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Ikä saa näkyä
Kun vuosia alkaa kertyä, itseä on kuunneltava tarkemmin, Anu Haipus on oppinut.

Vaikka Haipus ei omaa ikäänsä paljoa pohdi, on hän opetellut muun muassa tavaroista luopumista. 
Kiitollisuuden tunne tulee syksyn sadosta, jota hän kerää ahkerasti talteen.  » 13

Seurakunnat ja Kärpät kummipeliä järjestämään?  » 3
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Kuuro katulapsi Isak 
alkaa vähitellen 

luottaa ihmisiin  » 9

Alkoholitarjoilu
kirkon tilaisuuksissa 
on selän 
kääntämistä
» 2–3                                           

Unista 
puhutaan myös 
seurakunnissa       » 4–5

Suntio kaipaa 
apukäsiä 
Kempeleessä       » 5

Kiiminkiläinen 
Heta Kenttämaa 
haaveilee 
Afrikasta  
» 8

Nuoret ryhtyivät
palvelutalossa
hyviksi naapureiksi 
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RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Diakoniaan 
voi kuulua rukous

Ketään ei saa saattaa kiusaukseen 
tarjoamalla alkoholia 

seurakunnan tilaisuuksissa

Alkoholin käyttäminen 
kirkon tilaisuuksissa on 
alkoholiongelman vähät-
telyä ja unohtamista. 

Pahimmillaan se on selän 
kääntämistä niille, jotka tarvit-
sisivat aivan toisenlaista huomio-
ta, rohkaisevaa läsnäoloa ja tukea. 

Alkoholin tarjoaminen on vää-
rä signaali päihdeongelmaisille.  
Tätä mieltä on Raittiuden Ystä-
vät ry:n toiminnanjohtaja Marko 
Kailasmaa. 

Kailasmaa korostaa, että hä-
nen mielipiteensä ovat yksityis-
ajattelua eivätkä Raittiuden Ystä-
vät yhdistyksen kannanotto.

Kesällä kohistiin Iltalehden 
selvityksestä, jonka mukaan piis-
pat tarjoavat ja nauttivat alkoho-
lia erilaisissa tilaisuuksissa.

Kailasmaan mukaan kirkon 
johtohenkilöt antavat valinnoil-
laan huonon esimerkin niille vä-
häisille veljille ja sisarille, joilla on 
päihdeongelma.

– Yhtään seurakuntalaista ei 
saa asettaa kiusaukseen, oli hän 
sitten läsnä tilaisuuksissa tai lu-
kee alkoholitarjoilusta lehdistä. 
Meidän tulee muistaa, että tässä 
maassa on paljon ihmisiä, joille 
päihteiden käyttö on sairaus.

 
Kirkko mielistelee 
yleistä mielipidettä
Kristillistä juomisen etiikkaa 
ei ole juuri määritelty. Suomen 
kirkkokaan ei ole määritellyt, tu-
lisiko alkoholia käyttää vai ei.

– Kirkko tarvitsee selkeän oh-
jeistuksen, jossa kehotettaisiin ih-
misiä äärimmäiseen kohtuuteen 
sekä tasapainoiseen ja terveeseen 
elämään, Kailasmaa napauttaa.

Kannan puuttumiseen Kailas-
maalla on selitys.

– Kirkko haluaa mahdolli-
simman laajasti olla koko kan-
san kirkko.

Siis olla mieliksi yleiselle mie-
lipiteelle?

– Jossain määrin kyllä.

Toilailu pannassa 
alkukristityillä
Teologian maisteri Elina Törrö-
nen tutki teologian opinnäyte-
työssään, miten Uudessa testa-
mentissa ja eräissä muissa var-
haisissa kristillisissä teksteissä 
suhtauduttiin viinin juomiseen 
ja juopumiseen kristittyjen pa-
rissa. 

Viiniä juotiin myös kristitty-
jen aterioilla. Tekstit kertovat, et-
tä kristittyjen aterioilla humallut-
tiinkin, mutta on hyvin yksiselit-
teistä, että humalainen toilailu ei 
ollut hyvä asia. 

Viini sinänsä oli positiivinen 
asia ja kuului yhteiseen illanviet-
toon. Yhdessä juomisen katsot-
tiin muun muassa rakentavan ys-
tävyyttä, mutta tolkuton humala 
johti syntiseen käytökseen ja sek-
suaaliseen holtittomuuteen.

 

Diakoniatyö on usein konkreettista aut-

tamista ja siksi laajasti arvostettua. Dia-

koniatyöntekijät antavat leipää köyhille. 

He käyvät kotikäynneillä ja tapaavat ihmisiä vas-

taanotoillaan.

Vaikka diakoniatyö ei ole sähkö- tai vuokralas-

kujen maksaja – niihin kuuluu saada tarpeen tul-

len apua sosiaalitoimesta – ei diakonia helposti 

juoksuta ketään ”toiselle luukulle”. Ihmisten asi-

at otetaan todesta ja välillä neuvotaan kädes-

tä pitäen, mistä asiakas saa parhaiten tarvitse-

maansa apua.

Vähemmän puhutaan siitä, että diakonia voi 

olla myös rukousta. Tämä ei tarkoita koskaan 

konkreettisen avun väheksymistä ja sivuun lait-

tamista vaan sitä, että asiakastapaamisen aikana 

diakoniatyöntekijä kysyy avun tarvitsijalta: halu-

atko, että rukoilemme? 

Rukoileminen ei ole dia-

koniassa automaattista. Dia-

koniatyöntekijän ammatti-

taitoon kuuluu aistia, halu-

aako hänen luokseen tullut 

rukoilla. Asiakkaan vakau-

musta kunnioitetaan. Ruko-

us ei ole tuputtamista eikä 

käännyttämistä. 

Tavatonta ei ole se, että 

rukoukselle sanotaan kyllä. 

Kun ihminen hakee apua ja 

tukea diakoniasta, hän on tullut tietoisesti kir-

kon avun piiriin. Ehkä hän jopa kaipaa sitä, että 

saisi ristiä kätensä yhdessä jonkun toisen kanssa.

Rukoileminen diakonian vastaanotolla on 

lopulta luonnollinen asia. Diakonia on luonteel-

taan kärsimyksen keskellä liikkumista ja kärsi-

mykseen liittyy usein aito, hapuileva rukous: auta 

surussa, kivussa, pelossa, päästä pahasta. 

Rukous työntekijän kanssa voi sisältää myös 

kiitoksen. Rukous voi sanoittaa sitä hyvää ja toi-

voa antavaa, jota apua tarvitseva 

hädässään näkee. 

Juuri hengellinen 

ulottuvuus ihmi-

sen kohtaamises-

sa erottaa diakoni-

an muusta avusta 

yhteiskunnassam-

me.

 

Kärsimykseen 
liittyy 
usein aito, 
hapuileva 
rukous: 
auta surussa, 
kivussa, 
pelossa, 
päästä 
pahasta.

”Kirkko 
näyttää huonoa 

esimerkkiä” 
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Ärhäkkä HIFK 
ei pelännyt 
ottaa pehmeistä 
arvoistaan tunnettua 
seurakuntaa yhteistyö-
kumppanikseen. 

Haastan teidät!
Kolumni

Inhoan Oulun Kärppiä, vaik-
ka se on kuulemma perustet-
tu seurakuntien tiloissa.

Olen HIFK:n mies. Vaik-
ka pappina haluan olla sovitte-
leva, kiekkokannattajana an-
nan itselleni luvan olla vahvas-
ti puolueellinen. 

Kun narripaitainen paikal-
lisvastustajamme Jokerit pelaa 
nykyisin Pekingin ja Sotshin 
kaltaisissa kiekkoparatiiseissa – 
ja Blueskaan ei enää soi Liigassa 
– on päävastustajamme niinkin 
kaukana kuin Oulussa. 

