan lähetysjuhlilla 
Piippolassa la 3.9. kello 12.30 
Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopiston auditoriossa. 

Tiet koettelivat joskus niin autoa kuin matkalaisia, mutta ystävälliset karjalaiset auttoivat aina, sanoo Leena Räsänen. 
Kuva on vuodelta 1997.

L e e na R äs ä n e n
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Poikakuoro 
Pohjantähdet 
hakee uusia 
laulajia 
Kiimingin seurakunnan poi-
kakuoro Pohjantähdet laajen-
taa ja toimii jatkossa Oulun 
ev.lut. seurakuntien yhteisenä 
kuorona. Pohjantähdet ottaa 
riveihinsä uusia laulajia koe-
laulun kautta torstaina 1.9. 
kello 17–18.30 Vanhan pap-
pilan rovastinsalissa (Asema-
katu 6) ja torstaina 8.9. kello 
18.30–19.30 Kiimingissä Jää-
lin kappelissa (Rivitie 9). 

Pohjantähdissä laulaa 
9–13-vuotiaita poikia sop-
raanoina ja alttoina, ja noin 
14–18-vuotiaita poikia teno-
reina ja bassoina.  

Poikkikristillinen 
ajattelu on 
yleistymässä
Poikkikristillisyys on uskon-
nollista toimintaa ja yhteisöl-
lisyyttä, jossa uskova osallis-
tuu monien uskonyhteisöjen 
toimintaan, käsittää kristit-
tyjen yhteisön yhtä kirkkoa 
tai uskonyhteisöä laajemmak-
si tai perustelee uskonnon pii-
riin kuuluvia asioita lausumil-
la, joita ei ole perinteisesti pi-
detty uskoon kuuluvina. 

Filosofian maisteri Johan-
na Lindh havaitsi kulttuuri-
antropologisessa tutkimuk-
sessaan, että Suomessa, Sak-
sassa ja Yhdysvalloissa poik-
kikristillisen käyttäytymisen 
ja ajattelun yleistymiseen vai-
kuttavat samankaltaiset syyt.

Lindhin väitöskirja Poikki-
kristillinen identifioituminen 
vapauden ja yhteisyyden vuo-
rovaikutuksena tarkastetaan 
perjantaina 2.9. kello 12 Ou-
lun yliopiston Linnanmaan 
kampuksella Keckmaninsa-
lissa (HU106).

Ehdokkaat 
tuomiorovastiksi 
esittäytyvät 
netissä
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kirkkoherraksi eh-
dolle asetetut Kiimingin seu-
rakunnan kirkkoherra Pau-
li Niemelä, Oulujoen seura-
kunnan kirkkoherra Satu Saa-
rinen ja Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kappalainen 
Ari-Pekka Metso esittäytyvät 
osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/oulun-tuomiokirk-
koseurakunta/vaalit.  

Kaikilla kolmella ehdok-
kaalla on myös oma vaalisivu 
Facebookissa. 

Vaali toimitetaan isänpäi-
vänä 13.11. Oulun tuomiokir-
kossa. Ennakkoon voi äänes-
tää 7.–11.11. 

Apua perheen arkeen 
Lapsirikas-hanke kouluttaa 
vapaaehtoisia lapsiperheiden tueksi  

M inna Ko l i s t a ja

Oulussa helmikuussa aloittanut 
Lapsirikas-hanke tuottaa konk-
reettista apua perheiden arjen tu-
eksi ilman byrokratiaa. 

– Yhteiskunta ei enää tarjoa perheille 
matalan kynnyksen apua. Monet ovat kai-
vanneet vanhan ajan kotipalvelua. Tässä 
on paljon sitä samaa ajatusta, sanoo hank-
keen projektipäällikkö Anna-Maria Tak-
kula. 

Yhteiskunnan luoma auttamisjärjes-
telmä kaipaa Takkulan mielestä päivittä-
mistä. 

– Uusi sosiaalihuoltolaki ohjaa apua 
ennaltaehkäisevän suuntaan. Perheiden 
palaute on, että kriteerit ovat kuitenkin 
edelleen liian korkeat kotipalvelun saami-
seen. Koska palvelu on tulosidonnaista, 
perheet eivät voi ottaa sitä vastaan. 

Pitkällä työurallaan sosiaalihuollossa 
Takkula sanoo alkaneensa vierastaa sitä, 
kuinka ihmisille annettiin apua arvioin-
tien kautta. 

– Byrokratia ei saa olla esteenä teh-
dä ennalta ehkäisevää työtä. Lapsirikas-
hankkeessa ei tehdä tarvekartoituksia eikä 
rekisteröintejä, ei täytellä lomakkeita. Ih-
miset ovat kokeneet tämän helpottavana. 

Takkula sanoo miettineensä paljon en-
naltaehkäisevän auttamisen, sosiaalipal-
veluiden ja lastensuojelun suhdetta. 

– Oulussa sosiaalipalveluiden ja lasten-
suojelun menot kasvavat koko ajan, mutta 
ennaltaehkäisevään apuun ohjataan mää-
rällisesti vähän rahaa. Tämä kelkka pitäi-
si saada kääntymään. 

koko ajan olette vailla, hoitakaa itse lap-
senne” -tyyppisen vuodatuksen pysäyttä-
vänä. 

– Toivoisin inhimillisempää puhetta. 
Kyse on perheiden valinnoista ja jo syn-
tyneet lapset ovat olemassa olevia ihmisiä. 

Avunpyyntöjä 
tulee päivittäin 
Lapsirikas-hankkeen nettisivut avattiin 
kesäkuussa. Avunpyyntöjä on tullut siitä 
saakka päivittäin. 

– Kysytään esimerkiksi, voisiko joku 
tulla silloin tällöin pariksi tunniksi lasten 
kanssa, jotta äiti pääsee asioille. Tai ulkoi-
lemaan perheen isompien lasten kanssa, 
jotta synnytyslaitokselta palannut äiti sai-
si olla hetken kahdestaan vastasyntyneen 
kanssa. 

Viiden lapsen äitinä Takkula muis-
taa, kuinka olisi joskus itsekin kaivannut 
mahdollisuutta omiin pieniin irtiottoihin. 

– Kun suku oli kaukana, kuljetin lapsia 
joka paikassa mukanani. Muutettuamme 
lähemmäs isovanhempia oli iso helpotus 
saada lastenhoitoapua anopilta. 

Lapsirikas-hanke keskittyy arjen tuen 
järjestämiseen. Ruoka-apua välitetään yh-
dessä K-market Heinäpään kanssa, sen si-
jaan tavarankeräyksiä ei ole luvassa. 

– Mutta jos joku haluaa auttaa lapsiper-
heitä esimerkiksi maksamalla perheelle li-
put uimahalliin tai huvipuistoon tai vas-
taavaan, voimme olla junailemassa avun 
perille. 

Avun pyytäminen ulkopuolisilta saate-
taan kokea hävettävänä. 

– Minusta tosin tuntuu, että tämä it-
se pärjäämisen ajattelutapa alkaa murtua, 
Anna-Maria Takkula sanoo. 

MINNA KOLISTAJA

Tukiaikuiseksi tai
viikonloppukaveriksi?
Lapsirikas-hanke kouluttaa perheiden 
auttajiksi vapaaehtoisia: esimerkiksi isä-
hahmoja yksinhuoltajien pojille, tukiai-
kuisia murrosiässä oleville nuorille tai 
vaikkapa eläkeläisiä, jotka voisivat ottaa 
lapsen viikonlopuksi mökille. 

Kun perhe on kriisissä, vapaaehtoinen 
voi Takkulan mukaan auttaa enemmän 
kuin ehkä itse ymmärtääkään. 

– Kuten eräs äiti kerran totesi: aikuinen 
ei aina kykene huomioimaan ja rakasta-
maan lasta, vaikka niin haluaisikin. Täs-
sä ulkopuolinen ihminen voi olla suurek-
si avuksi ja tueksi. 

Lapsirikas-hankkeen avun piirissä 
on tällä hetkellä 30 perhettä ja 
160 lasta. Perheissä työskentelee 
kolme työkokeilussa olevaa ja yksi 
oppisopimuksella palkattu, kertoo 
projektipäällikkö Anna-Maria Takkula.

Maksutonta tukea arjen solmukohtiin 
• Lapsirikas-hanke kehittää erityisesti useampilapsisten perheiden tarpeisiin 

sopivaa, konkreettista arjen tukea, joka on perheelle ilmaista. 

• Toimintaa pilotoidaan Oulussa, Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella 2016–

2018. Sitä hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry ja tukee Raha-

automaattiyhdistys. Hankkeella on kolme työntekijää ja se työllistää tällä 

hetkellä kolme työkokeilussa olevaa.

• Apua antamaan koulutetaan vapaaehtoisia: tavallisia ihmisiä, jotka 

auttavat itselleen luontevilla tavoilla ja siinä määrin kuin heille 

itselleen sopii. 

• Vapaaehtoisesta auttamisesta kiinnostuneille järjestetään 

infotilaisuus 7.9. kello 17.30 Oulussa (Auta Lasta ry/ 

Puuhala-tila, Mustasaarentie 7, Hietasaari). 

Lapsirikas-hankkeessa ei tehdä 
tarvekartoituksia eikä täytellä 
lomakkeita. Ihmiset ovat 
kokeneet sen helpottavana. 

Anna-Maria Takkula 

– Lapsiperheissä arjen haasteilla on jos-
kus taipumus kasaantua. Kun perhe saa 
tukea, se pääsee omin voimin eteenpäin 
eikä välttämättä tarvitse apua enää jat-
kossa. 

– Toimin aiemmin lastensuojelussa. 
Asiakasperheiden tilanteesta tehtyjä ra-
portteja lukiessani huomasin, että asioi-
ta olisi voitu tehdä toisinkin. Avuntarve 
oli ehkä sivuutettu, perheiden omaa avun-
pyyntöä ei oltu kuultu tai tarjottu apu oli 
ollut vääränlaista. 

Takkula kokee lapsiperheisiin kohdis-
tuvan vihamielisyyden, esimerkiksi teksti-
viestipalstojen ”Miksi yhteiskunnan apua 
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Seniorilounas 6,70 €
Tarjoamme maukasta kotiruokaa 

kaikille avoimissa lounasravintolois-
samme Caritas-Kodissa Taka-Lyö-
tyssä, Caritas Matriitissa Tuirassa 
sekä Caritas Kempeleessä. Seniori-
lounas 6,70 € (yli 65-v ja eläkeläiset), 

muut ruokailijat hintaan 8,20 €. 

 Lounaslistat ja yhteystiedot: 
www.caritaslaiset.fi

Tiedustelut: 045 636 5372

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi.

Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Uusi seurakunnan toi-
mitila Lumijoella val-
mistuu suunnitellus-
ti loka–marraskuus-

sa. Lastenohjaaja Silja Pihlaja-
niemi (kuvassa) tutustui elo-
kuussa rakennuksen päiväker-
hotiloihin, jossa oli alkamassa 
maalaustyöt.

Syyskuussa käynnistyy pi-
hojen kunnostaminen. Raken-
nusmiesten mukaan työmaa 
on kiinnostanut ohikulkevia 
lumijokisia. Uuden rakennuk-
sen myötä paremmat tilat saa-
daan paitsi lapsille, myös kirk-
koherranvirastolle ja henkilös-
tölle.

Loppusuora rakennustöissä 
Lumijoella

Hiljaisuudesta 
houkutin kirkkoon
Ennen vanhaan kirkon tor-

nit piirsivät taivaalle kau-
punkien ja kylien korkeim-
mat silhuetit. Nyt ilmatilan 

ovat vallanneet kauppakeskusten 
ja huoltoasemien mainostornit. 

– Ne paljastavat, missä juma-
luus on tällä hetkellä, sanoo Ou-
lun kaupunginteatterin ohjaaja 
Heta Haanperä.

Vaikka moni mainospylväs ko-
hoaa kirkkorakennuksia ylem-
mäksi, ”paikan menetys” voi olla 
kirkolle lopulta hyväksi.

– Pieni vetää nöyremmäksi 
kuin iso, Haanperä uskoo. 

Tavallisen korkuiseen taloon 
on helpompi tulla kuin pilviä hi-
poviin mahtirakennuksiin.

Heta Haanperän ajatuksia 
kuultiin lauantaina Tuiran kirkon 
satavuotisjuhlallisuuksiin kuulu-
vassa paneelissa, jossa pohdittiin, 
miten usko ja uskonnollisuus to-
teutuvat muuttuvassa kaupunki-
ympäristössä.

Muita keskustelijoita olivat sar-
jakuvataitelija Lauri Ahtinen ja 
rovasti Erkki Piri. 

Väkimäärä ei
kerro kaikkea
Vaikka satavuotias Tuiran kirk-
ko täyttyi viime viikonloppuna 
useampaan kertaan juhlaväestä, 
tavallisena viikonloppuna juma-
lanpalvelukset eivät pullistele vä-
kimääristä. Pitäisikö asialle teh-
dä jotakin, paneelin vetäjä Tuiran 
kappalainen Stiven Naatus kyseli 
panelisteilta.

– Jos itse mittaisin joka ker-
ta kulttuuritapahtuman onnistu-
mista osallistujien määrällä, jou-
tuisin pettymään usein, Ahtinen 
totesi.

– Jos me ihmiset ihmettelisim-
me useammin elämää, maailmaa 
ja olemassaoloamme, kirkkoon 
saattaisi tulla lisää väkeä, Haan-

perä pohti.
Haanperän mielestä kirkossa 

pitäisi uskaltautua olemaan ny-
kyistä paljon useammin hiljaa, 
sillä puhe pitää yllä helposti val-
tarakennelmia. Jossakin pitää ol-
la paikka hiljaisuudelle ja puhu-
misen sijaan kuuntelemiselle, hän 
totesi.

Erkki Pirin mielestä tyhjiä is-
tuimia ei pidä säikähtää. Jonakin 
päivänä hurjat tapahtumat maail-
malla tuovat jälleen ihmiset kirk-
koon. 

Sata vuotta ei 
muuta elämää 
Millaista elämää Tuirassa ele-
tään, kun sama kirkko täyttää 
200 vuotta? 

 Ahtinen kertoi viettävänsä it-
se tällä hetkellä niin luottavaista ja 
onnellista arkea, ettei jaksa uskoa 
siihen, että seuraavat sata vuot-
ta toisivat ihmiskunnalle mitään 
suurta pahaa. 

– Luotan, että ihmiset ovat on-
nellisia tuolloinkin ja elämä on 
ihanaa.

Haanperä totesi uskovansa sii-
hen, että elämä jatkaa kulkuaan 

samanlaisena. 
Peer Gynt -näytelmän Oulun 

kaupunginteatterissa ohjannut 
Haanperä näkee näytelmän juo-
nessa aineksia, jotka toistuvat läpi 
vuosien ja vuosikymmenten: ih-
miset etsivät itseään ja käyvät läpi 
omia karikkojaan, välillä unelmat 
kantavat kauas mutta lopulta elä-
mä kuljettaa kotiin.

Piri halusi luottaa Raamatun 
sanaan siitä, että Jumala antaa ih-
misille toivon ja tulevaisuuden.

Hyvää tunnelmaa
hakemassa
Tuiran kirkon juhlallisuuksiin 
kuului myös Entisten nuorten il-
ta, jossa laulettiin Nuoren seura-
kunnan veisuja. Oululainen Ar-
ja Inkinen osallistui tilaisuuteen, 
koska halusi laulujen välityksellä 
päästä nuoruuteensa tunnelmiin 
1970-luvun Hyvinkäällä. 

– Seurakunnan sanomalla oli 
tuolloin nostetta. Nuorten illois-
sa kävi paljon väkeä. 

– Haluan fiilistellä hyviä aikoja. 
Laulut herättävät muistoja.

RIITTA HIRVONEN  

Stiven Naatus, Heta Haanperä, Erkki Piri ja Lauri Ahtinen totesivat paneelin alussa, 
että kirkkotila saattaisi sopia kuuntelemiseen puhumista paremmin.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Tuiran kirkon juhlintaan osallistui viikonloppuna noin 1 500 vierailijaa. Yksin sunnuntain piispanmessussa oli kirkkoherra 
Niilo Pesosen (kuvassa)  mukaan 420 vierasta.

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

R i i t t a  H i r vo n e n
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

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

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 4.8. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Karjasillan seurakunnan 
lastenohjaajat Hanna Partanen 
ja Mari Järvelä kertovat Juma-
lan huolenpidosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kem-
peleen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan 
Virtuaalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 4.9. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Karjasillan seura-
kunnan lastenohjaajat Hanna 
Partanen ja Mari Järvelä ker-
tovat Jumalan huolenpidosta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi.
Klo 10 Jumalanpalvelus Kii-
mingin kirkosta. Virret: 
384:1-3, 130, 370:1-4, 437, 229, 
462:1,3.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 4.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Kuusamon Pyhän ristin kir-
kosta. Virret: 397:1,2,4,6, 726, 
370:1,3,7 vuorovirtenä, lasten 
virsi 110:2, 417:1,3, 805a, 451, 
203:3.