Ennen kuin ehdit huomaut-
taa, tunnustan itse: viimeisin 

mestaruutemme tuli oululaisel-
la tietotaidolla ja alkavan kau-
den tärkein hankintamme on 
kärppäkasvatti.

Ajattelin pitkään kiekon seu-
raamisen olevan kaukana pa-
pin tehtävistäni. Ajatuksiini tu-
li muutos, kun Helsingin seura-
kunnat järjesti yhdessä Stadin 
kingien, HIFK:n kanssa kum-
mipelin. Otteluun tarjottiin 
kummeille ja kummilapsille 
alennettu lippu ja seurakuntien 
pisteellä oli monenlaista aktivi-
teettia, esimerkiksi rintanappi-
en askartelua.

Lisäksi paikalla oli seurakun-

tien työntekijöitä kutsumassa 
ihmisiä mukaan toimintaan.

Ärhäkkä HIFK ei pelän-
nyt ottaa pehmeistä arvoistaan 
tunnettua seurakuntaa yhteis-
työkumppanikseen.

Silloinen kapteeni Teemu 
Ramstedt kertoi seurakun-

talehtemme kansikuvajutussa 
kummiudestaan. Erätaukohaas-
tattelussa pääsin kertomaan 
kummiuden merkityksestä. 

Samalla pari pelaajaa jakoi 
nimmareita kummeille ja hei-
dän lapsilleen. Rakkaus seuraa 
kohtaan syveni.

Kärpät tunnetaan laaduk-
kaasta juniorityöstä, hyvin hoi-
detusta taloudesta ja kilpailulli-
suudesta. Siksi haastankin Ou-
lun seurakunnat yhdessä Kärp-
pien kanssa järjestämään kum-
mipelin, tai jos sellainen on jo 
nähty, pistämään IFK:ta parem-
maksi.

Meidän 
Jeesuksemmepa 
teki näin ison viini-
ihmeen. Hän on 
Dionysostakin 
parempi tyyppi.

Elina Törrönen

Uudessa testamentissa ja eräissä muissa varhaisissa kristillisissä teksteissä käy ilmi suhtautuminen viinin juomiseen ja juopumiseen. Kristittyjen aterioilla juotiin viiniä – mutta humalainen toilailu ei ollut suotavaa. 

JAN AHONEN
helsinkiläinen tuottaja, pastori

tässä tilanteessa ollut varsinainen 
ongelma, vaan vääryys oli se, että 
ei käyttäydytty oikeudenmukai-
sesti ja jaettu ruokaa tasan.

Törrönen toteaa, että Vanhan 
testamentin apokryfikirjoihin 
kuuluvassa Jeesus Siirakin kir-
jassa puolestaan annetaan ateri-
oitsijoille ohjeet. Kun he ovat hu-
maltuneet, ei sovi pilkata niitä, 
jotka ovat enemmän humalassa 
ja siitä hilpeällä mielellä. Selväs-
ti asiaan on kuulunut, että välillä 
myös humallutaan.

 
Kaanaan häissä
muutettiin vesi viiniksi
Raamatussa kerrotaan, että Jee-
sus teki Kaanaan häissä vedestä 
viiniä. Juhlavieraat joivat kaiken 
viinin ja olivat humalassa.

Tarinaa käytetään Törrösen 
mukaan joskus huolettoman al-
koholinkäytön puolustajana.

– Tekstiä tutkiessa huomaa, 
ettei siinä oteta kantaa vieraiden 
humalaan puolesta eikä vastaan.

Törrösen mukaan tarina saat-
toi olla keino haastaa viininjuma-
la Dionysoksen kulttia. Viininju-
malan askeleisiin kerrottiin syn-
tyneen viiniä pulppuavia lähteitä.

– Kertomuksen voi kuulla 
kuin kehuskeluna: Meidän Jee-
suksemmepa teki näin ison viini-
ihmeen. Hän on Dionysostakin 
parempi tyyppi, Törrönen kuvaa 
varhaisten kristittyjen mahdolli-
sia aivoituksia.

PEKKA HELIN

F r e e ima g e s

A
riel N
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Humalalassakin pitää
käyttätyä oikein
Paavali kuvailee ensimmäisessä 
korinttolaiskirjeessä, kuinka ate-
rialla jotkut kristityt ovat jo hu-
malassa. Syödään, juodaan, hu-
mallutaan. 

Humala ei Törrösen mukaan 

Ehtoollisviiniä ei ole pakko juoda
 

•  Ehtoollisviininä käytetään kirkkojen tradition ja yleisen käytännön 

mukaisesti viinirypäleistä valmistettua viiniä. Se voi olla joko 

puna- tai valkoviiniä, ja sitä voidaan laimentaa vedellä. Myös 

alkoholittoman viinin tulee olla rypäleistä valmistettua. 

•  Seurakunnan tulee tarjota mahdollisuus alkoholittomaan 

viiniin. Periaatteellista estettä ei ole sille, että erityisistä syistä 

seurakuntalainen nauttii vain leivän.

•  Yleisin Suomen kirkoissa nautittu ehtoollisviini on espanjalainen 

Malaga, joka on väkevää, noin 15-prosenttista viiniä. 

•  Raittiuden Ystävät ry nostatti esimerkiksi vuonna 2012 keskustelua 

siitä, onko ehtoollisviinin tarjoilu alaikäisille alkoholilain vastaista. 

Viranomaisten näkemyksen mukaan ehtoollinen on poikkeus 

alkoholilain soveltamisessa. 

•  Kirkkojärjestyksen mukaan ehtoolliseen saa osallistua jokainen 

konfirmoitu kirkon jäsen. Myös rippikouluikää nuoremmat kastetut 

lapset voivat osallistua ehtoolliselle vanhempiensa seurassa. 

Ehtoollisilla on tarjolla myös alkoholitonta viiniä. 
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Muut mediat

KOIVUNIEMI MUUTTI vanhaan 
huoneeseensa lapsuudenkotiinsa. Hän vei 
vanhempiaan kävelyille, teki ruokaa ja 
katseli näiden kanssa albumeista vanhoja 
valokuvia. Kuvista yritettiin muistella, 
keitä niissä esiintyy. Joka päivä juotiin 
päiväkahvit ja niiden kanssa syötiin 
vaikka kermaleivokset. Illalla Koivuniemi 
saattoi paistaa letut, koska ne ovat hänen 
vanhempiensa herkkua. (- - -) Tärkeintä 
oli se, että tuli juteltua. (- - -) Koivuniemi 
tunsi, että vasta nyt hän oikeasti tutustui 
vanhempiinsa.

Vanhempiensa muistisairaudesta kirjan kirjoittanut 
Anne-Maarit Koivuniemi sanoo 8.9. Helsingin Sanomissa, 

että muistisairaudesta voi seurata elämään myös hyviä asioita

Unet ovat muuta kuin huuhaata
Perheneuvonnan asiakas voi haluta  kertoa oman unensa 

Uniin päätyvät usein ikä-
vät asiat, huolet ja mur-
heet. Onnellinenkin 
sattumus, vaikkapa lap-

sen syntyminen, saattaa tulla 
uneen, mutta unissa tapahtu-
mat voivat saada kokonaan uu-
denlaisia käänteitä ja käsikirjoi-
tuksen.

Kirkossa unista ei puhuta lap-
sellisena huuhaana, vaan unet 
nähdään Luojan luomana todel-
lisuutena.

Unia tulkitsee
unennäkijä itse
Kalajoen rovastikunnan perhe-
neuvoja Seppo Viljamaa ker-
too, että perheneuvonnan asia-
kas saattaa kertoa omasta unes-
taan hyvinkin yksityiskohtaisesti. 
Perheneuvojan työtä ei ole tulki-
ta kuulemaansa unta, mutta hän 
on kiinnostunut siitä, mitä asia-
kas itse unestaan ajattelee: Mitä 
tunteita se herättää? Mikä unes-
sa rohkaisee, lohduttaa tai antaa 
toivoa? 