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

Yhdistykset

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Kaakkurissa sijaitsevassa 
Pyhän Andreaan kirkos-
sa (Sulkakuja 8) pidetään 
sunnuntaina 18.9. kello 

12 kaikille avoin kastemessu. Ta-
vallisesta messusta se eroaa siten, 
että saarnan jälkeen toimitetaan 
kasteosa. 

Kasteelle voivat tulla myös 
muut kuin Oulun alueella asuvat 
lapset. Kastemessuun pitää kui-
tenkin ilmoittautua kahta viik-
koa ennen tapahtumaa Karjasil-
lan seurakunnan kirkkoherran-
virastoon, p. (08) 5313 200. 

Kastemessun tarkoitus on teh-

Kastemessu on kaikille avoin

 
  

  
  

    

  

Seurat su 4.9. klo 14   
Esko Parkkonen, Maija Aittola   
TERVETULOA!   

  

  

  

  

      Oulun seudun       Pohjois - Pohjanmaan    
      U usheräys     Ev.lut.   Kansanlähetys   

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
La 3.9. klo 18 #Nuortenilta, Valo. Su 4.9. klo 11 
Jumalanpalvelus, Tohtori Susanna Kokkonen 
Jerusalemin Yad Vashem-museosta, Hannu 
Orava, Uusikatu Band. Lastenkokoukset ja seimi. 
Ma 5.9. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. 

Ke 7.9. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu Orava, Pasi Markkanen & 
Co. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 5.9. klo 16.30 Majakka-
maanantai. Ti 6.9. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

To 1.9. klo 18.30 Opetuslapseus- ja rukousilta, Risto Wotschke, Linnar Edesi. 
Pe 2.9. klo 19 Helmi (nuortenilta). La 3.9. klo 18 Israel-ilta, teema-tilaisuus,  
toimittaja Heikki Kangas. Su 4.9. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saint’s 
Club, Toni Väyrynen, Risto Wotschke, aihe: ”henkilökohtainen usko – seurakun-
nan yhteys”, musiikki: Tamara Lindgren. Ke 7.9. klo 18 Varkki-ilta  
(11–14 -vuotiaille). www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus, 
puhuu luutnantti Markku Tulander

Siionin virsiseurat: su 4.9 klo 14.00 Rovaniemen seurakuntakodin 
alasalissa, ti 6.9 klo 18.30 Utajärven seurakuntatalolla, to 8.9 klo 18.00 
Raahen seurakuntakodin pienessä salissa, to 18.00 Maija-Liisa Huovisella, 
Tuomaalankatu 1, Kemi, su 11.9 klo 15.00 Montin-salissa, Kirkonniemen-
tie 6, Kiiminki.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Oulun Lähetysseurakunta
Hallituskatu 36 

www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijoita: Juennine Fox pe 2.9. 
klo 18.00, la 3.9. klo 18.00 ja 
su 4.9. klo 16.00.
Kari Salo ma 5.9. klo 18.00
Mauri ja Marco Leván su 11.9. 
klo 16.00, ma 12.9. klo 18.00 ja 
ti 13.9. klo 18.00
Olet sydämellisesti tervetullut! Jumala 
rakastaa sinua ja kutsuu sinua luokseen!

Su 4.9. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.

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

Tri Susanna Kokkonen 
Yad Vashemin kristilliseltä 
osastolta  vieraana

ICEJ SuomEn oSaSTo
tilaisuus

www.icej.fi                Puh: 040 740 6166

Oulun helluntaiseurakunnassa,
Uusikatu 78
su 4.9. klo 11.00 

Hautauspalveluja

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Muut seurakunnat

”Hyvä maine on rikkautta arvokkaampi, suosio 
parempi kuin kulta ja hopea” (Sanal.22:1)
La 3.9.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattu-

tunti Seppo Putkonen ja saarna Marko Huurre. klo 13 Ruokailu ja La 3.9. klo 14 EU-ruoka-
jakelu ja ruokailu, La 10.9.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattutunti Marko 
Huurre ja saarna Jouko Minkkinen klo 13 salaattilounas. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

dä lapsen kirkkoon liittämisestä 
vaivaton, mutta silti arvokas ta-
pahtuma. Karjasillan seurakun-

ta tarjoaa juhlatilan ja kakkukah-
vit perheille vieraineen. Kastetta-
van lapsen perheeltä ei vaadita 
ennakkovalmisteluja kastejuhlan 
suhteen.  

Messussa voidaan kastaa myös 
vanhempia lapsia ja aikuisia, mut-
ta yli 15-vuotiaalla täytyy olla rip-
pikoulu käytynä. 

Kastemessuja järjestetään Ou-
lussa syksyn 2016 ja kevään 2017 
aikana yhteensä neljä. Syksyn toi-
nen messu on Pyhän Andreaan 
kirkossa 20.11. Keväällä messut 
järjestetään 8.1. ja 23.4.
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Gal. 6: 2-10
Kantakaa toistenne taakkoja, niin te 
toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee 
olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää 
itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. 
Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse 
on, vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on 
kannettava oma kuormansa.
    Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon 
opettajalleen kaikkea hyvää. Älkää pettäkö 
itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. 
Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 
Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, 
korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka 
kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona 
ikuisen elämän. Meidän ei pidä väsyä 
tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, 
saamme aikanaan korjata sadon. Kun meillä 
vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää 
kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko 
yhdistää meihin.

Matt. 6: 25-34
Jeesus sanoo:
    ”Älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä 
söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, 
siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole 
enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin 
vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne 
kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, 
ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja 
olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin 
linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä 
elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?
    Mitä te vaatetuksesta huolehditte! Katsokaa 
kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: 
eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon 
teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei 
ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. 
Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka 
tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin 
tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset!
    Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ 
tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme 
vaatteet?’ Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. 
Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te 
tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea 
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta 
tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. 
Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se 
pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle 
riittävät sen omat murheet.”

Jumalan käsissä on kaikki
Jeesus ravistelee ja kyseenalaistaa käsitystämme elämän perustarpeista. Hän asettaa 
meidät tutkimaan elämänarvojamme. 

Ehkä se, mikä arjessa tuntuu helposti ensisijaiselta, onkin elämän vaikeissa paikoissa 
melko toisarvoista.

Kykymme nähdä kauneutta ja aistia sitä on Jumalan lahjaa. Siksi oman kodin sisus-
taminen ja siitä nauttiminen ei ole jotenkin erityisen itsekästä tai väärää. 

Mutta ehkä elämän arvokysymyksenä on rohjettava kysyä, olenko sitonut itseni, kai-
ken aikani ja rahani tuohon harrastukseen sillä seurauksella, että olen unohtanut toi-
set ihmiset, heidän tarpeensa, hätänsä ja köyhyytensä. 

Teenkö koskaan mitään pyyteetöntä itselleni vieraiden ja huono-osaisten hyväksi? 
Miten paljon haluan ajatella elämääni eteenpäin? Jos sairastun, kun ikäännyn tai 

koen yksinäisyyttä, miten paljon kaunis avotakkakotini minua lämmittää ja lohduttaa?
Enkö paljon enemmän kaipaa perheenjäseniäni ja ystäviä, joiden kanssa voin olla 

yhteyksissä. Uskallanko edes kertoa, että kaipaan ja tarvitsen toisia ihmisiä rinnalleni. 
Vai ovatko talot ja tavarat tehneet minusta etäisen ja näennäisesti aina omillani pär-
jäävän ihmisen?

Kristityt puhuvat pyhästä huolettomuudesta. Huolettomuus on pyhää, kun hei-
tämme huolemme Jumalalle. 

Raamatussa sanotaan: ”Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä 
hän pitää teistä huolen”. 

Kun rukouksessa kertoo huolensa Jumalalle, tapahtuu näkökulman muutos. Silloin 
alkaa katsella elämäänsä sillä ajatuksella, että minun käsissäni on vain vähän, mutta 
Jumalan käsissä ja huolenpidossa on kaikki. 

SEPPO VILJAMAA    
Perheneuvoja

Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus

Rauhan Tervehdyksen hartaussivulla lehden toimitus antaa tekstin kirjoittajalle kirkkovuoden kiertoon kuu-
luvan kysymyksen, jota hartauskirjoittaja pohtii tekstissään.
4. syyskuuta pyhäpäivänä kirkoissa puhutaan Jumalan huolenpidosta. Matteuksen evankeliumin teksti ai-
heesta on luettavissa viereiseltä palstalta.
Toimitus kysyi Seppo Viljamaalta, kieltääkö Matteuksen evankeliumin kohta ehdottomasti kaikenlaisen 
maallisen hyvän, esimerkiksi kauniin kodin rakentamisen, sisustamisen ja siitä nauttimisen?

Sanan aika
Sunnuntai 4.9.2016
Psalmi: Ps. 86:1, 3-7
1. lukukappale: Ps. 127:1-2
2. lukukappale: Gal. 6:2-10
Evankeliumi: Matt. 6:25-34

F r ee im
ag
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Oppilaitostyö Oulussa

Opiskelujen alku 
tuo  uusia kavereita

Olethan Elossa?

Opiskelijakaan ei elä pelkällä leivällä, sen lisäksi on 
saatava tuhdimpaa tavaraa. Opiskelu on pahim-
millaan raskasta työtä. Sen vastapainoksi on saa-
tava todellisen elämän henkäykset! 

Elossa on Oulun seurakuntien nuorten aikuisten ja opis-
kelijoiden brändi. Elossa olet ainakin näissä paikoissa:
Luukas-messu kerran kuukaudessa perjantaisin klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa (Yliopistokatu 7).  Juonnetun 
rento ja kaikkia mukana olijoita osallistava mutta tuhti 
messupaketti on seuraavan kerran tarjolla pe 9.9. klo 19. 
Jos haluat tulla itse tekemään ja toteuttamaan messua, tu-
le paikalle jo klo 17.30!
Tuomasmessu kerran kuukaudessa lauantaisin Kastel-
lin kirkossa klo 18 (Töllintie 38). Rukouspalvelu, tuohus-
ten tuoksu sekä ehtoollinen ovat tarjolla seuraavan ker-
ran la 24.9. klo 18. 
Varikkomessu kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa Kaakkurissa, (Sulkakuja 8). Tä-
mä messu on tehty nuoria perheitä ajatellen. Gospelmusii-
killa ryyditettyyn perusmessuun kuuluu pyhäkoulu. Va-
rikkomessu käynnistyy su 4.9. klo 12.
Nuorten aikuisten Elossa-kahavila joka toinen per-
jantai Keskustan seurakuntatalossa (Isokatu 17). Pannu 
on kuumana seuraavan kerran pe 9.9. klo 19–23.30.
Kohtaamisia-raamis torstaisin Keskustan seurakunta-
talossa. Torstaina 15.9. aiheena seurustelu.
Gospel-messut tuomiokirkossa 4.9. klo 18 (partiomes-
su), 9.10. klo 18 sekä 4.11. klo 18.
Leiri joulukuun alussa (9.–11.12.).
Sarastus-kuorosta, puhallinorkestereista, partios-
ta, bändeistä, liikunnasta ja monesta muusta toimin-
nasta saa tarkempaa tietoa netistä: www.oulunseurakun-
nat.fi tai www.elossa.fi.
Musiikki-
harrastuksia 
opiskelijoille ja 
nuorille aikuisille 
kerrotaan osoit-
teessa www.ou-
lunseurakunnat.
fi/ryhmat/mu-
siikki/

Jaakko Kiuttu (selin), Lari Annala, Jami Hotti, Niko Kellinsalmi ja Jaro Arola aloittivat kokkiopinnot tänä syksynä.

Eihän me tunneta, mutta ol-
laan me oltu kaksi päivää 
yhdessä keittiössä, luon-
nehtii naurahtaen kokki-

opinnot Oulun seudun ammat-
tioppilaitoksen Myllytullin-Pi-
kisaaren yksikössä aloittanut Ja-
ro Arola.

Tulevat kolme vuotta pitkäl-
ti yhdessä viettävästä ryhmästä 
suurin osa on toisilleen entuudes-
taan tuntemattomia. Hietasaaren 
leirikeskuksen ryhmäytymispäi-
vän tarkoitus on antaa heille yh-
teisiä kokemuksia ja hioa poruk-
kahenkeä. 

Päävastuussa päivästä ovat sa-
man opinahjon toisen vuoden 
matkailualan opiskelijat, jotka 
saavat samalla kokemusta ryh-
mien vetämisestä. 

– Ryhmäytymispäivä on hyvä 
oppimistilanne. Syksyn mittaan 
vedämme päivän liki 30 ryhmälle, 
siinä meidän opiskelijat rutinoitu-
vat, luonnehtii matkailualan opet-
taja Anu Loukkola-Salo.

Rutinoitunut ryhmäytyjä on 
kokkiopiskelijoiden opettaja Tii-
na Taskila. Hän on osallistu-

nut ryhmäytymispäivään usea-
na vuonna opiskelijoiden kanssa.

– On hyvä, ettei täällä tarvitse 
olla mikään sporttihirmu. Opis-
kelijoita voi jännittää, onko tämä 
joku nolauspäivä. Kannustan heitä 
ennakkoon, että mitään sellaista ei 
kannata pelätä, Taskila kertoo.

Seurakunta 
esittäytyy
Oulun seurakuntien oppilaitos-
työllä on myös oma rasti, jossa 
vierähtää reilu tunti. Siellä tutus-
tutaan toisiin järjestäytymällä ri-
viin etunimen, sukunimen, äidin 
tyttönimen tai kengän koon mu-
kaan. 

Jokainen kertoo vuorollaan, 
mitä harrastaa ja valinnaisten ku-
vien avulla paljastetaa, mitkä asi-
at ovat itselle tärkeitä. 

Pallokonekin pörrää, sillä par-
haimmillaan kuusi tennispalloa 
lentää edestakaisin piiriin järjes-
tettyjen tuolien välissä. 

Jotta kone toimii, pallon heit-
täjän on huikattava vastaanotta-
jalle hänen etunimellään. 

– Saatatte pohtia näin opiske-

lujen alussa, saatteko kaikki teil-
le tarkoitetut pallot kiinni, ja mi-
kä pallo on toista tärkeämpi, kun 
uutta asiaa tulee niin paljon, op-
pilaitostyön diakoni Salla Tuo-
minen ottaa vertauskuvan nuor-
ten arkeen.

Lopuksi hän laittaa jakoon op-
pilaitostyön tiimin yhteystietola-
pun. 

– Me ollaan täällä ihan näillä 
töin, teitä varten, Tuominen pai-
nottaa. 

Aika moni uskaltautuukin ot-
tamaan kortin itselleen.

– Olihan tämä ihan iloinen yl-
lätys, koska en odottanut päivästä 
mitään, kertoo Pinja Siekkinen, 
kun tulee ruokatauon aika. 

Pöytäseurana olevien Nea 
Jaakkolan, Rosamaria Hyvärin 
ja Jenni Jurvakaisen kanssa hän 
pohtii, että vastaavia päiviä voisi 
olla enemmänkin. 

– Silloin ohjelmassa voisi kyl-
lä olla enemmän virkistystä, ettei 
tarvitsisi koko ajan olla tekemäs-
sä jotain, he tuumaavat. 

ELSI SALOVAARA

Noor Al-Rubaye, Tiina Taskila, 
Pinja Siekkinen, Salla Tuominen 
ja Mia-Sofia Liedes pitivät 
pallokonetta käynnissä.

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

SALLA

KATARIINA

ARI

TAINA

Elsi Salo
vaara

Katariina Pitkänen, oppilaitospastori 
katariina.pitkanen@evl.fi / p. 050 386 8677 
Tavattavissa OSAO Kaukovainion yksikössä 
(huone 11030) aina, kun ovi on auki; päivystys 
ma ja to klo 12–15. 
Oamk Kotkantien kampuksen Kohtauspaikal-
la joka toinen ma klo 10–11 sekä sovitusti OSAO 
Pikisaaressa, Oamk Teuvo Pakkalan kadun kam-
puksella ja Keskustan seurakuntatalossa.

Jenni Siljander, vs. oppilaitospastori
jenni.siljander@evl.fi, p. 044 316 1450
Tavattavissa tiistaisin aamupäivällä klo 9–11 
OAKK Kotkantien kampuksella. Tiistaisin 
iltapäivällä klo 12–14 Odo ja Diak 3. krs.  
Torstaisin Kontinkankaalla: aamupäivällä  
klo 9.30–11 Osao:lla Hongan aulassa ja  
iltapäivällä klo 12–14 Oamk Louhen 2. krs. 
Tavattavissa myös muina aikoina oppilaitoksissa 
sekä Keskustan seurakuntatalolla, Isokatu 17, 
erillisen sopimuksen mukaan.

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

Salla Tuominen, oppilaitostyön ja 
kansainvälisen työn diakoni  
salla.tuominen@evl.fi, p. 040 5747 132
Tavattavissa joka toinen ma klo 10–11 Oamk Kot-
kantien Kohtauspaikalla ja muulloin sovitusti op-
pilaitoksissa tai työhuoneessaan Keskustan seura-
kuntatalossa, Isokatu 17.

Taina Voutilainen, kirkkomuusikko
taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729
Tainalta voi kysyä muun muassa opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten Sarastus-kuorosta.

Teitä varten!

Oulun yliopistolla teh-
tiin viime viikolla his-
toriaa, kun sinne avat-
tiin ensimmäinen hil-

jainen huone. Lentokentiltä, sai-
raaloista ja monista oppilaitoksis-
ta tutut hiljaiset huoneet tarjoavat 
mahdollisuuden hetken hiljenty-
miseen.  

Yliopistopastori Ari Savuoja 
muistutti, että tutkimusten mu-
kaan 40 prosenttia ihmisistä on 
erityisen herkkiä melulle. 

– Jo noin viiden minuutin rau-
hoittuminen laskee verenpainet-
ta. Hiljaisuutta tarvitaan jaksa-
miseen. 

– Tila on avoin kaikille opiske-
lijoille ja henkilökunnan jäsenil-
le, niin uskonnottomille kuin us-
kontoa harjoittaville. 

Jos hiljentymiseen tarvitaan 
uskonnollista esineistöä, huo-
neessa on kaappi, jossa voi säilyt-
tää tavaroita. Niitä ei kuitenkaan 
pidetä esillä, sillä pääasia huo-
neessa on rauhoittuminen.  

Oulun yliopiston ylioppilas-
kunnan hallituksen puheenjoh-
taja Kati Hannila kertoi, että hil-
jaista huonetta on odotettu mon-
ta vuotta. 

– Opiskelijoilta tuli useita toi-
veita hiljaisesta huoneesta, joten 
se otettiin tämän vuoden toimin-
tasuunnitelmaan. 

Oulun yliopiston koulutuspal-
veluiden johtaja Eva Maria Rau-
dasoja totesi, että huoneen sijain-
ti on erinomainen. Se on keskel-
lä kaikkea, lähes Linnanmaan sy-
dämessä. 

– Kyse on uudesta palvelusta, 
ja toivon, että se vahvistaa hyvin-
vointia. 

Tilaa ei voi eikä tarvitse vara-

Hiljainen huone on 
yliopiston uusin palvelu

ta, vaan sinne saa mennä vapaas-
ti milloin vain. 

– Siellä puhutaan vain kuiska-

ten ja puhelimet pidetään kiin-
ni, Raudasoja muistutti periaat-
teesta.

Huoneen ikkunoiden alaosaan 
tulee teippaukset. 

– Taivas ja puunlatvat näky-
vät, mutta kukaan ei näe sisään, 
Ari Savuoja kuvaili.

Avajaisissa uskottiin, että yh-
dessä hiljentyminen luonnistuu 
tai siihen ainakin opitaan. Huo-
neessa hetken istahtaneet haluai-
sivat tilaan lattiamattoon ja koh-
devalaisimia, sillä pimeinä syys-
iltoina kattolamput ovat helposti 

liian voimakkaan tuntuiset.  
– Tuolien sijoittelulla voi var-

masti vaikuttaa asiaan ja sermeil-
läkin voisi jakaa tilaa, pohti Tui-
ran kirkkoherra Niilo Pesonen. 

Oulun yliopiston ylioppilas-
kunnan kv. asioiden ja järjestö-
asioiden asiantuntija Juuli Juntu-
ra ja sosiaalipoliittinen asiantun-
tija Liisa Väisänen kertoivat, et-
tä opastekyltit hiljaiseen huonee-
seen ovat työn alla. 

Heidän mielestään hiljainen 
huone tuo apua opiskelijoiden 
jaksamiseen. 

– Hienoa, että yliopistoa kehi-
tetään siihen suuntaan, että kam-
puksella voi viettää koko päivän. 

ELSI SALOVAARA

Hiljainen huone (YT 101) sijaitsee 
Linnanmaan keskusaulan 
tuntumassa ja on avoinna arkisin 
kello 7–22. Ehdotuksia hiljaisen 
huoneen kehittämisestä voi laittaa 
yliopistopastori Ari Savuojalle, 
p. 040 524 5919, ari.savuoja@evl.fi. 
Katso video avajaisista:  
www.facebook.com/rauhantervehdys

Tila on avoin kaikille 
opiskelijoille ja 
henkilökunnan 
jäsenille, niin 
uskonnottomille 
kuin uskontoa 
harjoittaville. 

Ari Savuoja

E l s i  S a l ovaa ra

Oulun yliopiston hiljainen huone avattiin 23. elokuuta. Kasvot kameraan päin ylioppilaskunnan puheenvuoron käyttänyt Kati Hannila sekä yliopistopastori Ari Savuoja.
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Oulussa starttaa yli 30 perhekerhoa
Menot Oulun seurakunnissa 1.–8.9.2016

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
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. 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
   Johanna Kari, 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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Väinö Henrik 
Annola, Sointu Minerva Kur-
ki, Arttu Viljami Hälikkä.
Haukipudas: Milla Inka Ales-
sia Paananen, Juuso Aarne 
Tapani Lammassaari.
Karjasilta: Ebba Elisabeth Jo-
sefiina Knuuti, Vilma Maria 
Kärjä, Jouka Olavi Lehto, Ee-
tu Valtteri Posio, Ella-Sofia 
Tellervo Ritola, Anna-Mari Ir-
meli Romppanen, Arvi Heikki 
Armas Hietala, Lotta Anni Jo-
hanna Lahtinen, Eeli Topias 
Malkki, Ebba Arya Niskanen, 
Aino Marianne Viljamaa.
Kiiminki: Iiris Aurelia Korka-
la, Aku Heikki Pentti Kesälah-
ti, Jonatan Aaro Sakari Rege-
lin, Joosua Arvo Paavali Kois-
tinen, Jake Johannes Keskita-
lo, Meeri Juulia Keskitalo.
Oulujoki: Sebastian Timi An-
ton Ammunet, Matti Juhani 
Huhtanen, Kauno Toivo Kas-
pian Hyttinen, Eemi Henrik 
Kivioja, Senja Eija Inkeri Lohi, 
Lenna Benjamin Nissilä, Siiri 
Aino Sylvia Parri, Elsa Mart-
ta Matleena Pyykkönen, Vil-
ja Sippola, Jaro Hugo Tapio 
Väänänen, Else Inari Helko-
maa, Onni Sulo Olavi Hertte-
li, Sofia Helmiina Illikainen, 
Niklas Daniel Juola, Serafiina 
Lumi Sofia Leinonen, Mika-
el Johannes Lindroos, Kaarlo 
Julius Rehu.
Oulunsalo: Veeti Johannes 
Honkala, Eetu Antti Aleksi 
Brusila, Iina Amanda Hiltu-
nen, Mico Alex Niemistö, Ee-

Leikkaa talteen!

Syksyn tullen Oulun 
ev.lut. seurakuntien 
perhekerhot aloitta-
vat jälleen toimintan-

sa. Kaikkiaan Oulun seura-
kunnissa käynnistyy yli 30 
perhekerhoa, perhetupaa tai 
perhekahvilaa. 

Seurakuntien perheker-
hot on tarkoitettu perheille, 
joissa on pieniä lapsia. Ker-
hot tarjoavat aikuisille ver-
taistukea ja lapsille saman-
ikäistä leikkiseuraa sekä vi-
rikkeitä. Kerhoon voi lasten 
kanssa tulla vanhempi, iso-
vanhempi, hoitaja tai muu 
aikuinen. 

– Perhekerho tuo piris-
tystä sekä lasten että aikuis-
ten arkeen. Lapsia hoitava 
vanhempi voi tavata samas-
sa elämäntilanteessa olevia 
juttukavereita ja hengähtää 
kodin ulkopuolella, kah-
vikupin ääressä, kuvailee 
lapsi- ja perhetyön diakoni 
Hannele Heinonen Oulun-
salon seurakunnasta.

Perhekerho tarjoaa lap-
siperheille eväitä ja tukea 
myös kasvatuksen haastei-
siin sekä kristillisen kasva-
tuksen kysymyksiin. 

Kerhojen ohjelmaan voi 
kuulua kahvittelun ja kes-
kustelun lisäksi laulamista, 

leikkimistä, askartelua ja 
hiljentymistä. Mukana voi 
olla vierailevia asiantunti-
joita keskustelemassa lap-
siperheille liittyvistä tee-
moista.

Seurakuntien perheker-
hot ovat kaikille avoimia 
ja maksuttomia. Perhe voi 
osallistua minkä tahansa 
seurakunnan perhekerhoon 
asuinpaikasta riippumat-
ta. Kerhoihin ei tarvitse il-
moittautua etukäteen, mu-
kaan voi tulla milloin vain.

 
Kerhoilla on 
pitkä perinne
Perhekerhotoiminta on al-
kanut Suomessa 1970-lu-

mi Viljami Pirttikoski.
Tuira: Stella Johanna Kos-
kela, Niilo Feodor Leppilah-
ti, Taito Aleksanteri Leppi-
lahti, Eevi Maria Martikai-
nen, Isla Elvi Linnea Rahja, 
Iiro Oskari Salin, Jasmin An-
na Marie Schwartz, Frida Ai-
no Aliisa Vuoti, Lilja Aino 
Maaria Ahonen, Arttu Onni 
Johannes Hallamaa, Isabel 
Elle Olivia Hautakangas, Ri-
ta Aino Matilda Hautaniemi, 
Nooa Eevert Heinonen, Elle 
Aino Aurora Hietaniemi, Ei-
no Valtteri Jämsä, Jaajo Oula 
Juhani Kaijansaari, Niko Elias 
Kansanniva, Niilo Eetu Ilmari 
Sandelin, Iida Amelia Sassi, Ii-
ro Olavi Siuruainen, Ellinoora 
Isabella Viitanen, Pinja Evelii-
na Vilppola.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jonne Sakari 
Majanen ja Aino-Maria Ka-
tariina Vaaramo, Jyrki Matias 
Ojala ja Katri Anniina Romp-
painen, Antti Johannes Hä-
likkä ja Anni Pauliina Paukke-
ri, Kim Aleksi Kauppi ja Kaisa 
Mirjami Saarela.
Haukipudas: Henri Elias Kes-
ti ja Inga Miina Susanna Paa-
nanen.
Kiiminki:  Teemu Akseli Parkki-
nen ja Riikka Susanna Saarela.
Karjasilta: Vikke-Pekka Virk-
kunen ja Hilla Unna Kaner-
va Vuoristo, Juha Aleksi Ek ja 
Viivi Pauliina Korkala, Arttu 
Juho Valtteri Lehtinen ja Ma-
rika Annele Löija, Jarkko Os-
kari Meriläinen ja Essi Annii-
na Konola, Joel Juhana Huo-

tari ja Maria Pauliina Tölli, 
Reko Herman Anttila ja Kat-
ja Eerika Kettunen, Eelis Ala-
rig Kangastie ja Helmiina Jo-
hanna Viktoria Turunen,  La-
ri-Matias Sebastian Sivula ja 
Laura Elina Jussila, Jori-Pek-
ka Leppikangas ja Henna-
Leena Kunnari, Jari Kalevi 
Veteläinen ja Teija Suvi Soin-
tu Koistila.
Oulujoki: Seppo Tapio Salme-
la ja Heidi Mari Hannele Aik-
kila, Juha Markus Hiekkapel-
to ja Mirka Mari-Anne Hämä-
läinen, Kalle Tapani Leinonen 
ja Anna-Maiju Jauho, Tuomo 
Matti Laukkanen ja Jenni-
Mari Johanna Anttonen, Vil-
le Juhani Pohjosaho ja San-
na Katariina Moilanen, Jussi 
Tuomas Makkonen ja Hanna 
Katariina Auvinen.
Oulunsalo: Timo Jaakko Ola-
vi Siekkinen ja Maritta Irme-
li Turunen, Antti Jussi Aleksi 
Toljamo ja Tytti Elina Pöykkö.
Tuira: Lassi Tapani Koukkari ja 
Heidi Helena Salo,  Janne Hen-
ri Matias Soutukorva ja Mar-
jo Annika Kerola, Juho Veik-
ko Loukusa ja Tiina Elina Illi-
kainen, Topias Joniel Lehto ja 
Helmiina Lilja Maria Haukkala, 
Reijo Antero Liljeblad ja Ulla 
Kristiina Riikola, Antti Johan-
nes Kiljander ja Sanna Emilia 
Eskola, Topi Valtteri Stolp ja 
Elina Mirjami Siermala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Irja Ilona Po-
lojärvi 88, Helga Maria Navila 
87, Armi Annikki Wiander 87.

vun alussa, jolloin suurim-
missa seurakunnissa aloi-
tettiin äiti–lapsi-kerhotoi-
minta. 1990-luvulla toi-
minnan nimi muutettiin 
perhekerhoksi.

Perhekerhot ovat Oulun 
seurakunnissa yksi suosi-
tuimmista varhaiskasva-
tuksen toimintamuodoista. 

– Oulunsalon seurakun-
nassa on joka kerta perhe-
kerhossa 10–15 aikuista, ja 
lapsia yhdellä vanhemmalla 
on mukanaan yhdestä nel-
jään, kertoo Hannele Hei-
nonen.

Osassa Oulun seurakun-
nista järjestetään myös il-
taperhekerhoja. Esimerkik-

si Oulujoen, Tuiran ja Kii-
mingin seurakunnissa on 
kerhoja iltaisin noin kerran 
kuukaudessa. 

Lisätietoja toiminnasta 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/perhekerho.

 
Yhteyshenkilöt 
seurakunnissa

Tuomiokirkkoseurakunta
Outi Metsikkö 050 521 3380
outi.metsikko@evl.fi
Haukiputaan seurakunta
Outi Palokangas 040 5471 472
outi.palokangas@evl.fi
Karjasillan seurakunta
Marjaana Lassi 040 5747 108
marjaana.lassi@evl.fi
Kiimingin seurakunta
Anne Schönberg 040 7431 901
anne.schonberg@evl.fi
Oulujoen seurakunta
Anu Suomalainen 
040 5881 543
anu.suomalainen@evl.fi
Oulunsalon seurakunta
Hannele Heinonen 
044 7453 850
hannele.heinonen@evl.fi
Tuiran seurakunta
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
040 5747 106
kirsi.merenheimo-maenpaa@
evl.fi
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Jumalanpalvelukset
Messu su 4.9. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso, avustaa Jouko 
Lankinen ja kanttorina Péter 
Marosvari. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi. 
Messu su 4.9. klo 13 Intiön 
srk-koti. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja kanttorina Péter 
Marosvári. 
Messu su 11.9. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 11.9. klo 13 Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki.

 
Tuomiokirkkoseura-
kunnan raamattupiirit 
käynnistyvät syyskuun 
alussa. 8.9 ilmestyvässä 
lehdessä ilmoitamme raa-
mattupiirien tiedot.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymäl-
lä paikan päällä, Isokatu 17.
Diakonian aamu ti 30.8. klo 
9–11 Keskustan srk-talo, Moni-
toimisali. Maksuton aamupa-
la (klo 10.30 asti) ja juttutupa. 
Työttömien ja eläkeläis-
ten ruokailu ke 7.9. klo 11–
12 Keskustan srk-talo, Kane-
li, (2. krs).

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

Harrastukset ja kerhot 

Heinäpään eläkeläisten 
kerho to 1.9. klo 10.30–12 
Heinätorin srk-talo. 
Intiön eläkeläisten ker-
ho to 1.9. klo 12.30–14 In-
tiön srk-koti.  Hartauden, 
keskustelun ja kahvin ää-
rellä. Kerhot kokoontu-
vat säännöllisesti tuttuna 
ajankohtana, poikkeuk-
sista tiedotamme. 

Elossa-kahavila 9.9 klo 19 
Keskustan srk-talo, Moni-
toimisali. Nuorten aikuisten 
avoin kahvila.

Käsityökerho Silmukka ko-
koontuu Oulun tuomiokir-
kon Kryptassa keskiviikkoi-
sin klo 10–13. Kerho on mu-
kavaa yhdessäoloa ja erilais-
ten käsitöiden tekemistä lä-
hetystyön hyväksi. Mahdolli-
sista poikkeuksista ilmoitam-
me erikseen.