– Unen ääreen on mahdol-
lista pysähtyä myös pidemmäk-
si aikaa. Voin kirjoittaa unen sa-
natarkasti muistiin ja lukea sen 
asiakkaalleni ääneen sinä-muo-
dossa. 

Viljamaan mukaan perheneu-
voja voi kertoa, millaisia mieli-
kuvia uni hänessä herätti, mutta 
unet kuuluvat unennäkijälle. Hän 
on oman unensa asiantuntija.

Viljamaa osallistui elokuun lo-
pussa seurakunnan työntekijöil-
le tarkoitettuun uniryhmäkou-
lutukseen, jossa työskentely ta-
pahtui osallistujien omien uni-
en avulla.

Raamatussa on 
paljon unikertomuksia
Seppo Viljamaa on huomannut, 
että unien näkemiseen ja kerto-
miseen saatetaan suhtautua seu-
rakunnassa varauksellisesti – 
ehkä joskus syystäkin. Kristil-
lisyyden historiassa on tarinoi-
ta uskonnollisista hurmoksista ja 
unissa saarnaamisesta.

– Jos tuiki tavallinen ihminen 
haluaa pohtia oman unensa mer-
kitystä hänelle itselleen, en ym-
märrä, mitä pahaa tai väärää sii-
nä voisi olla. 

– Ehkä osa oudoksuu unien ää-
relle asettumista samalla tavalla 
kuin minäkin: vierastan puhei-
ta enneunista ainakin, jos unien 
selityksillä halutaan tunkeutua 
epäkunnioittavalla tavalla toisen 
ihmisen elämään, Viljamaa sa-
noo. 

Uniryhmän kouluttaja, pasto-
ri Virva Nyback puhuu unista Ju-
malan lahjana. 

Hän muistuttaa, että Raamat-
tu sisältää monia kertomuksia 
unista. Raamatun alkulehdiltä 
sen viimeisiin lukuihin unet ovat 
olleet – ja ovat – yksi Jumalan ta-
pa ilmoittaa itsensä, hän toteaa. 

– Minusta olisi todella ou-
toa, jos kristityt eivät ymmärtäisi 
unen merkitystä. 

Rippikoulumaksuun vii den euron korotus Oulussa
Rippikoulusta perittävää 

maksua nostetaan Oulus-
sa ensi vuoden alussa 5 eu-
rolla. 

Rippileiri ilman kuljetus-
ta maksaa 50 euroa, kuljetuksen 
kanssa 65 euroa. Samalla tähän 
saakka ilmaisen päivärippikou-
lun valitsevilta aletaan periä 30 
euron ruokaraha. 

Päiväripari kestää viikon, leiri 
yleisimmin 6 päivää. Mikä kaik-
ki rippileirissä maksaa ja missä 
määriin maksu vastaa todellisia 
kuluja, Oulun seurakuntien ta-
louspäällikkö Arja Ahonen? 

– Yhtä rippikoululaista koh-
den leiri maksaa seurakunnalle 
keskimäärin 800 euroa.

– Suurimmat kulut ovat hen-
kilöstökulut, 700 000 euroa. Siitä 

vajaa 90 000 maksetaan isosille. 
– Seurakuntayhtymän omat 

emännät tuottavat ruokapalve-
luja rippileireille 180 000 euron 
edestä. Majoituskulut omissa lei-
rikeskuksissa ovat 40 000 euron 
luokkaa. Lisäksi ostetaan 200 000 
eurolla erilaisia palveluja, kuten 
kuljetusta, majoitusta ja ateria-
palveluja. 

– Kaikkia yhtymässä perittä-
viä maksuja on tarkistettu hie-
man, koska ne ovat pienempiä 
kuin muissa seurakuntayhtymis-
sä eikä niitä ei ole nostettu vuosi-
kausiin. Rippikoulumaksuja ko-
rotettiin viimeksi kymmenkunta 
vuotta sitten. 

Miten rippikoulujen hinta Ou-
lun seurakuntayhtymässä ver-
tautuu muun maan taksoihin? 

Yhtä 
rippikoululaista 
kohden leiri maksaa 
seurakunnalle 
keskimäärin 
800 euroa.

Arja Ahonen

– Oulussa hinnat ovat koro-
tuksen jälkeenkin huomattavan 
edulliset.  Esimerkiksi Vantaalla 
rippikoululeiri maksaa 150 euroa, 
Espoossa kaupunkileiri 70 euroa 
ja leiririppikoulu 170 euroa, Tam-
pereella 95–166 euroa. Turussa 
sen sijaan kaikki leirit ovat ilmai-
sia seurakuntien jäsenille. 

Uni voi työstää 
esimerkiksi 
hyväksytyksi tai 
hylätyksi tulemisen 
kokemuksia ja 
niiden merkitystä 
unennäkijälle. 

Virva Nyback

J a co b ´s  D r ea m ,  W i l l i a m B la ke ,  18 0 5

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Jaakobin unesta. Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, 
ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Jaakobin unesta on tehty useampia taideteoksia. 
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Ihmisiä

Suntio etsii apulaisia

Elsi Salo
vaara

Tapani Raappana on usein esitellyt Kempeleen vanhaa kirkkoa vierailijoille. 

Kempeleen vanha kirkko on seurakuntamestari Tapa-
ni Raappanalle merkityksellinen paikka. Hän me-
ni siellä vihille ja pappa on haudattu kirkkomaahan.  

Lokakuuhun kestävällä kesäkaudella hän käy kir-
kossa työn puolesta harva se päivä. 

– Messujen lisäksi hautaan siunaamisia on lähes viikoit-
tain. Valtaosa niistä pidetään kesällä täällä.

Raappanan ja toisen seurakuntamestarin apukäsinä on 
jo vuosia ollut niin sanottuja suntion apulaisia. He ovat 
auttaneet messun jälkeisissä tehtävissä, kuten kirkkosalin 
järjestelyssä, ehtoollisastioiden tiskaamisessa ja kolehdin-
kannossa.

– Vapaaehtoisista on ollut todella suuri apu. Toive on, 
että heitä olisi jatkossa apuna myös aamulla messun val-
misteluissa. 

Seurakunta hakee nyt myös talonmiehiä, joiden tehtä-
vänä ovat lipunnostot. 

– Esimerkiksi minä asun Oulussa, joten lippujen nos-
tolle ja laskulle ajokilometrejä tulee aika paljon, Raappa-
na sanoo.

Erityisesti miehiä kaivataan lisää joukkoon. 
– Tiskauskohan se pelottaa, vaikka konehan se valtaosan 

tiskaa, Raappana naurahtaa.
Kumpikaan vapaaehtoispesti ei vaadi erityistaitoja. 
– Me seurakuntamestarit ja muut työntekijät opastam-

me ja perehdytämme tehtäviin.
Apukädet auttavat siinä, että seurakuntamestareilla jää 

aikaa ihmisten kohtaamiseen, sillä he ovat myös hengelli-
sen työn tekijöitä. Raappanan mukaan työn huippuhetkiä 
ovat ne, kun on pystynyt auttamaan jotakuta.

– Usein on kauhea kiire, vaikka kuunteleminen olisi se 
tärkein tehtävä.

ELSI SALOVAARA

Unet ovat muuta kuin huuhaata
Perheneuvonnan asiakas voi haluta  kertoa oman unensa 

Uni tahtoo
hyvää
– Jokainen näkee eri jaksoissa un-
ta noin 1–2 tuntia yössä. Ongel-
ma on siinä, että me emme tavoi-
ta unen viestiä helposti. Unen to-
dellisuus ei ole loogista ja järkipe-
räistä, kuten valvetodellisuuden.  
Se on kuvan ja tunteiden täsmä-
kieltä, jonka ymmärtäminen on 
vaikeaa, Nyback jatkaa.

– Uni tahtoo meille aina hyvää. 
Myös painajaiset, vaikka ne ovat-
kin vahvoja ja pelottavia. Unissa 
puolustusmekanismit ovat pois 
pelistä ja siksi unen tarina ja tun-
teet puhuvat meille rehellisesti elä-
mästä sellaisena kuin se on. 