Lapsille ja
lapsiperheille

Kerhotoimintaa alakoulu-
ikäisille tytöille ja pojille vii-
koittain. Tämän syksyn ker-
hot löydät netistä www.ou-
lunseurakunnat.fi. Lisätieto-
ja nuorisotyöohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779, kai-
ja.siniluoto@evl.fi. 

Omaishoitajien leiri 
28.–30.9. Rokualla
Tervetuloa virkistymään syksyisen luonnon keskelle. 
Leirillä on mahdollisuus ulkoiluun, omaan aikaan tai 
ohjattuun yhdessäoloon. 
Hinta 45 € sis. matkat, täysihoidon ja tapaturmavakuu-
tuksen ev.-lut. seurakunnan jäsenille.
Mukana diakoniatyöntekijät Sirpa Vähäaho-Kuusisto 
Tuirasta ja Asta Leinonen Karjasillalta sekä  omaishoi-
don ohjaaja Heini Kemola Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry:stä.
Leiri on tarkoitettu kaikille Oulun seurakuntien 
omaishoitajille.
Ilmoittautuminen sähköisesti osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo  tai 5.–9.9. välisenä aikana Sirpalle, 
p. 040 7235 880 tai Heinille, p. 040 5268 105.

Haukipudas: Jarmo Juhani 
Törmikoski 78, Veikko Olavi 
Niskanen 95.
Karjasilta: Tuomo Antero 
Jaukkuri 65, Yrjö Kustaa Sa-
muel Kemppainen 96, Kale-
vi Oskari Moilanen 83, Kirsi 
Marjaana Leinonen 54, Erk-
ki Johannes Ojanen 77, Pent-
ti Erkki Ripatti 87.
Kiiminki: Jorma Antero Kre-
us 71, Tyyne Johanna Väyry-
nen 78, Veikko Ilmari Honka-
nen 84.
Oulujoki: Kauko Kalevi Kor-
honen 91, Tauno Kauppila 76, 
Kuolleena syntynyt pieno-

kainen Niklas Koskinen, Eini 
Päivi Hannele Väätäinen 55, 
Kirsti Helinä Wickström 91.
Oulunsalo: Maarit Anna-Lii-
sa Piippo 49.
Tuira: Elvi Katariina Galla 
86, Jaarli Aatos Alfred Jär-
velä 87, Oiva Adolf Mattila 
90, Kauko Henrikki Pietilä 
78, Toni Pekka Rajanen 26, 
Airi Marjatta Raappana 83, 
Päivi Irmeli Halkola 53, Lyy-
li Johanna Katvala 89, Simo 
Kalevi Laine 91, Eero Ilmari 
Ruonakoski 79, Reino Pent-
ti Sipilä 88.

Oulun tuomiokirkkokuoro 
uudistuu
Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan 
kootaan uutta sekakuoroa.
Kuoro on tarkoitettu kuorolaulua jo 
aikaisemmin harrastaneille laulajille.
Kuoro rikastuttaa tuomiokirkkoseurakunnan 
jumalanpalveluselämää ja laulaa erilaisissa 
seurakunnallisissa tilaisuuksissa. Kuoro on 
ensisijaisesti tarkoitettu työikäisille laulajille.
Kuorolaisilta odotetaan kohtuullista nuotinlukutaitoa. 
Koelauluista voi sopia kuoronjohtaja, kanttori 
Henna-Mari Sivulan kanssa. henna-mari.sivula@evl.fi, 
p. 040 7450 160.

Pienoismallinäyttely 
la 10.9. klo 11–18 Raatin nuorisotalo (Raatintie 7) 
Esillä eri mittakaavassa pienoismalleja autoista, lento-
koneista, laivoista, sotakalustosta ja figuureista. Mu-
kana myös Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien Fre-
momoduulipienoisrautatie. Alle 18-vuotiaille juniori-
mallareille kilpailu! Tuo muovimallisi esille klo 12 men-
nessä. Yleisöäänestys ratkaisee voittajan. Voittaja jul-
kistetaan klo 17. Mukana muovimalleja myyviä liikkei-
tä sekä buffetti. Vapaa pääsy. Näyttelyn järjestää Tuo-
miokirkkoseurakunnassa toimiva pienoismallikerho. 
Lisätietoja näyttelystä ja kerhosta Tapio Huhtelin, 
p. 050 5479 657. Pienoismallikerho kokoontuu 
sunnuntaisin klo 15–17 Heinätorin srk-talossa.

Perhekahvila 
tiistaisin klo 10–11.30 Heinäpään srk-talossa.

Perhekahvilaan voit tulla tapaamaan vanhoja ja 
uusia ystäviä. Seurakunta tarjoaa kahvia, teetä ja 
mehua. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä, väritellä 

kuvia ja piirrellä. Kahvila aukeaa yhteisellä lyhyellä 
hartaushetkellä ja päätetään lasten ja aikuisten 

yhteiseen hetkeen. Perhekahvilassa voit halutessasi vain 
piipahtaa kahvikupposen nauttimassa tai viettää koko 

yhteisen ajan toisten seurassa.

Perhekerho 
torstaisin klo 10–11.30 Keskustan srk-talo (2. krs).
Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, 

johon lapsi tulee yhdessä huoltajan kanssa. Kerho alkaa 
yhteisellä hartaushetkellä, jonka jälkeen kahvitellaan, 

askarrellaan ja leikitään. Päätämme kerhon aikuisten ja 
lasten yhteisellä laulu/lorutuokiolla.

Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

• ti 6.9. klo 19 
Pekka Piironen (Oulu) – urut 

• pe 23.9. klo 19  
Oulun tuomiokirkon kanttoreiden konsertti
Henna-Mari Sivula – sopraano
Lauri-Kalle Kallunki – baritoni, urut ja piano
Péter Marosvári – tenori, urut

lauantaina 3.9. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa

Pauli Uusikylä

KappeLive-konserttisyksy aukeaa lauantaina 3. syyskuu-
ta klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa (Yliopistokatu 7). 
Ensimmäisessä konsertissa lavalle istahtaa Pauli Uusi-
kylä, oululainen muusikko, laulaja ja lauluntekijä. Hän 
on tehnyt gospelmusiikkia 90-luvun alusta lähtien eri 
kokoonpanoissa, livekeikoilla ja mm. seitsemällä levyl-
lä. Viime aikoina yhteistyössä Levyn veljesten Tommin 
ja Jarin kanssa Pauli on levyttänyt vapaiden suuntien 
vanhoja ja rakastettuja lauluja uusin modernein sovi-
tuksin. Konsertissa Pauli esittää bändinsä kanssa sävel-
lyksiään tulevalta levyltä. Lauluissa punaisena lankana 
kulkee ajatus lohdusta vaihtelevissa elämäntilanteissa. 
Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Menot Oulun seurakunnissa 1.–8.9.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 4.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
kanttorina Sari Wallin, avus-
taa Seija Lomma. Messun jäl-
keen kirkkokahvit seurakun-
takeskuksessa. Radio Dei.
Sanan ja rukouksen ilta su 
4.9. klo 18 Jäälin kappelilla. 
Ks. ilmoitus.
Raamattupiiri to 1.9. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 8.9. klo 13 
srk-keskuksessa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 5.9. klo 11–
12 Jäälin kappeli. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienituloisten 
aamupuuro ma 5.9. klo 9.30–
10.30 Kiimingin Vanhustenta-
loyhdistyksen kerhohuoneel-
la. Kivitie 1 (sisäänkäynti Kier-
totien puolelta).

Musiikkitilaisuudet
Poikakuoron aloitus to 8.9. 
klo 17.15 Jäälin kappelilla. 
Kirkkokuoro aloittaa lau-
lukautensa ke 7.9. klo 18.30 
Montin salissa.
Laulunäytelmä ”Uppo-Nal-
le löytää ystävän” to 1.9. klo 
18 Kiimingin srk-keskuksessa. 
Vapaa pääsy kaikille. Esittä-
jinä mm. Jussi Juola ja Tuo-
mo Rahko.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 4.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, avus-
taa Pekka Mustakallio. Mes-
sudiakonina Heli Puuperä. 
Kanttorina Hannu Nieme-
lä. Messun jälkeen pystykah-
vit kirkossa ja 70-vuotiaiden 
juhla srk-keskuksessa. 
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 16 Kellon srk-kodilla. Toi-
mittaa Jari Flink, kanttorina 
Hannu Niemelä, laulu Teemu 
Takkula. Kirkkokahvit. Virsi-
lauluhetki Viis virttä viis yli 
viis kahvien jälkeen.
Raamattupiiri ke 7.9. klo 18 
srk-keskuksen Poiju-kokous-
tilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot aloittavat vii-
kolla 35. To 1.9. klo 9.30–11 
Kellon srk-koti, pe 2.9. klo 
10–11.30 Wirkkula, Martin-
niemen srk-koti ja Jokelan 
vanha koulu. Lisätietoja Outi 
Palokangas, p. 040 5741 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 6.9. klo 13 srk-kes-
kuksessa. Vertaistukiryhmä 
omaistaan hoitaville. Jutel-
laan luottamuksella ja kes-
kustellaan ajankohtaisista ai-
heista. Olet lämpimästi ter-
vetullut ryhmään silloin, kun 

Sinulle sopii. Pullakahvit tar-
joaa Haukiputaan seurakun-
nan puolesta diakonissa He-
li Puuperä, p. 040 5898 362. 

Musiikki
Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Syyskausi alkaa to 
1.9.  Uusia laulajia otetaan 
1.9. ja 8.9. klo 16.30 lähti-
en. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Kuoroleiri Isollaniemellä 
lokakuun alussa. Tied. kuo-
ronjohtaja Kaisa Säkkinen 
p. 040 5818 974, kaisa.sakki-
nen@evl.fi.
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron harjoitukset tors-
taisin klo 18.30–20.30. Syys-

kausi alkaa to 1.9. Tied. kuo-
ronjohtaja Hannu Niemelä, 
p. 040 5471 660, hannu.nie-
mela@evl.fi, www.haukipu-
taankirkonkamarikuoro.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 5.9. klo 13 Veteraani-
kuja 3 kerhohuoneessa, Ase-
makylä, to 8.9. klo 13 srk-kes-
kuksen Frosterus-salissa ja 
to 8.9. klo 13 Kellon srk-ko-
dilla.  Kerhossa hartaus, kah-
vit ja vaihtelevaa ohjelmaa, 
joskus vierailija. Taksilistal-
le voi ilmoittautua kerhossa 
tai maanantaisin klo 9–11, p. 
044 7310 232. Omavastuu 3 
€ / suunta.
Juttukahvila ke 7.9. klo 13 

Lapsille ja
lapsiperheille

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

Harrastukset ja kerhot
Ruskakööri aloittaa syyskau-
den pe 2.9. klo 10 srk-keskuk-
sessa.
Juttunurkka ma 5.9. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. Kaikille 
avoin tapaamispaikka, jossa 
kahvittelun ohessa juttelem-
me arkipäivän asioista.
Naisten kasvuryhmä ti 6.9. 
klo 13 Jäälin kappelissa. 

Kamraatti
kohtaa Kiimingissä

Kamraatti –toiminta käynnistyy lapsiperheiden tueksi. 
Voit saada apua Kamraatin kautta:

• jos läheisesi/isovanhemmat asuvat kaukana, 
eikä heiltä saa apua

• jos sinulla ei ole asiakkuutta kunnan perhetyöhön
• jos tarvitset apua lasten hoidossa, 
tarvitset keskustelukumppania tms.

Toiminta käynnistyy syyskuussa kokeiluluontoisesti 
syksyn ajan. Palvelu on maksutonta. 

Ajanvaraus maanantaisin klo 9–11, p. 040 7008 151.

Järj. Kiimingin seurakunnan diakonia- ja varhaiskasvatustyö

Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvila kaikenikäisille, 
jotka voivat kokoontua päi-
vällä yhteen. Juttukahvilas-
sa alkuhartaus, kahvit ja yh-
teistä ohjelmaa sekä keskus-
telua, joskus vierailijoita. Jut-
tukahvila on ilmainen. Mah-
dollista saada taksikuljetus-
ta, hinta 3 € / suunta. Taksi-
kyytipyynnöt Minna Similäl-
le, p. 040 8668 319. 

Muut menot
Aamupuuro-Akatemian 
syyskausi alkaa ma 5.9. srk-
keskuksessa, Kirkkotie 10. 
Hartaus klo 9.50 ja sen jäl-
keen aamupuuro, voileivät 
ja kahvit. Ruokailu on mak-
suton, vapaaehtoisen lah-

joituksen voi pudottaa ra-
halippaaseen. Syönnin jäl-
keen aiheena on rippikou-
lu ennen ja nyt. Aiheesta ju-
tuttaa nuorisotyönohjaaja 
Tarja Kainulainen. Tapahtu-
ma päättyy klo 11.30. Yhteis-
työssä Puttaan Martat.
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon kirkko sunnuntai-
sin klo 13, miesten päivä 3.9.
Rauhan Yhdistysten toimin-
taa: Haukipudas: toimin-
takauden avajaiset ja seu-
rat su 4.9. klo 12 ry:llä. Kel-
lo: ompeluseurat pe 2.9. klo 
18.30 ry:llä, seurat su 4.9. klo 
17 ry:llä. Jokikylä: Toiminta-
kauden avajaiset pe 2.9. klo 
18.30 ry:llä, päiväseurat su 
4.9. klo 13 ry:llä.

Suunnitellaan syksyn ohjel-
maa, tervetuloa!
”Olkkarin rupatteluklupi” 
ke 14.9. klo 13–15 Seniorita-
lon olohuoneessa (Terveystie 
3, Kiiminki). Olkkarin rupat-
teluklupi on tarkoitettu kai-
kenikäisille eläkeläisille. Ru-
patteluklupin ohjelmassa on 
teemallista rupattelua, har-
taus, yhteislaulua ja kahvit-
telua. Kauempana asuvilla 
on mahdollisuus tilata kyy-
ditys Erja Haholta ma 12.9. 
klo 15 mennessä, p. 0400 
775 164.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 4.9. klo 
12 seurat ja perheruokailu 
ry:llä, Esko Mattila.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 11.9. klo 14 srk-
keskuksessa, Matti Rahja.

Luontoretki
Tervetuloa kaikki luonnosta kiinnostuneet 
luontoretkelle Kalimeenlammelle ke 7.9. klo 13!
Retkellä on mahdollisuus mm: tutustua Kalimeenlammen 
luontoon ja maastoon esim. patikoimalla, osallistua ras-
tipolulle, paistella makkaraa ja kahvitella ja olla yhdessä 
luonnon helmassa.
Retkellä mukana diakoni Erja Haho ja diakoniapappi 
Jaakko Tölli. Ilmoittautumiset ti 6.9. mennessä Erjalle, p. 
0400 775 164 tai erja.haho@evl.fi. Ota mukaasi hyvät jal-
kineet, makkaraa ja vesipullo. Seurakunta tarjoaa pulla-
kahvit! Sateen sattuessa retki peruuntuu.

Sanan ja rukouksen ilta
sunnuntaina 4.9. klo 18 Jäälin kappelilla.

Sanan ja rukouksen illassa laulamme ja rukoilemme yhdessä. 
Teemme matkan elämän syviin vesiin ja sieltä ylös laskeutu-
malla kaivon pohjalle Raamatun Joosefin kanssa lattiakuvan 
keinoin. Jumalalla on suunnitelma meidän jokaisen elämän 
varalle. Hän nostaa ja johdattaa. Tilaisuuden päätteeksi ilta-
tee. Mukana Seija Helomaa ja Sari Wallin.

Flickr

Luojan luomat 
keskiviikkona 7.9. klo 18–20 Wirkkulassa. 

Luojan luomat on porukka, 
jossa voi heittäytyä luovaan ilmasuun. 

Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille. 
Yhdessä etsimme erilaisia ilmaisun keinoja ja

tarkoituksena on myös syksyn aikana valmistella 
esityksiä muutamaan veisuiltaan.

Haluatko toimia avustajana 
Haukiputaan seurakunnan 

nuorten illoissa perjantai-iltaisin? 
Vuoroja voit valita oman aikataulusi mukaisesti. 

Tehtävinä on hoitaa illan tarjoilu ja ohjelma 
yhdessä muiden vetäjien kanssa. 

Ikäraja 18 vuotta. 
Ilmoittaudu Katri Haapakorvalle sähköpostilla 

osoitteeseen katri.haapakorva@evl.fi 
tai puhelimitse 045 6576 122.
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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. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Kansanlaulukirkko su 4.9. 
klo 10, Karjasillan kirkko. Toi-
mittaa Satu Kreivi-Palosaa-
ri, avustavat Kimmo Kieksi 
ja Maija Hyvönen, kanttori-
na Ilkka Järviö.  Syyskauden 
avaus.
Messu su 4.9. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Kirkkokahvit.
Varikkomessu su 4.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus. 
Messu su 4.9. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. Syyskauden 
avaus.
Kappelimessu su 4.9. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, saar-
na Eine Rautiainen, kantto-
rina Riitta Piippo.
Kolehti oppilaitos- ja nuo-
risotyöhön eri järjestöille 
Kirkkohallituksen kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Hanna rukousryhmä to 1.9. 
klo 18 Kastellin kirkon srk-sa-
lissa. Hanna-työ on Lähetys-
järjestö Sanansaattajien kan-
sainvälistä toimintaa. Lisätie-
toja www.sansa.fi. Kokoon-
numme joka toinen to klo 
18–19.30. Lisät. Mari Vakki-
lainen, p. 050 3035 243. 
Hartaus pe 2.9. klo 13, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Marja-Leena Tahkola ja 
Taina Voutilainen. 
Rauhanyhdistys:  kirkkoseu-
rat ti 6.9. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Erkki Piri ja Kari Päk-
kilä. 
Lähetyspiiri ti 6.9. klo 17.30, 
Kaukovainion kappelissa. 
Syksyn ensimmäisessä lä-
hetyspiirissä vieraina Suo-
men Lähetysseuran  nimik-
kolähettimme Anna-Maija 
ja Miikka Kallio, jotka toimi-
vat Venäjän ja Viron työssä. 
Lisäksi katsaus lähetyspiirin 
syksyn 2016 ohjelmaan. 
Raamattupiiri, ke 7.9. klo 18 
Karjasillan kirkko,  to 8.9. klo 
13, Kastellin kirkko pappilan 
puolella.

Pyhän Andreaan kastemessut
18.9.2016, 20.11.2016 ja 8.1.2017 ja 23.4.2017.
Ilmoittautumiset kahta viikkoa ennen Karjasillan 

kirkkoherranvirastoon p. 08 5313 200.

Kirkko lähelläsi verkossa
Karjasillan kirkon jumalanpalvelukset 

ovat kuultavissa nettiradiossa
 www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho ma 5.9. 
klo 12 Maikkulan kappeli, to 
8.9. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkko, to 8.9. klo 13 Kastel-
lin kirkko ja to 8.9. klo 13 Kar-
jasillan kirkko.
Oulun seudun virsikuoro 
ma 5.9. klo 18, Maikkulan 
kappeli.
Omaishoitajien leiri 28.–
30.9. Rokualla. Ks. ilmoitus 
s. 14.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 8.9. klo 9, 
Karjasillan kirkko. Tule mu-
kavaan seuraan nauttimaan 
vapaaehtoisten valmista-
maa maksutonta aamupa-
laa. Tarjolla puuroa, leipää 
ja leikkeleitä sekä kahvia ja 
teetä. Huom. paikka vaihtu-
nut Kaukovainion kappelista 
Karjasillan kirkolle.

Kaakkurin alueen toiminnan 
aloitusbrunssi ja perhemessu 

11.9. Pyhän Andreaan kirkossa.
Brunssi alkaen klo 11 ja 

perhemessu alkaa kello 12.
Tervetuloa kauden aloitusmessuun 

ja brunssille sitä ennen!

"Vielä tilaa on, vielä tilaa on
Tartu käteen, tääl on sulle paikka

Vielä tilaa on!"
 

Karjasillan seurakunnan 
päiväkerhoissa tilaa! 

Päiväkerho on seurakunnan järjestämää tavoitteellista
 ja laadukasta varhaiskasvatusta.

Päiväkerho on 3–6-vuotiaiden kerho, joka kokoontuu 
kaksi tai kolme kertaa viikossa 2,5 h / kerta.

Pyhän Andreaan kirkko
ma, to ja pe klo 9–11.30

ma, ti ja to klo 12.45–15.15
Päivi Sutinen, p.  044 3161 776

Karjasillan kirkko ti ja pe klo 9–11.30
Kati Parviainen, p. 044 3161 465

Kastellin kirkko ti ja to klo 13–15.30 
Kati Parviainen, p.  044 3161 465

Maikkulan kappeli ma ja to klo 9–11.30
Riitta Yliluoma, p. 044 3161 427

sunnuntaina 4.9. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Paula Rosbacka, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Pyhäkoulu lapsille sana-
osuuden aikana. Kolehti oppilaitos- ja nuorisotyöhön 
eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

Karjasillan seurakunnan 

60-vuotiaiden juhla
sunnuntaina 25.9. klo 10 
Karjasillan kirkossa.
Juhla alkaa messulla klo 
10 ja jatkuu täytekakku-
kahvien merkeissä. Juhla 
päättyy noin klo 12.30. 
Puolisosi ja ystäväsi on 
tervetullut mukaan.
Ilmoittautumiset 19.9. 
mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtu-
mat tai karjasillanseura-
kunta@evl.fi.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulunohjaajien start-
tipäivä la 3.9. klo 10–15,30, 
Lämsänjärven leirikeskus. Ks. 
ilmoitus s. 20. 
Karjasillan perhekerhot: 
Maanantaisin klo 9–11 per-
hetupa Karjasillan kirkko. 
Tiistaisin klo 10–11.30 Pyhän 
Andreaan kirkko. Keskiviik-
koisin klo 9.30–11 Kastellin 
kirkko, Kaukovainion kappe-
li, Maikkulan kappeli ja Py-
hän Andreaan kirkko.
HelmiMuskarit: 
Pyhän Andreaan kirkko

PerheenHelmet I ti klo 17.15–
18. PerheenHelmet II ti klo 
18.15–19. TaaperoHelmet (1–
2-v.) pe klo 10–10.30. Vau-
vaHelmet (3 kk–1-v.) pe klo 
10.45–11.15.
Kastellin kirkko
PerheenHelmet I ma klo 
17.15–18. Perheen helmet 
II ma klo 18.15–19. Pienten-
Helmet (3 kk–2-v.) to klo 10–
10.30. Kaikissa muskariryh-
missä on aina mukana van-
hempi/ muu aikuinen yh-
dessä lapsen / lasten kanssa. 
Muskarimaksu on 50 € / kau-
si. Sisaralennus 50 %. Mari 
Liukkonen, p. 044 3161 425

Lattiakuvailta – 
Iltahartaus 
lapsille ja 
aikuisille 

ke 31.8. klo 18 
Maikkulan 
kappelilla. 

Aiheena Pyhä 
huolettomuus. 

Iltapalaa.
Lämpimästi 
tervetuloa!
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su  4.9. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Messu su 4.9. klo 12 Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 10 Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Matti Jurvelin, kanttori-
na Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
4.9. klo 12 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 

Harrastukset ja kerhot 
Musiikkitilaisuus: Lapsikuo-
ro to 1.9. klo 17 Ylikiimingin 
srk-talo. Lapsikuoro koulu-
ikäisille. Kuoro harjoittelee 
seurakunnan jumalanpalve-
luksiin ja muihin tilaisuuk-
siin. Kuoroa johtaa Leo Rah-
ko, p. 040 7300 408. 
Piispankamari pe 2.9. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 

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
040 1921 158

Menot Oulun seurakunnissa 1.–8.9.2016

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kiitos kun saan tässä olla 
– Gospelmessu pe 2.9. klo 
19 Oulunsalon kirkko. Ks. il-
moitus.
Messu su 4.9. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Hanne-
le Heinonen, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara, kirkkoväärti 
Seppo Puolitaival. 
Hartaus ke 7.9. klo 11.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu.
Hartaus to 8.9. klo 13.30 
Teppola, Jukka Joensuu. 

Seurakuntakerho to 
8.9. klo 11 seurakunnan 
Toimitalolla, Maija Sivu-
la.  Erkki Alasaarela esit-
telee lintuaiheisia luon-
tokuvia.

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
5.9. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 8.9. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla.  
Repun perhekerho to 8.9. 
klo 9.30. 
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 9.9. klo 
9.30–11.30 Varjakan kyläta-
lolla.   

Harjutie 18.  Lähetyksen puo-
ti ja kahvila. 
Diakonian aamujen emän-
täkokous ma 5.9. klo 13, Myl-
lyojan srk-talo. Uudet ja enti-
set emännät tulkaa suunnitte-
lemaan syksyn vuoroja. Ilmoi-
ta tulostasi Ulla-Maija Ruotsa-
lainen, p. 040 5747 097.
Neulansilmä ti 6.9. klo 17, 
Hönttämäen srk-koti. Kan-
sainvälinen sekä suomalai-
sille että maahanmuuttaja-
naisille tarkoitettu naisten 
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Myllyojan Kahvimylly 
etsii jauhopeukaloa. Kerran kuukaudessa torstaisin 
aukiolevalta kahvilalta puuttuu leipoja. 
Talo tarjoaa keittiön ja tarvikkeet. 
Odotamme omatoimisuutta ja 
hommien hoitamista alusta loppuun 
saakka. Kahvimylly on avoinna 
to 15.9. klo 13. Lisätietoja 
Ulla-Maija Ruotsalainen, p. 040 5747 097.

Kansainvälinen ilta 
torstaina 15.9. kello 18 Myllyojan srk-talossa. 
Terveiset Israelista. Juutalaistyön näkymiä Euroopassa. 
Tarjolla unkarilaista ruokaa, hinta 10 €.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Pe 2.9. klo 19 nuorten 
perjantai ry:llä. La 3.9. klo 16 
äitien ja isien ilta, Ritva Vat-
jus. Su 4.9. klo 17 radiointi-
seurat ry:llä, Jukka Kolmo-
nen, Olavi Korkiakoski. Ti 6.9. 
klo 18.30 lauluseurat Keski-
kylä, Mirja ja Antti Korkea-
koskella, Visakoivunkuja. 
Salonpää Pe 9.9. kotiseurat 
Sorvarilla klo 18.30.

Sururyhmä 
torstaina 15.9. klo 17 
Myllyojan seurakuntatalossa.  
Sururyhmä heille, jotka ovat 
menettäneet lähimmäisensä 
vähintään 3 kuukautta tai 
enintään kaksi vuotta sitten. 
Ryhmässä voi turvallisesti käsitellä 
menetyksen aiheuttamia tuntemuksia. 
Yhdessä pääsemme surussa eteenpäin ja voimme käsi-
tellä surun herättämiä asioita ja tunteita turvallisessa 
luottamuksellisessa ympäristössä. Vertaistukiryhmä ko-
koontuu 6 kertaa syksyn  aikana. Ryhmänvetäjinä ovat 
pappi Pentti Kortesluoma ja diakonissa Kati Riipinen. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 9.9. klo 12 mennessä 
Kati Riipiselle, p. 040 5281 813.

Kyläkamarin 
10-v. juhlakahvit 
ma 5.9. klo 11 Pysäkillä.

Diakonian aamupuuro 
ti 6.9. klo 9–10 Pysäkillä.
Diakonian aamupuuro on tarkoitettu
vähävaraisille ja yksinäisille oulunsalolaisille.
Puuron lisäksi ateriaan kuuluu leipä lisukkeineen,
kahvi tai tee. Tervetuloa!

Omaishoitajien virkistyspäivä ke 7.9. Peuhussa 
Lähtö klo 11.30 Kunnantalon pysäkiltä ja paluu n. klo 16.

Ilmoittaudu ruokailua ja kuljetusta varten ma 5.9. mennessä diakonissa 
Maija Sivulalle, p. 044 7453 853.

Järjestäjät: Oulunsalon seurakunta, Oulunsalon Salottaret, SPR ja Lions Club
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ja tyttöjen käsityökerho. Li-
sätietoja Sari Meriläinen, p. 
040 5583 294 tai Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 8.9. 
klo 9–12, Myllyojan srk-talo.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pik-
kukoulut, perhekerhot ja 
nuorten kerhot. Perheker-
hot avautuvat viikolla 35.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus 
talou dellisissa asioissa ajan-
varaus ma 5.9. klo 9–11, p. 
040 703 3690. Vastaanotto 
muissa asioissa sopimuksen 
mukaan ottamalla yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 

Hohde-kuoro 
tiistaina 6.9. klo 18.30 Ylikiimingin seurakuntatalossa. 

Kuorotoiminta Hohde-kuoro etsii hyväntuuliseen 
joukkoonsa lisää laulajia kaikkiin ääniin – ja etenkin 
miesääniin. Uusia laulajia otetaan mukaan koelaulun 
kautta.  Lisätietoja Leo Rahko, p. 040 7300 408.

Oulujoen kirkkokuoron harjoitukset 
keskiviikkona 7.9. klo 18 Oulujoen kirkossa. 

Kirkkokuoron syyskausi käynnistyy. Tervetuloa mu-
kaan sekä uudet että vanhat laulajat! Uusia laulajia 
otetaan sisään koelaulun kautta. Lisätietoja antaa 
kuoronjohtaja Sanna Leppäniemi, p. 040 7400 511. 

Laulaen iloa jaamme – 
musiikki yhteistä on 
torstaina 8.9. klo 13 Hintan seurakuntatalossa. 

Laulamme yhdessä syksyyn liittyviä lauluja pianon 
säestyksellä. Olet lämpimästi tervetullut laulamaan 
tai kuuntelemaan musiikkia. Mukana diakoniatyönte-
kijä Anna-Maija Sälkiö ja kanttori Sanna Leppäniemi.

Erkki A
lasaarela

Seksuaalisuus-ilta!
Aviosuhteen katsastusasemalla 7.9. klo 18 (Oulunsalon 
seurakunnan tila, Pysäkki, kauppiaantie 5) pohditaan 
seksuaalista läsnäoloa ja läheisyyttä suhteessa haastee-
na ja lahjana. Aiheesta luennoi perheneuvoja, pastori, 
psykoterapeutti Vuokko Laurila. Iltaan ei tarvitse en-
nakkoilmoittautua! Lämpimästi Tervetuloa!
www.romuromantiikkaa.fi
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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 srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 2.9. klo 14, Caritas Mat-
riiti. Valtatie 37. Hartauden 
pitävät Marja-Leena Tahko-
la ja kanttori Taina Voutilai-
nen. Tervetuloa! 
Messu su 4.9. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttori Tom-
mi Hekkala. 
Messu su 4.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttori Anna Käl-
käjä. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Mukulamessu su 4.9. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Minna Salmi, avusta-
vat Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää ja Minna Andersson, 
kanttori Anu Arvola-Gre-
us. Pyhän Tuomaan lapsi- ja 
nuorisokuoro.
Messu su 4.9. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, avus-
taa Riitta Louhelainen, kant-
tori Anna Kälkäjä. 
Iltamessu su 4.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttori Anu Arvola-
Greus. 
Viikkomessu ke 7.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
ri Heikki Jämsä.

Harrastukset ja kerhot 
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus alkaa syyskuus-
sa 2016 ja kestää kevääseen 
2017 saakka. Isosryhmät ko-
koontuvat noin kerran kuu-
kaudessa Tuiran kirkolla jo-
kainen ryhmä omana päivä-
nään (maanantaisin, tiistai-
sin, keskiviikkoisin ja tors-
taisin). Lisäksi pääset mu-
kaan yhteisiin isoskoulutus-
päiviin ja nuorten tapahtu-
miin. Syksyllä ja keväällä pi-
detään myös kaksi isoskou-
lutusleiriä, joista voit valita 
sinulle paremmin sopivat. Il-
moittautuminen ke 6.9. klo 
23 mennessä. 
Raamattupiiri to 1.9. klo 17, 
Rajakylän srk-koti. Vetäjänä 
Jarmo Luoto. 
Ikäihmisten suvantohet-
ki ma 5.9. klo 14–15, Tuiran 
kirkko. Ikäihmisille suun-
nattu avoin kohtaamishet-
ki yhdessäolon ja kahvitte-
lun merkeissä Tuiran kirkon 
Suvantosalissa. Mukana dia-
koniatyöntekijä Sirpa Vähä-
aho-Kuusisto.
Käsityökahvila ti 6.9. klo 12–
15, Koskelan srk-koti. Tule te-
kemään käsitöitä mukavaan 
porukkaan lähetystyön myy-
jäisiin tai hyväntekeväisyy-
teen. Kerhoon otetaan vas-
taan lanka- ja ompelutarvik-
keita lahjoituksena.
Raamattupiiri to 8.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko, Suvan-
tosali.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 8.9. klo 13–15, 
Palokan srk-koti. Diakonia-
piiri on avoin kaikille niille 
henkilöille, jotka haluavat 
tehdä käytännön diakoni-
aa eli kristillistä avustustyö-
tä oman asuinalueensa ih-
misten hyväksi. Diakoniapii-

Yksinäisten leiripäivä
maanantaina 5.9. kello 11–16 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Tervetuloa mukaan Hietasaaren virkistyspäivään, Ou-
lun seurakuntien kaupunkileirikeskukseen, Hietasaa-
rentie 19. Päivä on sinulle ilmainen, kunhan vain tu-
let sinne omin voimin. Päivän ohjelmassa on sapuskaa 
soppatykistä klo 11–12, saunomista, makkaranpaistoa 
ja iltapäiväkahvit. Voidaan välillä jutustella elämän asi-
oista ja jopa lauleskella, jos siltä tuntuu. Päivä on tar-
koitettu alle 50-vuotiaille yksin oleville tai yksinäiseksi 
itsensä tunteville miehille ja naisille, joilla ei ole tässä 
vaiheessa työtä ja toimeentulokin on niukkaa. Päiväs-
sä on mukana seurakunnan työntekijöitä.