Nyback toteaa, etteivät unet 
kaunistele tai valehtele.

– Unet nousevat aina ihmisen 
kaikkein yksityisimmästä yti-
mestä. Tämän lisäksi unella on 
käytössään koko elämänhistori-
amme kokemukset. Uni voi työs-
tää esimerkiksi hyväksytyksi tai 
hylätyksi tulemisen kokemuksia 
ja niiden merkitystä unennäki-
jälle. 

Uniryhmiä myös 
seurakuntalaisille
Kirkon uniryhmäkurssit perus-
tuvat niin kutsuttuun ullmanilai-
seen kokemusperäiseen uniryh-
mätyöskentelyyn, jonka on kehit-

tänyt 1970-luvulla amerikkalai-
nen psykiatri Montague Ullman. 

Oulussa on järjestetty reilun 
vuoden aikana useampia ull-
manilaisia uniryhmiä myös seu-
rakuntalaisille. Ryhmät ovat täyt-
tyneet nopasti. Erityisesti naiset 
ovat kiinnostuneet uniryhmistä. 
Miehiä ryhmissä ei ole ollut lain-
kaan.

Osa ihmisistä on tullut ryh-
miin löytääkseen selityksiä omil-
le erikoisille tai toistuville unil-
le. Myös kiinnostus lisätä itsetun-
temusta on ollut syynä osallistu-
miselle.

RIITTA HIRVONEN

Rippikoulumaksuun vii den euron korotus Oulussa

Voiko rippikoulun käyminen 
jäärä rahasta kiinni? 

– Ei voi, sillä rippikoulumak-
susta saa vapautuksen, jos per-

heen taloudellinen tilanne on 
heikko.

Seurakunnat järjestävät myös 

esimerkiksi vaellus- ja ratsas-
tusrippikouluja. Millä perus-
teilla näiden erityisrippikoulu-
jen leirimaksu määräytyy? 

– Seurakunnat osallistuvat nii-
hin vain perusleirikulujen osalta. 
Sen yli menevät kulut peritään 
leiriläisiltä. Esimerkiksi talvirip-
pikoulu Levillä maksaa leiriläisel-
le 300–400 euroa.

Nouseeko rippikoulun hinta 
usein puheeksi rippikoululais-
ten vanhemmille pidettävissä 
vanhempainilloissa, Karjasil-
lan seurakunnan rippikouluvas-
taava, seurakuntapastori Heikki 
Karppinen? 

– Rippikoulumaksun suuruus 
ei tunnu olevan kodeille oleellis-
ta. Perusrippikouluun tulevien 
nuorten vanhemmista juuri ku-

Kiimingin seurakuntakeskuksessa viime viikolla pidettyyn rippikouluinfoon saapui 
salin täydeltä rippikoululaisia vanhempineen.

E l s i  S a l ovaa ra

Näetkö unia? Gallup

Mietitkö uniesi sisältöä, etsitkö unikuville merkityksiä? Rauhan 
Tervehdyksen toimitus kyseli unista Oulun syysmarkkinoilla 12.9.

TEKSTI: RIITTA HIRVONEN
KUVAT: ELSI SALOVAARA

Näen paljon unia. Muistan, että 
myös mummuni kertoi näkevän-
sä unia. Aamulla ihmettelen het-
ken näkemääni unta, mutta en jää 
niitä syvällisemmin pohtimaan. 
Uskon, että unet puhuvat vain 
merkittävistä asioista. Esimerkiksi 
lottovoitosta en unia näe. Unet ovat 
meidän toinen todellisuutemme. 

Ulla-Maija
Oulu

Nuorempana näin enemmän 
unia kuin nykyisin. Unet saattoi-
vat olla pelottavia ja joskus niis-
sä toistui tulipalo. Ajattelen, että 
unia ovat terveellisiä nähdä mut-
ta en silti jää niitä pohtimaan.
Saattaisi olla hyvä idea kirjoittaa 
omia unia ylös.

Anna-Maija Hytinkoski
Oulu

Näen aika vähän unia. Joskus ne 
ovat hyviä, joskus pahoja. Eivät 
ne huonot ole kuitenkaan varsi-
naisia painajaisia. Huonoja unia 
ei viitsi jäädä miettimään jäl-
keenpäin mutta voihan sitä hyviä 
miettiä hetken aikaa.

Aulis Voutilainen
Polvijärvi

kaan ei kysy hintaa. 
– Rippikoulun hintaahan tu-

etaan yhteisistä kirkollisverova-
roista useilla sadoilla euroilla per 
leiriläinen. Leiriviikolle täyshoi-
dolla ei kovin iso hinta jää. 

– Kaikille taataan pääsy aina-
kin perusleirille. Diakoniatyön-
tekijän päätöksellä leirimaksusta 
voi saada vapautuksen.

 
Mikä kiinnostaa kotiväkeä 
enemmän kuin eurot? 

– Tärkeintä on kuulla, mah-
tuuko lapsen kaveriporukka sa-
malle leirille. Urheilua harrasta-
vien vanhempia kiinnostaa myös 
se, miten ripari saadaan sovitet-
tua yhteen harjoitusten ja kisojen 
kanssa.

MINNA KOLISTAJA

Onko Oulun seurakunnissa har-
kittu rippileirien lyhentämistä 
nyt, kun taloutta pyritään saa-
maan kuntoon?

– Yhtymän talous on saatu 
käännettyä ylijäämäiseksi ja sääs-
töt on otettu pääosin välillisistä 
kuluista. Rippikouluihin ja muu-
hun varsinaiseen seurakuntatyö-
hön säästöt eivät kohdistu siten, 
että seurakuntalaiset ne huomai-
sivat. 

– Rippikoulua pidetään niin 
tärkeänä työmuotona, että toi-
minnan edelleen kehittämisek-
si muun muassa nostettiin hie-
man maksuja. Pienestä leirimak-
sun korotuksesta kertyvä 10 000 
käytetään rippikoulutoimintaan. 
Ei se summa kassaan jää.  Yhty-
män leirikeskukset ovat selvityk-
sen kohteena parhaillaan.
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Reformaation juhlavuoden 
tapahtumia Kiimingissä
Juhlavuoden otsikkona on 
Armoa 2017! 
Juhlavuoden avausmessu 
pidetään uskonpuhdistuksen 
muistopäivänä sunnuntaina 
16.10.2016. Musiikillisesti rikkaassa 
messussa on mukana useita 
kuoroja. Kirkkokahvien yhteydessä 
julkaistaan varhaiskasvatuksen 
leivontavihkonen ”Luther bullaa”. 
Vuoden aikana järjestetään myös 
pari leivontailtaa. 
Jäälin kappelin kahvion uusi 
lasimaalaus paljastetaan 
loppiaisena 6.1.2017. Entinen 
Jäälin seurakuntakoti, nykyinen 
kappeli täyttää 40 vuotta. 
Kaikkien aikojen isostapahtuma on luvassa 1.4.2017.
Kirkkonäytelmä kaikenikäisille Mikael Agricolan elämästä 
ja uskonpuhdistuksen vaikutuksista 3.–7.4.2017. 
Augsburgin tunnustus -kantaatti nähdään ja kuullaan 
helatorstaina 25.5.2017. Kantaatti on Satu Kreivi-Palosaaren 
sanoittama ja Risto Ainalin säveltämä. Näytelmän 
toteutuksessa ovat koulut vahvasti mukana. 
Juhlavuoden puiden istutus keväällä kirkon, hautausmaiden 
ja seurakuntakeskuksen ympäristöön.
Eri työalojen omia teesejä valmistellaan ensi vuoden syksynä. 
Tarkoitus on herättää pohdintaa juhlavuoden pääteemasta: 
Mitä seurakunnassamme ja yhteiskunnassamme pitäisi 
uudistaa nyt, jotta armo tulisi paremmin näkyväksi? 
Juhlaviikko 30.10.–5.11.2017 alkaa teesien julkistamisella ja 
päättyy juhlamessuun.
Lisäksi Oulun seurakunnat järjestävät yhdessä Johannes 
Kastaja -oratorion 5.2.2017, raamattuluentosarjat keväällä ja 
syksyllä 2017, Händel-oratorion 1.8.2017 ja Puolustusvoimien 
kirkkojuhlan 10.11.2017.