Mukulamessu 
sunnuntaina 4.9. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Toimittaa Minna Salmi, 
avustavat Kirsi Merenheimo-Mäenpää

ja Minna Andersson, kanttori Anu Arvola-Greus. 
Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro.

ri kokoontuu kerran kuussa 
Palokan seurakuntakodilla. 
Kerhossa kahvitellaan, vaih-
detaan kuulumiset ja suunni-
tellaan diakonista vapaaeh-
toistyötä. Lisätietoja: diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145. 
Omaishoitajien leiri ke–pe 
28.–30.9. Rokuan leirikeskus. 
Ks. ilmoitus s. 15.
Liisa ihmemaassa -baletti 
Helsingissä ma–ke 24.–26.10. 
Lähde mukaan Helsinkiin kat-
somaan Liisa ihmemaassa -ba-
lettia. Retken hinta on 315 € / 
henkilö. Hintaan sisältyy: bus-
sikuljetus, majoitus aamiaisel-
la Original Sokos Hotel Presi-
dentti 2 yötä 2-hengen huo-
neessa, Balettilippu ”Liisa Ih-
memaassa”, lounas meno- ja 
paluumatkalla. Balettia ei suo-
sitella alle 10 vuotiaille. Ilmoit-
tautuminen 18.9. mennes-
sä. www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumat/2016-10-24/lii-
sa-ihmeemaassa-baletti-hel-
singissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ateria to 1.9. ja to 
8.9. klo 12–13, Rajakylän srk-
koti. Ateria on maksuton. 
Sanaa ja rukousta to 1.9. 
klo 13–15, Palokan srk-ko-
ti. Sanaa ja rukousta kerhos-
sa keskustellaan hengellisis-
tä asioista, luetaan Raamat-
tua ja rukoillaan. Kerhoon ei 
tarvitse ilmoittautua erik-
seen. Mukaan voi tulla mil-
loin vain. Kerho kokoontuu 
noin kolmen viikon välein 
torstaisin klo 13–15 välise-
nä aikana. Lisätietoja antaa 
kerhon vetäjä, diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145 tai 
heli.m.mattila@evl.fi 
Diakonian aamupala ma 5.9. 
klo 10–11, Rajakylän srk-koti. 
Aamupala on maksuton.
Diakonian ateria to 8.9. klo 
12–13, Pyhä Luukkaan kap-
peli.

Perheiden syyspäivä
la 17.9. kello 10–15, Hietasaaren leirikeskuksessa.

Päivä alkaa klo 10 hartaudella, jonka jälkeen 
mahdollisuus kanooteilla melomiseen Mustassa salmessa, 

monenlaiseen pelailuun, askarteluun jne.
• Soppatykkiruokailu klo 11–12 • Lättykahvit klo 13

• Poniratsastusta klo 13.30–15 • Saunomis-
mahdollisuus klo 10–15. Tervetuloa!

Vapaaehtoistyön startti-ilta 
keskiviikkona 7.9. klo 17–19 Hietasaaren leirikeskus. 
Toiminnan aloitus yhdessä. Tervetuloa kaikki seurakun-
nassa toimivat vapaaehtoiset yhteiseen aloituspäivään. 
Voimme suunnitella tulevaa ja vaihtaa kuulumisia. Eri-
tyisesti toivomme mukaan uusia toiminnasta kiinnos-
tuneita! Mukana lähetyssihteeri Tarja Oja-Viirret, dia-
konissat Eeva-Marja Laitinen ja Saila Luukkonen. 
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittamaan Sailalle, 
p. 040 5747 092.

Piirustuskilpailu 

Nyt toivotaan paljon eläinaiheisia piirustuksia 4–6 
-vuotiailta lapsilta! Tyyli ja tekotapa on vapaa. Voit-
tajatyöstä tehdään puulelu Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Kilpailuaika on 1.9.–14.10. 
Työt tulee lähettää osoitteella Tuiran seurakunta / 
Saila Luukkonen, Myllytie 5, 90500 Oulu. 
Valinnan suorittaa Pentti Kinnunen, joka myös val-
mistaa lelun. Lisätietoja diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.

Miesten juttutupa 
keskiviikkona 7.9. klo 17–18.30 
Palokan seurakuntakodissa (Parkettitie 3). 
Juttutupaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen. 
Juttutupaa vetävät Pateniemen omat vapaa-
ehtoiset Pertti Taimisto, p. 045 8414 700 
ja Kalevi Huovinen, p. 040 4143 263. 
Ryhmä kokoontuu syksyn 2016 aikana 
kerran kuukaudessa keskiviikko iltaisin: 
7.9, 5.10, 2.11 ja 14.12. Miesten juttutupaan 
ovat tervetulleita kaikki miehet. 
Erityisesti ne, jotka kokevat elämässään 
yksinäisyyttä ja kaipaavat toisten miesten 
seuraa. Juttutuvassa tarjotaan pullakahvit.
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Tuiran seurakunnan 

sekakuoro Tuike 
aloittaa uuden laulukauden torstaina 1.9. klo 18. 

Tuike on tarkoitettu nuorille aikuisille (n. 20–35-v.). 
Koelauluja järjestetään syys- ja kevätkausien alussa 
ja niihin ovat tervetulleita kaikki kuorolaulusta 
kiinnostuneet nuoret aikuiset. Kuoro harjoittelee 
joka torstai Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Kuoroa johtaa Raakel Pöyhtäri, p. 040 5747 086. 
Sijaisena syyskuun ajan toimii Timo Lepistö, 
p. 040 5324 622. Tervetuloa aloitustapahtumaan.

Linnanmaan olohuone 
torstaina 8.9. klo 17.30–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Yhden vanhemman perheiden tapaaminen. Tarjolla 
kahvia, mehua ja pientä iltapalaa. Aikuisilla mahdol-
lisuus keskusteluun ja vertaistukeen. Toisinaan illoissa 
vierailee eri alojen ammattilaisia ja toimijoita. Lapsille 
kaveriseuraa ja hoitajat. Olohuonetoiminta on avoin-
ta toimintaa. Kokoontuminen kerran kuussa, kuukau-
den toinen torstai. Illat järjestetään yhteistyössä Oulun 
Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry:n kanssa, josta 
mukana vertaisohjaaja ja lastenhoitaja. Tuiran seura-
kunnasta mukana diakoniatyöntekijä ja lastenohjaaja.
Syksyn kokoontumiset ovat 8.9, 13.10, 10.11. ja 8.12.
Lisätietoja Raija Yrjölältä, p. 040 5747 093.

Retki Kemiin ja Haaparannalle 
tiistaina 13.9. klo 8.30. 
Lähtö Tuiran kirkolta klo 8.30. Aamupala Merihelmes-
sä, vierailu Paattiolehdon hautausmaalla ja Paanukir-
kossa. Ostosaikaa Haaparannassa. Kotimatka alkaa klo 
17. Retken hinta: 25 €, sis. matkan ja aamupalan sekä 
vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautuminen tekstiviestillä, p. 040 5747 172.
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Kirkkoherranvirasto kiinni 
maanantaina 5.9.

Käsikellot aloittavat ma 
5.9. klo 10 Pulkkilan srk-
talossa, opettajana Unto 
Määttä.

Kuorot: Huom. Kestilän ja 
Pulkkilan kirkkokuorojen sekä 
Pyhännän lapsi- ja nuorisokuo-
rojen harjoitukset pe 2.9. klo 
18 Piippolan ammatti- ja kult-
tuuriopistolla. Kestilä: Kirk-
kokuoro ke klo 17 srk-talossa. 
Pulkkila: Kirkkokuoro to klo 
13.30 ja Stellat to klo 15.15 srk-
talossa. Pyhäntä: Veteraani-
kuoro to klo 12, nuorisokuoro 
to klo 14.30 ja lapsikuoro klo 
17.45 srk-talossa. Rantsila: Stel-
lat ke klo 15.15 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Toi-
mintakauden aloitus/virkis-
tyspäivä su 4.9. klo 12 ry:llä. 
Nuortenilta pe 9.9. klo 19 Vaa-
lassa. Pulkkila: Raamattuluok-
ka ja nuortenilta la 3.9. klo 
19.30 ja pyhäkoulu su 4.9. klo 
12 ry:llä.  Pyhäntä: Seurat su 
4.9. klo 16 ry:llä. Lauluseurat 
ke 7.9. klo 18.30 Salla ja Joel 
Töllillä. Rantsila: Ompeluseu-
rat pe 2.9. klo 19 ja syysmyyjäi-
set pe 9.9. klo 19 ry:llä.

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu  1.–8.9.2016

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 0386 983

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 1.–8.9.2016

Sanajumalanpalvelus 
su 4.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Raamattu- ja rukousilta ti 
6.9. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Leiripäivä lauantaina 8.10. Suvelassa. Lähde viettämään 
syksyistä leiripäivää Kiimingin seurakunnan leirikeskuk-
seen Suvelaan! Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, askar-
telua ja ulkoilua. Lounas ja päiväkahvi sis. retkipäivään. 
Hinta 10 €. Lähtö klo 9.15 Oulun linja-autoasemalta. Pa-
luu klo 15.45 Oulun linja-autoasemalle. Ilmoittautumi-
set 12.9. mennessä Christalle, p. 040 5156 935.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 1.9. 
klo 13, Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Aloita Raamatun lukeminen ja tule mukaan! Keskus-
telua ja kahvia. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen 
Caritas-kodin pihalla pääoven läheisyydessä. 
Näköpiiri ti 6.9. klo 13–14.30 Keskustan srk-talo. Opas-
ystävä on vastassa klo 12.30 alkaen sisäpihalla  pääoven 
lähellä. Taksilla tullessasi aja Asemakatu 6:n sisäpihalle.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
1.9. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukea ja yhteyt-
tä huumeiden käyttäjien läheisille. Vieraanamme yliko-
misario Veijo Alavaikko.
Tavoiteryhmä ma 5.9. klo 10–12, Keskustan srk-talo. Ver-
taistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

KappeLive-kon-
sertti la 3.9. klo 
19 Pyhän Luuk-
kaan kappelis-
sa, Yliopistokatu 
7, konsertoi Pau-
li Uusikylä. Ks. tarkemmin ilmoitusta s. 15.
Varikkomessu su 4.9. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa, 
Sulkakuja 8. Ks. ilmoitus s. 17.
Luukas-messu pe 9.9. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Rennosti juonnettu, gospelmusiikilla tahditettu, kaikkia 
mukana olijoita osallistava ja tuhdilla saarnalla höystet-
ty messu, jota juuri sinä voit olla suunnittelemassa ja to-
teuttamassa! Suunnittelu on jo käynnissä Facebookissa 
ryhmässä "Luukas-messu". Siellä voit antaa ideasi ja kom-
menttisi yhteiseen käyttöön! Parhaiten vaikutat, kun tu-
let paikalle jo klo 17.30, jolloin alamme työstää messun 
osat valmiiksi. Itse messu starttaa klo 19. Messua junaile-
vat yliopistopastori Ari Savuoja ja diakonissa Saila Luuk-
konen. Kolehti vähävaraisille opiskelijoille. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja iltapala! Tervetuloa mukaan, koska 
juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!
Elossa-kahavila pe 9.9 klo 19–23.30. Keskustan srk-talo, 
Monitoimisali. Nuorten aikuisten avoin kahvila. Pientä 
purtavaa ja kahvilaporinoita vapaassa järjestyksessä ja 
muodostelmissa. Noin klo 21 illan vieras tai muuta ohjel-
maa ja noin klo 22 hartaus, jonka jälkeen porinat jatkuu.
Sarastus-kuoron harjoitukset alkavat taas syksyllä, kysy 
lisätietoa kuoroa johtavalta kirkkomuusikko Taina Vouti-
laiselta, p. 044 3161 729.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus. 
su 4.9. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathe-
ring for international people. 
Service every Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksi-
kielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. Kirkko-
kahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yliopistoka-
tu 7, Linnanmaa. 

Viikoittaiset 
kerhot 
aloittavat 
syyskuun 
alussa
Päiväkerho 
3–5-vuotiaille 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkon 
kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 
keskiviikkoisin 
klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
(kaikenikäisten perhe-
kerho) torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin 
klo 18–19.30 kirkolla 
(8.9. alkaen). 

Pyhäkoulunohjaajien starttipäivä

Kiinnostaisiko sinua toimia pyhäkoulunohjaajana seu-

rakunnassasi? Kutsumme uusia ja vanhempia pyhäkou-

lunohjaajia syksykauden starttipäivään Lämsänjärven 

leirikeskukseen 3.9 klo 10-15.30. Päivän aikana saamme 

käytännön vinkkejä pyhäkoulun pitämiseen, vaihdam-

me kokemuksia ja päivitämme ensiaputaitoja.

Ilmoittaudu mukaan päivään seurakuntasi 

pyhäkouluvastaavalle:

Tuiran seurakunta – Anu Hannula, p. 044 3161718, 

Tuomiokirkkoseurakunta – Outi Metsikkö, p. 050 5213 380    

Karjasillan seurakunta – Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109

A
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Muistisairaille 
etsitään laulavia ystäviä
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaa-
ehtoisia muistisairaiden tueksi. Laulavaksi ystäväksi voi 
lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, joka haluaa palvel-
la muistisairaita laulun ja musiikin avulla.
Tehtävään annetaan koulutusta maanantaina 12.9. 
klo 18–19 Keskustan seurakuntatalossa Isokatu 17, 
(2. krs.) Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös jo 
mukana olevat laulajat.
Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta osoitteessa 
www.vapaaehtoistyo.fi, Markku Palosaarelle, p. 044 316 
1420, tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
diakoniatyöntekijä   Maija Sivula, p. 044 7453 853
Tuomiokirkkoseurakunta: 
diakoniatyöntekijä Kirsi Karppinen, p. 040 5747 181
Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Mikkonen, p. 040 7235 880
Karjasillan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 5747 157

Kastettu: Alexandra 
Sofia Uhre (Rantsila), 
Reetta Martta Aurora 
Vähä (Rantsila), 
Livia Aurelia Keto 
(Pyhäntä), Elsa Iiris 
Orvokki Sipola (Piippola)
Kuollut: Yrjö Ilmari 
Lumiaho 87 (Rantsila)

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
on avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–
14 Höyhtyällä osoitteessa Nokelan-
tie 48 B.
Astioita, kirjoja, cd-levyä ym. kirp-
putoritavaraa, uusia neuleita, leluja, puutöitä sekä kah-
vila lähetyksen hyväksi. Keräiletkö kirjoja, etsitkö vau-
valle neuletta, kaipaatko juttuseuraa? Tähän kaikkeen 
ja moneen muuhun saat vastauksen Siivestä. Pullakah-
vit voit nauttia 3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Siipi on avoinna myös lauantaina 17.9., 22.10., 26.11. ja 
10.12. Tervetuloa!
Tarinoita maailmalta pe 2.9. klo 12–13 Siivessä. Tovi ta-
rinan äärellä virkistää, avartaa, syventää ja hiljentää. 
Zoltan Tari ja Katja Haipus.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe 12–18.
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand
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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  1.–8.9.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Sanajumalanpalvelus su 
4.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Lasten kerhotoiminta toimii 
alkusyksyn poikkeusjärjeste-
lyin. Kerhot pääsevät osit-
tain aloittelemaan toimin-
taansa viikolla 37. Lisätietoa 
ja kerhoajat Siljalta, p.044 
7750 601.
Perhekerhon aloitus siirtyy 
lokakuun puolelle.
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat Siikalatvalla Piip-
polassa 2.–4.9. Lisätietoa 
seurakunnista ja nettisivulta 
www.oulunhiippakunnan-
lahetysjuhlat.fi. Kysy kyyti-
mahdollisuudesta lauantaille 
Marjolta, p. 045 638 1973 tai 
Markulta, p. 044 775 0602. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 7.9. klo 14.
Kuoro aloittaa syyskauden 
ke 7.9. klo 18.30 srk-talolla. 
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 9.9 klo 17.30–19 srk-
talossa, monenlaista toimin-

taa ja puuhaa sekä Raa-
mattuopetus ja 

nyyttärit.
Friday 
night 
5-luok-
kalaisista 
ylöspäin 

pe 9.9 klo 
19–21 srk-

talossa, mo-
nenlaista toi-

mintaa ja puuhaa se-

Kastettu: Konsta Oliver 
Alamäki, Aatos Lauri 
Benjami Nikola
Vihitty: Kati Hannele 
Rautio ja Akseli Karri 
Oskari Sutela

kä raamattuopetus ja nyyttä-
rit luvassa.
Lumijoen ja Limingan mies-
tenretki Kuhmoon la 10.9. 
Lähtö srk-talolta klo 6.45. 
Hinta 25 €, sisältäen kyydin, 
pääsymaksut, aterian Kuh-
mossa ja voileipäkahvit pa-
luumatkalla. Lisätietoa Mar-
kulta, p. 044 7750 602.
Lumijoen seurakunnan 
naistenretki la 10.9. Lähtö 
srk-talolta klo 8.30. Hinta 25 
€, sisältäen matkat, ruuan ja 
leivoskahvit. Maksu kerätään 
bussissa. Lisätietoa Marjolta, 
p. 045 6381 973. 
Rauhanyhdistys: Pe 2.9. klo 

Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat 
2.–4.9. 
Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopistolla

Lähetysjuhlien 
tarkempi ohjelma 
sivulla 7 tai www.siika-
latvanseurakunta.fi tai 
www.oulunhiippakunnan-
lahetysjuhlat.fi.