Tavoitteena Afrikka
Missionuoret keräävät matkakassaa kahvituksilla

Kuoroja kaiken ikäisille

Erityismessuja joka kuukausi

Kiimingin seurakunnan kirkkokuoro esiintyy muun muassa marraskuussa pidettäväs-
sä Jäälinmessussa. Syyskausi alkoi poikkeuksellisesti perinteikkäässä Montin-salissa.

Joka kuukauden viimeisenä 
sunnuntaina Jäälin kappe-
lissa vietetään pyhää erityis-
messujen merkeissä.  Näi-

tä ovat esimerkiksi Tuomasmes-
su, Afrikkalainen messu ja Suo-
malainen messu sekä paikallinen 
hienous, Tuomo Nikkolan sävel-
tämä Jäälinmessu. 

– Marraskuun lopussa kuul-
laan Jäälinmessu, johon sekoit-
tuu myös toinen perinne, sillä  
1. adventtina olemme tarjoilleet 
perinteisesti myös puurot mes-
suun osallistuville, kanttori Sari 
Wallin kertoo.

Syys- ja lokakuun messutar-
jonta tarkentuu lähipäivinä. Jom-
paan kumpaan messuun Wallin 
toivoo saavansa mukaan myös 

Jäälin koulun kuorolaisia.
Joulukuussa erityismessu pide-

tään jo 11.12. Kauneimpien joulu-
laulujen merkeissä. 

Kiimingin seurakunnan 
kuorotarjonta on moni-
puolista.

Kanttori Jarkko Met-
sänheimo kertoo, että esimer-
kiksi kamarikuoro toimii pro-
jekti kerrallaan. Ideana on saada 
nuoria aikuisia mukaan. 

– Lastenhoito on järjestetty har-
joitusten ajaksi ja mukaan on tu-
lossa pariskuntiakin, hän iloitsee. 

Viitenä tulevana torstaina 

kuoro harjoittelee 16.10. pidet-
tävää uskonpuhdistuksen muis-
topäivän messua, jossa lauletaan 
muun muassa osia Vivaldin Glo-
riasta soitinorkesterin kanssa.  

Tämä kuorotempaus on Met-
sänheimon mukaan matalan 
kynnyksen projekti, johon ei ole 
koelauluja.  Pienen tauon jälkeen 
aletaan harjoitella joulukonsert-
tia, ja siihen laulajat valikoidaan. 

– Keväällä esitämme Risto Ai-

nalin säveltämän ja Satu Kreivi-
Palosaaren sanoittaman Augs-
burgin kantaatin, joka on ihan 
uusi teos.

Kiimingin ylpeys, poikakuo-
ro Pohjantähdet, saa myös oman 
junnukuoron, joka valmentaa 
poikia edustuskuoron riveihin. 

– Kokoonnumme keskiviik-
koisin kello 17.30 seurakuntakes-
kuksessa. Sinne voi tulla tutustu-
maan, Metsänheimo kannustaa. 

”Kahvit ja pullat 400 
hengelle”, kuului 
Missionuorten saa-
ma toimeksianto. 

Kun illan ensimmäinen kii-
minkiläisille nuorille ja heidän 
perheilleen suunnattu rippikou-
luinfo on alkamassa, keittiös-
sä käy vilske. Aino Rinta-Sänt-
ti leikkaa pitkoa viipaleiksi ison 
laitoskahvinkeittimen töristessä 
taustalla. 

– Minä näytän varmaan tosi 
pelottavalta tämän puukon kans-
sa, hän naurahtaa.  

Kirkkosalin puolella Heta 
Kenttämaa (kuva kannessa) lait-
taa valmiiksi tarjoilupöytää. 

Aino ja Heta sekä muu Kii-
mingin seurakunnan Missio-
nuorten porukka saavat harjoi-
tusta vastaaviin töihin syyskuun 
aikana, sillä kahvitusten järjes-
tämistä on luvassa melkein joka 
viikolle. 

Ja hyvä onkin, sillä viime vuo-
den lopussa kasattu porukka ke-
rää matkakassaa ”jonnekin päin 
Afrikkaa” suuntautuvaa matkaa 
varten. Ajankohtakin on vielä au-
ki, mutta viimeistään kesällä 2019 
on tavoite lähteä. 

Porukkaan mahtuu 
vielä mukaan
Jos lähetystyö, Afrikka ja yhdes-
sä tekeminen kiinnostavat, ryh-
mään ehtii kyllä mukaan. 

– Jotta kaikki tekisivät suun-

nilleen saman verran, jaamme 
pisteitä kaikista tehdyistä hom-
mista ja laskemme ne vuosit-
tain, kertoo perhetyöntekijä Rii-
na Moilanen, joka on toinen ryh-
män vetäjistä.  

Kahvitusten lisäksi Missionuo-
ret ovat paistaneet makkaraa ta-
pahtumissa, olleet lapsenvahteina 
ja kaupanneet myyjäisissä saunan-
vihtoja, pipityynyjä, lihaksia läm-
mittäviä jyväpusseja ja kortteja.

– Myyjäisiin oli kyllä kiva teh-
dä itse kortteja, Heta kertoo.

Lähetyslounaan järjestämistä 
on suunniteltu syksylle, ja poru-
kalta onnistuu myös ruokatarjoi-
lujen järjestäminen, sillä joukossa 
on yksi ammattikokki. 

Periaatteessa kaikenlaiset työt 
kelpaavat, nuoret kertovat. 

– Pianhan ne tippuvat lehdet-
kin puusta, ja haravointi onnis-
tuu meiltä myös, Aino ja Heta 
tuumivat.   

ELSI SALOVAARA 

Jos haluat mukaan ryhmään 
tai sinulla on heille sopivia töitä, 
ota yhteyttä ryhmän vetäjiin: 
Riina Moilanen, p. 040 5609 678, 
Seija Helomaa, p. 040 5793 245 tai 
Jiipee Nyyssönen, p. 044 7884 058. 

Kahvitusten 
järjestämistä on 
luvassa melkein 
joka viikolle.

E l s i  S a l ovaa ra

E l s i  S a l ovaa ra

Pullanleikkuusta vastannut Aino Rinta-Säntti kertoo, että kahvitusten lisäksi Missionuoret keräävät rahaa myyjäisillä ja 
lastenhoidolla. Pihatyötkään eivät ole kauhistus.
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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

Keräysluvat: Manner-Suomi POL-2014-10091, voimassa 2015–2016, myönnetty 23.10.2014, Poliisihallitus. 
Ahvenanmaa 2015/8614, voimassa 2016, myönnetty 25.8.2015, Ahvenanmaan maakuntahallitus. 
Kerätyt varat käytetään vuosien 2016–2018 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

Auta maattomia,
torju köyhyyttä 
ja nälkää.

 Lahjoita tekstiviestillä
 Tasaus10 (10€)
 numeroon 16155
 tai verkossa
 www.tasaus.fi

• 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

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Ostamme kultaesineitä:  
koruja, kolikoita, harkkoja ja 

hammaskultaa. Tilaa maksuton 
myyntipaketti www.nettikulta.fi  

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

Ostetaan

Palveluja tarjotaan 

KUULUTUS

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa toimitetaan su 13.11.2016 
kirkkoherranvaali.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä 21.9. 
kello 10–14 ja 22.9. kello 15–19 Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherranvirastossa, osoite Isokatu 17, 1. krs. 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaik-
ki viimeistään vaalipäivänä 13.11. sunnuntaina 18 vuotta täyttä-
vät Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, jotka on mer-
kitty Oulun tuomiokirkkoseurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi 
viimeistään 4.9. (viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaa-
lipäivää).

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, 
joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioi-
keutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luet-
telossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään 
26.9.2016 klo 16.00 mennessä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherranvirastoon, Isokatu 17, 1. krs. (käyntiosoite).

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 5.10 kello 17.00 pi-
dettävässä kokouksessaan.

Oulu 7.9.2016

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Lyly Rajala

Kuulutus on nähtävänä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ilmoi-
tustaululla 9.9.−21.9.2016 sekä Rauhan Tervehdys -lehdessä 15.9.

Kuulutus

Papit kaipaavat rukouspyyntöjä  

Haluatko jättää oman ru-
kousaiheesi satapäisen 
pappisjoukon rukoilta-
vaksi? 

Rukouspyyntöjä toivoo noin 
300 pohjoisen pappia ja lehtoria. 
He kokoontuvat 27.–28.9. Ouluun 
synodaalikokoukseen, jonka oh-
jelmassa on kaikille avoin messu 
tuomiokirkossa. 

Messu alkaa tiistaina 28.9. kel-
lo 18 kirkon portailta yhteisellä 
esirukouksella. Rukouksen poh-
jana käytetään esirukouspyyntö-
jä, joita jokainen voi lähettää Ou-
lun tuomiokapituliin internetin 
tai perinteisen postin kautta.

Hiippakuntadekaani Kari 
Ruotsalainen kannustaa lähettä-
mään arkailematta omia rukous-
aiheita.

– Se voi olla yhtä lailla henki-
lökohtainen ilonaihe kuin oman 
elämään kuuluva huoli tai mur-
he. Myös koko Jumalan luoma-
kunnan asiat voi kantaa esiruko-
uksessa Jumalalle.

Esirukouksen kokoaa rukous-
pyyntöjen pohjalta Karjasillan 
vs. seurakuntapastori Satu Krei-
vi-Palosaari. Esirukouksen jäl-

keen messu jatkuu kirkon sisällä. 
Synodaalikokous on hiip-

pakunnan pappien ja lehtorei-
den kokous, jonka piispa kutsuu 
koolle. 

Oulun kokouksessa keskustel-
laan muun muassa kirkon jäse-
nyydestä, päivitetään pakolaisti-

Esirukouslinkki on Oulun tuomiokapitulin verkkosivuilla 
www.oulunhiippakunta.evl.fi/esirukous/ 
Perinteisen kirjeen voi lähettää osoitteeseen Oulun tuomiokapituli, Ojakatu 1, 
90100 Oulu. Kuoressa on hyvä olla merkintä ”Esirukous”.
Rukouksia otetaan vastaan 21.9. saakka.

lanne sekä pohditaan, miten kris-
tillistä uskoa tulisi sanoittaa ny-
kyaikana.

Synodaalikokouksia järjeste-
tään hiippakunnissa kuuden vuo-
den välein.

RIITTA HIRVONEN

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



8 Rauhan Tervehdys  |  Nro 26  |  15.–22.9.2016

Teemaviikon
jumalanpalvelus
huomioi 
muistisairaan
Valtakunnallisen muistiviikon 
merkeissä järjestetään muisti-
jumalanpalveluksia.

Oulun seudun muistiyhdis-
tys ry on ollut mukana kehit-
tämässä muistijumalanpalve-
luksia jo vuodesta 2007.

 Muistisairaille ja heidän 
läheisilleen halutaan tarjota 
mahdollisuus tulla messuun, 
jossa muistisairaus on otettu 
huomioon.

Limingan kirkossa pidetään 
muistijumalanpalvelus 17.9. 
kello 10, Kempeleessä muisti-
messu 22.9. kello 12 ja Tuiran 
kirkossa muistijumalanpalve-
lus  25.9. kello 10.

Tänä vuonna muistiviikon 
teemana viikolla 38 on oikeus 
hyvään elämään kotiympäris-
tössä. 

Liikanen lähtee
kirkkoherraksi
Pudasjärvelle
Tyrnävän kirkkoherra Timo 
Liikanen on valittu kirkko-
herraksi Pudasjärvelle.

Sunnuntaina 11.9. käyty 
kirkkoherranvaali ratkesi sel-
vällä äänierolla: Liikanen sai 
771 ääntä ja toisella vaalisijal-
la ollut Ristijärven kirkkoher-
ra Pauli Kivioja 212 ääntä. 

Äänestysprosentti oli 16,82. 
Virkaa haki kaksi ehdokasta. 
Liikanen ottanee viran vas-
taan tammikuussa.

Oulun kaupunki 
kysyy päihteistä  
Päihdetilannekyselyssä selvi-
tetään oululaisten näkemyk-
siä liittyen päihteisiin, tu-
pakkaan ja rahapeleihin sekä 
mielipiteitä päihdehaittojen 
vähentämisen keinoista. 

Kyselyn avulla halutaan pa-
rantaa ehkäisevän päihdetyön 
suunnittelua ja toteuttamista 
Oulussa. 

Kyselyyn voi osallistua ota-
kantaa-sivuilla nimettömästi 
ja luottamuksellisesti. Sivuil-
le pääsee myös ouka.fi-sivujen 
kautta. Yksittäisten vastaajien 
vastaukset eivät ole tunnistet-
tavissa. 

Kyselyn tulokset eivät edus-
ta kaikkien Oulun asukkaiden 
mielipidettä, mutta jokainen 
näkemys ja idea on arvokas 
apu. Tiedon keruusta ja käsit-
telystä vastaa Oulun kaupun-
gin ehkäisevä päihdetyö.

Kyselyyn vastanneiden 
kesken arvotaan lahjakortit 
kaupunginteatteriin ja Tie-
tomaahan. Päihdekysely sul-
keutuu 14.10. jonka jälkeen 
tulokset julkistetaan ja arvo-
taan voittaja.

Ku va t :  Ma r t t i  K i v i ha r ju

Luomakunta vain lainassa
 Kirkonkin on kannettava vastuunsa, 
 todettiin kirkon ympäristöpäivillä Mikkelissä

Luomakunnan varjeleminen 
on tällä hetkellä yksi kir-
kon strategian painopisteis-
tä, todettiin kirkon ympäris-

töpäivillä viime viikolla.
– Ympäristöön, rauhaan ja oi-

keudenmukaisuuteen liittyvät 
kysymykset haastavat kirkkoa 
pohtimaan omaa rooliaan tulevi-
en sukupolvien hyväksi tehtäväs-
sä työssä, sanoo Kirkkohallituk-
sen yhteiskunnan ja kestävän ke-
hityksen asiantuntija, rovasti Ilk-
ka Sipiläinen.

Mikkelissä osanottajina oli 
noin 90 eri työtekijäryhmistä pa-
peista emäntiin, suntioista ta-
louspäälliköihin – sekä myös seu-
rakuntalaisia. 

Päivien pääteemana oli Luo-
makunta – ei kaupan. Mikkelin 
piispa Seppo Häkkinen käsitte-
li teemaa avajaispuheessaan kol-
men teesin pohjalta.

Häkkisen ensimmäinen teesi 
oli ”Ihminen on kadottanut nöy-
ryytensä”. Ilmastonmuutoksen 
edetessä ollaan jo siinä tilantees-
sa, että painopiste on siirrettävä 
varjelemisesta suojelemiseen ja 
mikäli mahdollista ennalleen pa-
lauttamiseen. 

Ihmiskunnan on pakko nöyr-
tyä sen tosiasian edessä, että ih-
minen ei ole luomakunnan omis-
taja, vaan se on ihmisellä lainassa, 
Häkkinen muistutti.

Toiseksi ”Kirkon on kannet-
tava vastuunsa”. Luomakunta 
ei kestä lisääntyvää kulutusta ja 
luonnon hyväksikäyttöä. 