Siikalatvan vuonna 
2006 syntyneiden
10-SYNTTÄRIT
vietetään Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlilla lauantaina 3.9. 
alkaen klo 12.30 
Pentti Haanpään koululla.
Tervetuloa sinä kutsun 
vastaanottanut 
10-vuotias Siikalatvan 
seurakunnan jäsen.

19 raamattuluokka (isot, pie-
net sekä vanhemmat) ry:llä, 
klo 19 nuortenilta kodalla. Su 
4.9. klo 12 yhteinen pyhäkou-
lu ry:llä, klo 17 seurat ja lau-
lutuokio ry:llä. Ma 5.9. klo 19 
sisarpiiri ry:llä. Tiistaina, kes-
kiviikkona ja torstaina päivä-
kerhot klo 17–18.30 ry:llä.

 

Eläkeliiton kerhokausi alkaa
Tiistaina 13.9. klo 12 Marjaniemessä Ravintola 
Aavassa (Luotsihotelli) on tarjolla erikoismenu 

”Luotsin noutopöytä” jäsenhintaan 15 €. 
Ilmoittaudu 2.9. mennessä Helville, p. 040 8275 711.

Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhliin liittyvät 
jumalanpalvelukset
Suomalainen messu la 3.9. klo 18 Piippolan ammatti- 
ja kulttuuriopistolla. Liturgi Jonne Pirkola, saarna 
hiippakuntasihteeri Matti Laurila. Piippolan mieskuoro 
ja Viola-kuoro sekä orkesteri, johtaa Kaisu Boutellier.

Piispanmessu su 4.9. klo 10 Piippolan ammatti- 
ja kulttuuriopistolla. Liturgia piispa Samuel Salmi, 
apuliturgi Juha Luokkala. Saarna Arja Savuoja. 
Avustavat papit Merja Jyrkkä, Tuomo Matala, Erkki Piri 
ja Petri Tervo. Urkurina Arja Leinonen ja kanttorina 
Veijo Kinnunen. Musiikissa avustavat Kestilän ja 
Pulkkilan kirkkokuorot sekä Pyhännän lapsi- ja 
nuorisokuorot.

Perhetapahtuma
Liminganlahden  luontokeskuksessa 
lauantaina 24.9. klo 10–14.

Aikuiset 12 € / hlö 
Lapset 4–12-v. 6 € / hlö 
Lapset alle 4-v. maksutta
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä 
Kaisamarjalle, p. 040 7430 381.

Yhteistyössä Hailuodon, 
Limingan, Lumijoen, 
Kempeleen, Muhoksen, 
Tyrnävän ja Utajärven 
seurakunnat.

Omat kiikarit halutessa mukaan!

Omaishoitajien retki
maanantaina 12.9. 

Kajaaniin yhteistyössä Linkki-projektin kanssa. 
Käymme mm. Paltaniemen kuvakirkossa 
ja Eino Leinon talossa. Omavastuu 20 €. 

Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 6.9. 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989. 

Seurakuntakerhojen aloitus 
torstaina 8.9. klo 11 Selkälässä

Lähtö klo 10.15 Pulkkilan ja Pyhännän seura-
kuntatalolta ja klo 10.25 Piippolan kirkon park-
kipaikalta. Pulkkilan auto kulkee Piippolan 
kautta. Rantsilan ja Kestilän kyyditykset tak-
seilla erikseen ilmoitettuna aikana. 
Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon vii-
meistään tiistaina 6.9. mennessä, p. 040 5528 
989.  Paluu noin klo 14.30. Omavastuu 5 €. 

Seurakuntakerho 
ti 13.9. klo 12 Väinölässä
ke 14.9. klo 10 Pyhännän srk-talossa 
to 15.9. klo 12 Pulkkilan ja 
              klo 13 Rantsilan srk-talossa
pe 16.9. klo 10 Kestilän srk-talossa

Siikalatvan seurakunnan 
10-VUOTISSYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT
vietetään Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla 
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistolla
sunnuntaina 4.9.

Piispanmessu klo 10
Ruokailu
LATVALTA MAAILMALLE -pääjuhla klo 13
Juhlakahvit

Kuljetukset järjestetään kappeleista seuraavasti: 
Lähtö klo 9 Kestilän kirkon parkkipaikalta ja 
Rantsilan seurakuntatalolta. 
Kestilän auto kulkee Pyhännän kautta. 
Pyhännän seurakuntatalolla noin klo 9.30.
Rantsilan auto kulkee nelostietä pitkin ja on 
Pulkkilan seurakuntatalolla noin klo 9.30.
Matkan varrelta pääsee tarvittaessa kyytiin. 
Paluukuljetus lähtee juhlakahvien jälkeen 
noin klo 15.

Tervetuloa lähetysjuhlille ja juhlimaan 
seurakuntamme 10-vuotistaivalta!

K
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kki / San
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Operaatio 
Joulun Lapsi 
-keräys
on hyvä palautella mieliin näin, kun syksyn illat alkavat 
pimetä! Joulun Lapsi -paketteja kokoilemme lokakuus-
sa, mutta nyt on jo hyvä aika neuloa vaikka villasukkia 
ja lapasia tai pieniä pehmoleluja tai kaupassa kulkies-
saan tehdä löytöjä koulutarvikkeista, värikynistä, ham-
masharjoista, tahnoista tms. 

Lisätietoa keräyksestä Marjolta, p. 045 6381 973.

M
arjo K

o
ski-V

äh
älä

Olisitko 
kiinnostunut 

pitämään 
pyhäkoulua? 
Ota yhteyttä 

Marjoon, 
p. 045 6381 973.

W
ild

n
o

rd
ic.fi/lu

o
tsih

o
telli

Syyskauden ensimmäinen 
yhteinen aamiainen 

(1 €) perjantaina 2.9. klo 7.30–9. 
Aamiaisavustajia tarvitaan, jotta toiminta voi jatkua. 

Ilmoittaudu Tapiolle, p. 040 7430 382. 
Aamiaisella on nähtävillä syyskauden aamiaislista, 

josta voi valita sopivat avustusvuoronsa. 
Tule rohkeasti mukaan kivaan toimintaan!
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Seurakunnissa tapahtuu  1.–8.9.2016

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

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

Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 2.9. seurakuntatalolla. 
Vapaaehtoisten kattama aa-
mupala eurolla klo 9–10.30. 
Kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa jaossa klo 10 alkaen 
niin kauan kuin tavaraa riit-
tää. Kierrätystori avoinna klo 
9.30–11; voit hakea tarvitse-
masi ilmaiseksi tai tuoda yli-
määräistä kierrätykseen. Li-
sätietoja antaa diakonissa 
Marika Kamps, p. 044 7521 
243.
Kuorokonsertti su 4.9. klo 
19 kirkossa. Tuiran seurakun-
nan naiskuoro, johtaa Tom-
mi Hekkala.
Lähetysvintti ma 5.9. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtin kerho ma 5.9. 
klo 13 päiväsalissa. Mukana 
diakonissa. Kahvitarjoilu.
Neulekahvila ma 5.9. klo 
17.30 Lähetysvintillä. 
Jussilan porinahetki ti 6.9. 

Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä 
pe klo 11–17. Tervetuloa jut-
telemaan!
Perhekerhot alkavat vkol-
la 36: Pyhän Kolminaisuu-
den kirkko: ke klo 9.30–11, 
Vanha Pappila: pe klo 9.30–
11, Keskustan srk-talo: ti klo 
9.30–11, Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: ke klo 9.30–
11, to klo 9.30–11 ja pe klo 
9.15–10.45 (perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten ryhmä). 
Musiikkipainotteinen perhe-
kerho ti Kokkokankaan srk-
keskus ja ke Keskustan srk-
talo (keskiviikon mus.pai-
notteiseen ryhmään mahtuu 
vielä, ilmoitt. www.kempe-
leenseurakunta.fi/ilmoittau-
tuminen.

Messu su 4.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Juha Maalis-
maa, avustaa Teemu Riihi-
mäki, messudiakoni Soile 
Pakkanen, kanttori Taru 
Pisto. Musiikkiavustus So-
fia Magdalena.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Perhekirkko su 4.9. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Ol-
li Seikkula, saarnaa Jaak-
ko Virpi, kanttorina Han-
na Korri, jumalanpalve-
lusryhmä Rauhanyhdistys. 
Rauhanyhdistyksen pyhä-
koulu- ja raamattuluokka-
kauden avaus.

Kastettu: Olavi Kalle 
Mikael Mätäsaho, 
Atte Valdemar Pohjola
Kuollut:  Lilja Bertta 
Aliina Kaitera 89, 
Yrjö Henrik Saarela 81

Kastetut: Leevi Aleksanteri Hannula, Elena Helmi Kemi, 
Lilja Anastasia Manninen, Adeliina Maria Eveliina Valli, 
Silva Avalia Klasila
Vihityt: Aleksi Eemeli Niemi ja Petra Eerika Pulkkinen, 
Niilo Elias Juhani Muraja ja Pauliina Sini Sylvia Siekkinen, 
Esko Elias Hiltunen ja Terhi Elina Pitkänen, 
Jyri Antti Matias Autio ja Hanna Riikka Karoliina Nevala
Kuollut: Elmeri Aukusti Pulkkinen 1 pv.,
Jorma Henrikki Siniluoto 84

Perhetapahtuma
Liminganlahden  luontokeskuksessa 
lauantaina 24.9. klo 10–14.
ks. Limingan kirkolliset. Ilmoittautuminen 8.9. mennes-
sä ja lisätiedot kempeleenseurakunta/ilmoittautuminen. 
Lisät. Saija Kivelä, p. 040 7790 375. 
Järj. yhteistyössä Limingan 
rovastikunnan seurakunnat 

klo 13 juttutuvassa. Mukana 
diakonissa Sinikka. Kahvitar-
joilu.
Lukupiiri ti 6.9. klo 
14 Lähetysvintil-
lä. Lukupiirissä 
aiheena Joel 
Haahtelan kir-
ja: Tule riste-
ykseen seitse-
mältä.
Celeste-kuoron 
harjoitus ke 7.9. 
klo 17 kirkossa.
Minka-kuoron harjoitus ke 
7.9. klo 18.30 kirkossa 
Raamatun äärellä -ilta (raa-
mattu- ja rukouspiiri) to 8.9. 
klo 18.30 Lähetysvintillä.
Aamupuuro ja ruokajakelu 

pe 9.9. seurakuntatalolla tut-
tuun tapaan.

Partio: tiedot toi-
minnasta löydät  

www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyh-
distys: Pe 
2.9. klo 18.30 
nuorten ilta-

kylä ry:llä.  Su 
4.9. klo 12 per-

hekirkko: Yhtei-
nen pyhäkoulu ja raa-

mattuluokka sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. Pe 9.9. klo 
18.30 kodinseurat Minna ja 
Jyrki Autiolla ja klo 19 alueel-
linen nuortenilta ry:llä sekä 
raamattuluokka (7.–8.).

Tietoja 
partion 

toiminnasta 
löydät 

osoitteesta  
www.niitty-

karpat.fi.

Kirkkokuoro to 1.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Parisuhdevapaaehtoisten 
kokoontuminen to 1.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Askeleet pe 2.9. klo 18 
Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Versot pe 2.9. 
klo 18 Kirkon-
kylän srk-ko-
dissa.
Aamukahvila 
ma 5.9. klo 10–
12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Nuttukerho ma 5.9. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 5.9. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Aamukahvila ti 6.9. klo 10–
12 Asukastuvalla, Honkasen-
tie 11.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä ti 6.9. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.

Musiikkipainotteinen muis-
tiryhmä ke 7.9. klo 12.30 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 7.9. klo 18 Kir-

konkylän srk-kodissa.
Työikäisten nais-

ten raamattu- 
ja keskuste-
lupiiri ke 7.9. 
klo 19 Kokko-
kankaan srk-
keskuksessa.
Eläkeläisten 

piirit: Päiväpii-
ri to 8.9. klo 12 

Kokkokankaan srk-
keskuksessa ja Seura-

kuntapiiri to 8.9. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Aikuisten retki  la 3.9. klo 8. 
Seurat su 4.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 4.9. klo 16 ry:llä.

Virsikirjan lisävihkon yhteislaulutilaisuus 
tiistaina 6.9. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Mukana kanttorit Marjo ja Taru.

4-vuotis-
synttärit 

sunnuntaina 25.9. 
klo 14 Kokkokankaan 

srk-keskuksessa. 
Ilmoitt. kempeleen-
seurakunta.fi/ilmoit-

tautuminen

Pitsaa ja parisuhdetta 
-ilta pariskunnille 
perjantaina 16.9. klo 18.30 Zeppelinin Rossossa.
Illan teemana "Tunteita parisuhteessa". Aiheesta alustaa 
pari- ja perhepsykoterapeutti Tuula Multasuo.
Hinta 20 € /pariskunta. 
Ilmoittautuminen 11.9. mennessä: 
kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. 
Lisätietoja: Päivi Ollikainen, p. 044 7790 063.

Parisuhdekurssi 
Rikasta minua / Ryppyjä ja rakkautta 
14.–16.10. Luurinmutkan leirikeskuksessa Utajärvellä.
Rikasta minua -kurssi on viikonlopun mittainen arki-
rakkauteen ja parisuhteen vahvuuksiin keskittyvä pa-
risuhdekurssi. 
Ryppyjä ja rakkautta -kurssi on Rikasta minua -kurs-
sin kaltainen kurssi, joka on kohdennettu yli 55-vuoti-
aille. Kurssilla toimitaan vertaisryhmissä keskustellen 
ja asioita jakaen.
ks. lisää ja ilmoittaudu mukaan 25.9. mennessä 
www.kempeleenseurakunta.fi/1094-parisuhdetyo

Kurssin hinta 140 € / pariskunta 
(Kempeleen

 seurakunnan jäsenet), 
180 € / pariskunta 

(ei jäsenet)

Perhetapahtuma
Liminganlahden  luontokeskuksessa 
lauantaina 24.9. klo 10–14.

Yhteinen aloitus auditoriossa klo 10. 
Alkuhartaus ja Elämää Liminganlahdella –multimediaesitys.
Opastusta lintutornilla, "Lintujen kahdeksan vuodenaikaa" 
-näyttelyyn tutustuminen, 
ulkoleikit, eläintarina, ”hassut kuvat luonnossa”…
Yhteinen loppuhetki klo 13.30-14. 
Luontokeskuksella on mahdollisuus ruokailla. Voit ottaa myös 
omia eväitä mukaan.
Lounas sisältää salaattipöytä, leivät, levitteet, ruokajuomat, 
lämmin ruoka, jälkiruoka, kahvi, tee.
Aikuiset 12 e / hlö, 
Lapset 4.- 12.v. 6 e / hlö, 
Lapset alle 4 v. maksutta
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä 
Tuijalle 044 752 1 230.

Yhteistyössä Hailuodon, 
Limingan, Lumijoen, 
Kempeleen, Muhoksen, 
Tyrnävän ja Utajärven 
seurakunnat.

Omat kiikarit halutessa mukaan!
Juhlamessu klo 10 Limingan kirkossa.