Tänä vuonna maailman uu-
siutuvat luonnonvarat käytettiin 

Reformaation merkkivuonna 2017 kirkko nostaa esille kolme asiaa, jotka eivät ole 
kauppatavaraa: pelastus, ihmiset ja luomakunta, sanoi piispa Seppo Häkkinen.

loppuun 8. elokuuta. Loppuvuo-
den elämme velaksi.

Kolmanneksi: ”Toivo sävyt-
tää kristityn tulevaisuutta”. Piis-
pa Häkkinen lainasi saksalaisen 
fyysikon ja filosofin Carl Fried-
rich von Weizsäckerin näkemys-

tä, jonka mukaan vain uskon-
to on kyllin voimakas vaikutta-
maan ihmiseen niin syvästi, että 
tämä on valmis muuttamaan pe-
rusteellisesti ajattelu- ja elämän-
tapojaan. 

Ympäristökriisin vakavuus 

Tänä vuonna 
maailman uusiutuvat 
luonnonvarat 
käytettiin loppuun 8. 
elokuuta. Loppuvuoden 
elämme velaksi.

Ympäristödiplomi on jo noin sadassa seu-
rakunnassa. Noin puolet ympäristödip-
lomin saaneista seurakunnista on Oulun 
hiippakunnassa, kertoo Oulun hiippa-

kunnan ympäristötoiminnan neuvottelukunnan 
puheenjohtaja Riitta Kukkohovi-Colpaert. 

Kirkon ympäristödiplomijärjestelmä tarjoaa 
seurakunnille työkalun ympäristöajattelun huo-
mioon ottamiseksi kaikessa toiminnassa. 

Ympäristöpäivillä tuli selvästi ilmi kirkon ha-
lu kehittää ympäristödiplomijärjestelmää, jotta se 
palvelisi yhä paremmin myös seurakuntalaisia. 

Jokainen voi edistää ympäristön etua esimer-
kiksi tarkkailemalla omaa energiankäyttöään ja 
matkustustarpeitaan ja etsimällä kaupoista Rei-
lun kaupan tuotteita.

pakottaa eri uskontojen ja vakau-
musten edustajat yhteiseen työ-
hön luomakunnan tulevaisuu-
den puolesta.

Ympäristöpäivillä oli aiheena 
myös vesi. Luontokuvaaja Juha 
Taskinen kertoi saimaannorppi-
en elämästä ja siitä, mitä niiden 
kohtelu kertoo ihmisestä. Eloku-
vaohjaaja Marko Röhr kertoi uu-
simmasta myyttisestä elokuvas-
taan Järven tarina, joka esitettiin 
päivillä.

MARTTI KIVIHARJU

Ympäristödiplomin suosio kasvaa
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Muut seurakunnat

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Hymy, joka valloittaa
Kuuro etiopialainen katulapsi Isak 
vei Anne ja Heidi Majurin sydämet 

Ilon kiljahdukset kaikuvat kem-
peleläiskodissa, kun 9-vuotias 
Isak pääsee kokeilemaan Nin-
tendo-peliä yhdessä Jiska Par-

rilan kanssa. 
Rauhan Tervehdyksen elokui-

sen numeron etiopialainen kan-
sikuvapoika on vierailulla Eeva-
Kaarina ja Matti Parrilan luona. 

Isak, oikealta nimeltään Yshak, 
pääsi kesällä etusivun kuvaan, 
kun oululaiset missionuoret vie-
railivat Etiopiassa Hosainan kuu-
rojen koululla juhannuksen tie-
noilla. Nyt pieni poika on tehnyt 
pitkän matkan Afrikan kuumuu-
desta pohjoisen viileään kesään. 

Isakin matkakumppaneina 
ovat Anne Majuri sekä Heidi Ma-
juri, joka on työskennellyt kuu-
rojen koululla opettajana, kum-
misihteerinä ja neuvonantajana 
vuodesta 2003. 

Pelokas poika 
sulatti sydämet
Anne tutusti Isakiin 1,5 vuotta 
sitten vieraillessaan sisarensa luo-
na Hosainassa.

– Isak seisoi yksinäisenä kou-
lun pihalla. Olin kuullut Heidil-
tä hänen koskettavan tarinansa ja 
meille syntyi välittömästi erityi-
nen suhde. Hän suorastaan sukel-
si sydämeeni. Voimakas rakkau-
den tunne syttyi ensimmäisestä 
katseesta, Anne kuvailee ensikoh-
taamista. 

Hieno ensikohtaaminen ja Isa-
kin lämmin suhtautuminen uu-
teen ihmiseen herätti hämmäs-
tystä, sillä kaduilla kasvanut poi-
ka oli hyvin varauksellinen ja pe-
lokas eikä päästänyt ketään lähel-
leen. 

–Tullessaan hän oli sulkeutu-
nut ja surullinen, eikä hänellä ol-
lut minkäänlaisia sosiaalisia tai-
toja. Hän potki ja sylki, jos jo-
ku tuli lähelle, koska hän pelkäsi 
kaikkea ja kaikkia, erityisesti poi-
kia ja miehiä. 

– Kehitystä oli tapahtunut 
muutamassa kuukaudessa jon-

kin verran, mutta Annen tulon 
jälkeen hän alkoi pikku hiljaa ot-
taa kontaktia myös muihin, Hei-
di kertoo. 

Isak asui aiemmin kadul-
la äitinsä kanssa. Koska poika 
on kuuro, häntä todennäköises-
ti kohdeltiin huonosti. Etiopias-
sa, kuten monissa muissakin Af-
rikan maissa, vammaisuutta pi-
detään seurauksena vanhempien 
pahoista teoista. 

Isakin otti hoiviinsa etiopialai-
nen vesi-insinöörinä työskennel-
lyt nainen, joka kuljetti pojan sa-
tojen kilometrin päähän kuuro-
jen koululle kaksi vuotta sitten. 

Pienikokoinen, mutta urhea 
poika onnistui kuin ihmeen kaut-
ta pääsykokeiden jälkeen aloitta-
maan esikoulun.  

– Hän on teknisesti lahjakas. 
Ei ole vielä tullut vastaan laitetta, 
jota Isak ei osaisi käyttää, Heidi 
Majuri toteaa. 

Isak on ollut syntymästään as-
ti kuuro. Lisäksi hänen toinen 

silmänsä on sokea ja jaloissa on 
jonkin asteisia kehityshäiriöitä. 

Perusteellista hoitoa vaativat 
hampaat hoidettiin lasten vaati-
viin hammasoperaatioihin eri-
koistuneella hammaslääkärillä 
yksityisvastaanotolla Helsingis-
sä. Etiopiassa tällaista hoitoa ei 
pystytty tekemään. 

– Hampaat olivat pahasti rei-
kiintyneet ja hänellä oli jatku-
vasti kipuja. Luultavasti äiti oli 
syöttänyt pojalle sokeriruokoa 
rauhoittaakseen häntä, Heidi 
kertoo. 

Hohtava hymy
hoidetuilla hampailla 
Hampaat on nyt saatu kuntoon 
ja iloinen poika hymyilee leveäs-
ti valkoiset etuhampaat hohta-
en. Yhteistä kieltä kempeleläis-
ten ystävien kanssa ei ole, mut-
ta kädet tekevät terhakasti viit-
tomia ilmaan. 

Isakin tuominen Suomeen 
hoitoon ei ollut yksinkertaista, 
sillä katulapsilla ei ole syntymä-
todistuksia eikä passeja. 

– Prosessi ei ollut helppo, 
mutta kaiken vaivan arvoinen. 
Se oli Jumalan suuri ihme ja ru-
kousvastaus, josta koko koulun 
oppilaat ja henkilökunta sekä 
kaikki ystävät Suomessa iloitsi-
vat, Heidi Majuri kertoo. 

MIRJA RINTALA 

Kuurojen koulu Hosainassa 
•  Mekane Yesus -kirkon kuurojen koulu on toiminut Etiopiassa 

vuodesta 1981. Hosaina sijaitsee 230 kilometriä Addis Abebasta 

lounaaseen. 