Kunniakäynti sankarihaudoilla.
Juhla Limingan rauhanyhdistyksellä.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 
rovastikunnallinen retkipäivä 

tiistaina 6.9.
Retki suuntautuu Ouluun: 

käydään museossa, 
Edenissä lounaalla sekä elokuvissa. 
Lähtö n. klo 9 S-Marketin edestä. 

Ilmoittautuminen 15.8. mennessä Marika Kampsille,
p. 044 7521 243 tai kirkkoherranvirastoon. 

Ilmoita myös ruoka-aine allergiat. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: 
Viljami Aapo Severi Pulliainen, 

Senja Sofia Maksimainen, Fiona Bettina Juutinen, 
Jiri Mika Juhani Muikkula, Emil Hannu Jaakko Räisänen

Vihitty: 
Petri Johannes Moilanen ja Tanja Marketta Haverinen

Kuollut: 
Vilho Henrikki Komulainen 85, 

Aarne Jaakko Lusua 88, Olavi Plaketti 70 

Hartaus ti 6.9. klo 14.30 ryh-
mäkodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 7.9. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Tarja Pyy.
Rukouspiiri ke 7.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Hartaus to 8.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Tarja Pyy.
Iltahartaus to 8.9. klo 19 Ro-
kualla, Tarja Pyy.    
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-

Luontokirkko to 1.9. klo 
18 Koortilan toimintakes-
kuksen kodalla. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttori-
na Ossi Kajava. Luontoai-
heisia virsiä ja lauluja.
Messu su 4.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Tarja 
Pyy, kanttorina Ossi Kaja-
va. Vanhemman väen/Lot-
ta Svärd -kirkkopyhä. 

Nuortenilta pe 2.9. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa ma 5.9. klo 9–10.30 
Temmeksen srk-talon kokous-
huoneessa. Käynti takapihan 
oven kautta. Voit tulla omien 
huoliesi tai ilojesi kanssa.
Seurakuntakerho ti 6.9. klo 
12.30–14 Tyrnävän srk-talolla.
Kaiken kansan aamupala ke 
7.9. klo 8–9.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Murto-Ojakylä-Juuruussuon 
diakoniapiiri ke 7.9. klo 10.30 
Marjut Lipposella, Museot. 1 A 6.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla. Mahdollisuus yhdes-
säoloon, jutusteluun, käsitöi-
den tekoon ja totta kai kah-
vitkin juodaan.
Nuttupiiri pyörähtää kesä-
tauon jälkeen käyntiin to 1.9. 
klo 17 Tyrnävän seurakunta-
talolla. Tervetuloa kaikki käsi-
töistä kiinnostuneet paikalle.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  
Seurat su 4.9. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat 4.9. klo 16 ry:llä.

Messu 4.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, kanttori Riit-
ta Ojala. Yrittäjien kirkko-
pyhä. Kirkkokahvi.

taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Lapset / perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren rauhanyhdistyksen ti-
loissa Jokirinteellä sekä tors-
taisin klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 2.9. klo 19 yhteinen velje-
silta ry:llä. La 3.9. klo 19 raa-

mattuluokka-iltakylät: 4.–
6.-lk Myllyniemi ja 7.–8.-lk 
Löppönen. Su 4.9. klo 12 py-
häkoulut: Kk–Anttila Anti-
la, Korivaara Leinonen, Päl-
li Lyytikäinen, Suokylä Hop-
pa. Klo 17 seurat ja laulutuo-
kio ry:llä. Ma 5.9. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 8.9. klo 
18.30 ompeluseurat Outi ja 
Antti Tuomikoskella ja Sisko 
ja Aarre Pitkäsellä.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 2.9. klo 19 yhteinen 
veljesilta Muhoksen ry:llä. La 
3.9. klo 19 raamattuluokat: 
pienet Vatjus, isot Löppö-
nen. Su 4.9. klo 12 pyhäkou-
lut: Hyrkki Nissilä, Laitasaari 
Parviainen, Huovila Pöykkö. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ke 7.9. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. 

Kastettu: Aatu Aadolf Eemeli Lintulahti
Kuollut: Heikki Iisakki Siira 51, 
Sippalan poikavauva

Perhekerhot vanhemmille ja lapsille 
Murron kerhotilassa ma klo 10–12, 
Temmeksen srk-talolla to klo 10–12, 
Tyrnävän srk-talolla to klo 9.30–12 ja klo 13–15. 
Ei ennakkoilmoittautumisia. Kerhot aloittavat toimintan-
sa viikolla 36. Lisätietoja lastenohjaajilta.

Perhevaellus Rokualla la 3.9. 
Mukaan otetaan linja-autollinen vaeltajia, joiden pitäisi 
jaksaa vaeltaa n. 10–12 km. Alaikäisillä tulee olla huoltaja 
mukana. Lähtö: klo 9 Tyrnävän S-marketilta. 
Ilmoittautumiset Salmelle, p. 044 7372 631 tai 
salme.kinnunen@evl.fi. Lisätietoja: Salmelta tai 
Vellu Hietikolta, p. 050 3430 303.

Kuoroharjoitukset
Aikuisten kuoro Capella keskiviikkoisin klo 18–19.30 Tyr-
nävän srk-talolla. Lapsikuoro Helmikello torstaisin klo 
16–17 Tyrnävän srk-talolla. Tervetuloa mukaan uudet ja 
entiset laulajat. Lisätietoja kuorojen johtaja Riitta Ojalal-
ta, riitta.ojala@evl.fi tai p. 044 7372 635.

Ystäväpalvelukurssi 
ma 12.9. klo 17.30–20.30 Ravintola Pömilässä. Kurssin jäl-
keen voit toimia vapaaehtoisena ystävänä esim. nuorel-
le, ikäihmiselle, olla laitosystävänä tai mukana ryhmätoi-
minnassa. SPR:n kouluttajana Aira Saloranta Muhoksel-
ta. Ilm. ke 7.9. mennessä p. 040 5930 780/ Maarit tai tyr-
nava@punainenristi.fi. Kurssin järjestää SPR:n Tyrnävän 
osasto yhteistyössä Seurakunta.

Perhetapahtuma
Liminganlahden  luontokeskuksessa 
lauantaina 24.9. klo 10–14.

Yhteinen aloitus auditoriossa klo 10. 
Alkuhartaus ja Elämää Liminganlahdella –multimediaesitys.
Opastusta lintutornilla, "Lintujen kahdeksan vuodenaikaa" 
-näyttelyyn tutustuminen, 
ulkoleikit, eläintarina, ”hassut kuvat luonnossa”…
Yhteinen loppuhetki klo 13.30-14. 
Luontokeskuksella on mahdollisuus ruokailla. Voit ottaa myös 
omia eväitä mukaan.
Lounas sisältää salaattipöytä, leivät, levitteet, ruokajuomat, 
lämmin ruoka, jälkiruoka, kahvi, tee.
Aikuiset 12 e / hlö, 
Lapset 4.- 12.v. 6 e / hlö, 
Lapset alle 4 v. maksutta
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä 
Sirpalle, p. 050 3093 565.

Yhteistyössä Hailuodon, 
Limingan, Lumijoen, 
Kempeleen, Muhoksen, 
Tyrnävän ja Utajärven 
seurakunnat.

Omat kiikarit halutessa mukaan!

Tervetuloa viettämään 
ikäihmisten leiripäivää!
Kesä on kääntymässä syksyyn ja se merkitsee seurakun-
nan kerhojen käynnistymistä. Lähtölaukauksena kerho-
syksylle pidetään Koortilassa 7.9. klo 10–14 ikäihmisten 
leiripäivä. Vietetään mukava päivä virkistävän ohjelman 
ja maittavan ruuan merkeissä!
Ilmoittautumiset (ja ruokavaliot) kirkkoherranvirastoon 
5.9. mennessä, p. 08 5331 284. Osallistumismaksu leirille 
on 5 € ja mukaan mahtuu 45 leiriläistä.

Vanhemman väen / 
Lotta Svärd -kirkkopyhä 

alkaen su 4.9. klo 10 kirkossa, 
jonka jälkeen ruokailu ja juhla seurakuntatalossa. 

Messuun järjestetään kirkkokyyti, 
ilmoittautumiset viim. pe 2.9. diakoni 

Hanna Kaisto-Vanhamäelle, p. 040 5470 784.

Perhetapahtuma
Liminganlahden  luontokeskuksessa 
lauantaina 24.9. klo 10–14.

Yhteinen aloitus auditoriossa klo 10. 
Alkuhartaus ja Elämää Liminganlahdella –multimediaesitys.
Opastusta lintutornilla, "Lintujen kahdeksan vuodenaikaa" 
-näyttelyyn tutustuminen, 
ulkoleikit, eläintarina, ”hassut kuvat luonnossa”…
Yhteinen loppuhetki klo 13.30-14. 
Luontokeskuksella on mahdollisuus ruokailla. Voit ottaa myös 
omia eväitä mukaan.
Lounas sisältää salaattipöytä, leivät, levitteet, ruokajuomat, 
lämmin ruoka, jälkiruoka, kahvi, tee.
Aikuiset 12 e / hlö, 
Lapset 4.- 12.v. 6 e / hlö, 
Lapset alle 4 v. maksutta
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä 
Meijulle 044 7372 615.

Yhteistyössä Hailuodon, 
Limingan, Lumijoen, 
Kempeleen, Muhoksen, 
Tyrnävän ja Utajärven 
seurakunnat.

Omat kiikarit halutessa mukaan!

Murron lenkki- ja saunailtoja
jatketaan syksyllä Murrossa keskiviikkoisin 14.9., 12.10., 
9.11. ja 7.12. Kokoonnutaan klo 18 kerhotilan eteen (Kaut-
taranta 12 A), josta lähdetään tunnin lenkille kävellen 
tai hölkäten. Lenkin jälkeen iltapala ja hartaus, saunakin 
lämpenee. Illan isäntänä / emäntänä toimii vuorollaan 
seurakunnan työntekijä.

Surumusiikki- ja hautausmaailta 
pe 2.9. klo 18 Temmeksen kirkossa. 
Saara Kolehmainen laulu, Riitta Ojala urut. Hartaus Timo 
Liikanen, Hautausmaalla kuulemme vuoden aikana hau-
dattujen nimet. Hautausmaalla käynnin jälkeen nautim-
me iltapalan kirkolla.
su 4.9. klo 16 Tyrnävän kirkossa. 
Johanna Fiskaali mezzosopraano, Keijo Nissilä baritoni, 
Riitta Ojala urut. Hartaus Timo Liikanen. Hautausmaal-
la kuulemme vuoden aikana haudattujen nimet. Hauta-
usmaalla käynnin jälkeen siirrymme iltapalalle srk-talolle.
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Haukiputaan diakoniatyöntekijä
 Minna Lappalainen järjesti työpäivänsä 
aikana ruoka-apua ja taloudellista apua.

Maanantaiaamu alkaa vastaamalla päivystyspu-
helimeen. Ensimmäinen soittaja on kuullut, et-
tä meiltä voi saada ruoka-apua. 

Käymme läpi hänen elämäntilannettaan. 
Soittaja on työtön ja taloudellinen tilanne on tiukka joka 
kuukausi. Lapset ovat tulossa käymään ja toimeentulotuki 
tulee vasta lasten vierailun jälkeen. Sovimme, että hän voi 
tulla hakemaan meiltä kaupan ylijäämäruokaa parin tun-
nin päästä. 

Aamun toinen puhelu 
tulee jo ennestään tutul-
ta seurakuntalaiselta, joka 
kysyy, milloin olen tulossa 
hänen luokseen kotikäyn-
nille. 

Kolmannessa puhelus-
sa nainen kertoo, että ra-
hat eivät riitä ruokaan ja 
kertoo kuulleensa, että 
diakonityöstä voisi saa-
da ostokortteja. Siinä 
hetki keskustellaan per-
heen tilanteesta ja sovi-
taan tapaaminen seu-
raavaan päivään.

Tiistaina, vähän en-
nen edellisenä päivänä 
sovittua tapaamista rukoi-
len Jumalan siunausta kohtaamiseen: ”Herra, tule tähän 
tapaamiseen kanssani”. 

Nainen alkaa kertoa perheen tilanteesta. Kysyn täyden-
täviä kysymyksiä. Tarkistan, että perhe saa heille kuuluvat 
tuet ja ohjaan ottamaan yhteyttä toimentulotukeen osas-
sa asioista. 

Teemme avustushakemuksen, joka käsitellään seuraava-
na päivänä diakoniatiimissä, jossa ovat paikalla Haukipu-
taan seurakunnan neljä diakoniatyöntekijää. 

Lopuksi kysyn vielä, haluaako nainen, että rukoilen hä-
nen puolestaan. Kysymys tulee yllätyksenä. Hetken häm-
mennyksen jälkeen nainen vastaa ”Kiitos”. 

Keskiviikkoaamuna aloitamme avustuspalaverin kir-
joittamalla sillä viikolla avustusta hakeneiden nimet ylös 
paperille. Tämän jälkeen rukoilemme kaikkien apua ha-
keneiden puolesta. 

Vasta sen jälkeen alamme keskustella siitä, miten voi-
simme kutakin henkilöä tai perhettä auttaa. Avustusko-
kouksen jälkeen soitan naiselle ja kerron päätöksestämme 
sekä siitä, miten hän saa avustuksen. Puhelun lopuksi toi-
votan siunausta hänelle ja hänen perheelleen. 

Haluan välittää 100-vuotiaalle Tuiran kirkolle 
sydämen täydeltä onnentoivotuksia! 

Tuiran seurakunnan tekemä työ tyttöjen ja 
poikien keskuudessa oli ensiarvoisen tärkeää. 

Olen jo melkein kahdeksankymppinen itse, 
mutta muistan kuin eilisen päivän, kun juok-
simme pyhäkouluun ja Irja-tädin kerhoon Tui-
ran kirkon yläsaliin pitkienkin matkojen takaa. 

Se oli lapsuutemme onnellista, kultaista aikaa. 
Irja-täti, eli Irja Huttunen laulatti ja leikitti meitä 
ja kanttori Mäntymaa katsasteli meitä sieltä ur-
kuparveltaan lempeästi. 

Rauhan Tervehdys -lehteä tilaavana seuraan 
edelleen, mitä siellä lapsuuteni seurakunnassa ta-
pahtuu. 

Oma seurakuntani on täällä Utajärvellä. Olen 
ollut seurakunnan toiminnoissa mukana jo kau-
an, opettajana ollessani ja nyt eläkkeellä.

”Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa 
hänen teoistaan…”

LIISA KORTTI
Juorkuna

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

Piispan perässä kymmenettä kertaa

Reilua tuntia ennen viime 
viikonlopun piispansau-
vakävelyn alkua taivaalta 
tuli vettä kaatamalla. Uk-

konen jyrisi ja osassa Oulua tai-
vas nakkeli rakeita. 

Piispa Samuel Salmi uskoi 
lenkin alkaessa, että hurja aamu-
sää säikäytti monet kävelijät jää-
mään kotiin. Samalla hän saattoi 
riemuita siitä, että kävelyjoukko 
ei ollut kutistunut olemattomak-
si. Erimittaisille lenkeille lähti 
runsas määrä nuoria ja vanhem-
pia ihmisiä. 

Lauantainen piispansauvakä-
vely järjestettiin nyt kymmenen-
nen kerran. Osalla lähtijöistä oli 

kiinnitettynä kävelysauvoihin 
kymmenen piispansauvakävely-
tarraa muistona ulkoilutapahtu-
masta.

Lenkki starttasi Oulun kau-
punginteatterin edestä. Talon 
ala-aulassa ja ulkona teatterin pi-
halla toimintaansa esitteli kaksi-
kymmentä järjestöä, kuten Mar-
tat, Diakin Oulun toimipiste ja 
Oulun Diakonissalaitos esitteli-
vät koulutustarjontaansa. 

Sienikirjat 
arvonnan voittajille 
Rauhan Tervehdyksen esittelypis-
teellä perehdyttiin lehden histori-
aan. Esillä olivat vuosikerrat vuo-

silta 1966 ja 1976, joiden lisäk-
si pöydästä löytyi myös lehden 
100-vuotishistoriakirjoja. 

Pienessä tietovisassa kysyt-
tiin, millaisia kirjoituksia lehdes-
sä julkaistiin aluksi (hartauskir-
joituksia ja mietelauseita), mihin 
asioihin lehti otti tiukasti kan-
taa sotavuosina tanssivillityksen 
lisäksi (alkoholin käyttöön, tu-
pakointiin) ja miten Kauko Put-
ki liittyy lehden historiaan (kes-
kustelua herättänyt palsta, johon 
kirjoitettiin nimimerkillä).

Palkintona olleet sienikir-
jat voittivat Helena Kauppila ja 
Hanna Tuohimaa. Toimitus kiit-
tää kaikkia osallistujia.

Lapsuuteni kulta-aika Tuiran kirkossa