• Oppilaat tulevat Hosainaan eri puolilta Etiopiaa, enemmistö on 

maaseudun muslimi- ja ortodoksiperheistä. 

•  Koulussa opiskelee 210 oppilasta, joista tyttöjä 101 ja poikia 109. 

Jonot kouluun ovat pitkät ja hakijoista voidaan ottaa vain 10–15 

prosenttia. 

• Oppilaat opiskelevat koulussa 11 vuotta, ja he opiskelevat 

viittomakielellä, amaharaksi ja englanniksi. 

• Koulusta tehty dokumentti löytyy netistä osoitteella www.myshd.org 

Etiopiassa, kuten 
monissa muissakin 
Afrikan maissa, 
vammaisuutta 
pidetään seurauksena 
vanhempien pahoista 
teoista.

Anne ja Heidi Majuri ovat Isakille rakkaita, vaikka kuurojen kouluun tullessaan hän ei päästänyt ketään lähelleen.

To 15.9. klo 19 Opetuslapseus- ja rukousilta, mukana Veli Henry Ruotsista, 
aihe: vanhurskautettu ja pyhitetty.  Pe 16.9. klo 19 Helmi (nuortenilta), Veli Henry. 
Su 18.9. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Petri Mettovaara, Juha 
Pätsi, aihe: ”Anteeksiantamus”, musiikki: Saara Komulainen. Ke 21.9. klo 18 
Varkki-ilta (11-14 –vuotiaille). To 22.9. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, 
musiikki: Jukka Kauppila. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 17.9. klo 18 Nuortenilta,Valo. Su 18.9. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Jarno Saarni Fidasta, 
Mikko Saukkonen, Pauli Uusikylä, Timo Herro-
nen. Lastenkokoukset ja seimi. Ma 19.9. klo 18 
Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 21.9. klo 19 

Jumalan kohtaamisen ilta, Raili Harjula, Tarja Liljamo, Timo Herronen. 
To 22.9. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 12.9. klo 16.00 Majakka- 
Kahvio. Ti 13.9. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.
Viikko-ohjelma:
To  klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa ja kitaransoiton alkeita 
opiskelijoille ja työttömille nuorille (parittomilla viikoilla)
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Paikkoja avoinna

LIMINGAN SEURAKUNNASSA 
on haettavana 

DIAKONIAN VIRKA 
Limingan seurakunnassa on kolme vakinaista diakonian virkaa, 
joista yksi vapautuu viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. 

Edellytämme hakijalta piispainkokouksen hyväksymää diakoni-
an virkatutkintoa. Tarjoamme haasteellisen työn ammattitaitoi-
sessa työntekijäjoukossa, jossa tarvitaan tiimityön taitoja ja yh-
teistyöhalukkuutta. 

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen peruspalk-
ka. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Vir-
ka täytetään 1.1.2017 alkaen. Hakijan tulee olla ev. -lut. kirkon jä-
sen. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyt-
tävä rikosrekisteriote ja lääkärintodistus. 

Työn vastuualueista sovitaan viranhaltijoiden kesken tehtävällä 
työnjakokirjalla. Vapaamuotoiset hakemukset + CV:t lähetetään 
30.9.2016 klo 16 mennessä osoitteeseen: Limingan seurakunnan 
kirkkoneuvosto, Pappilantie 6, 91900 Liminka. Kuoreen merkin-
tä ”Diakonian viranhaltija”. 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Ilkka Tornberg, p. 044 7521 222. 

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto

OULUN MAJA - YHTEISKRISTILLINEN KESKUS 
Kallisenhaara 3, p.040 9615377 www.oulunmaja.com

Päivärukous ti klo 12, Jumalan läsnäolon ilta ke klo 18, Pyhän Hengen ilta pe klo 18, 
paitsi pe 23.9. ja 7.10. Opettamassa: Leena Turpeinen pe 16.9.; Arild Måsø ma 
19.9.; YLISTYKSEN JA PYHÄN HENGEN PÄIVÄ Shekinah Glory-ylistysryhmä 
& Ariel Manninen la 17.9. klo 15; Valerie ja Gregg Ellis & tiimi: KUNNIOITUS 
ke-to 21.-22.9. klo 18-21 ja la 24.9. klo 18-21; PARANTUMISPÄIVÄT Peter 
ja Britt-Marie-Hopèn to-la 29.9.-1.10. klo 18; NAISTEN PÄIVÄ Britt-Marie 
Hopèn la 1.10. klo 11-14; Timo Närhi ke-to 5.-6.10. klo 18; SYNTYI SUURI ILO 
SIINÄ KAUPUNGISSA Apt.8:8 Arild Måsø ja MINIDTS-nuoria pe-la 14.-15.10. 
klo 18 ja su 16.10. klo 15; Mirjam Rukajärvi pe 21.10.; VAPAUTUMISPÄIVÄT 
Kristian Sand pe-su 4.-6.11.; PROFEETALLINEN MENTOROINTI Johanna 
Tunturipuro pe-la 11.-12.11.; Mirjam Rukajärvi pe 18.11.; PROFEETALLISET 
PARANTUMIS- JA VAPAUTUMISPÄIVÄT Martin Reen pe-su 25.-27.11.; Mats 
Sundfors pe 2.12.; Maria Sundfors pe 16.12.; KING`S KINGDOM-illat lapsille 
ja varkeille to 15.9.; ma 3.10. INTIALAINEN PYHÄKOULU pastori Eliezerin 
vetämänä; to 17.11. ja 8.12. klo 18-19.30. OLET SYDÄMELLISESTI TERVETUL-
LUT KRISTITTYJEN YHTEYTEEN! Jeesus: ”Minä olen tehnyt Sinun nimesi 
heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla Sinä olet minua 
rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä.” Joh. 17:26

M ir ja  R in t a la
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista Ylivieskasta

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

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-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 18.9. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Au-
li Kipinä kertoo kristityn va-
paudesta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi.
Klo 10 Jumalanpalvelus Ou-
lunsalon kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 18.9. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Au-
li Kipinä kertoo kristityn va-
paudesta.

jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Pe 16.9. klo 18.50 iltahartauden 
pitää Medialähetys Sanansaat-
tajien aluepäällikkö Arja Savu-
oja Oulusta.
Su 18.9. klo 10 jumalanpalve-
lus Ylöjärven kirkosta. Virret: 
194 (vuorovirtenä, kuoro lau-
laa säkeistöt 2, 4 ja 6,) 729, 415, 
272:1,4,5, 231, 332:1,4.  

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

Hautauspalveluja

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 18.9. klo 16 Huoltoasemalla  
“Rukoile ja tee työtä!”
Juonto Hilkka ja Keijo Kaikkonen
Opetuspuhe Pekka Siljander
Todistus ja musiikki Teemu Lindelä
Ma 26.9. klo 14 Raamattupiiri

Oulun seudun Uusheräys ry

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

Herättäjän päivä: su 18.9. klo 10.00 messu ja seurat Kempeleen Pyhän 
kolminaisuuden kirkossa, Piriläntie 190, Kempele
Siionin virsiseurat: su 18.9. klo 11.30 Vihannin seurakuntatalolla, su 18.9. 
klo 15.00 Jukka Hautala kertoo Siionin virsien uudistuksesta Karjasillan 
kirkolla, Nokelantie 39, Oulu, ti 20.9. klo 18.00 Aulikki ja Matti Maarannol-
la, Kesäranta 5, Liminka, ti 20.9. klo 18.30 Piippolan Väinölässä, su 25.9. 
klo 15.00 Koskelan seurakuntakodilla, Koskelantie 86, Oulu. Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 18.9. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Esko Leinonen.

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. KansanlähEtys ry 
Lähetyskoti, Torikatu 9 A 32, 90100 OULU, p. 044 4477847, 
p-pohjanmaa@sekl.fi,  http://sekl.fi/pohjois-pohjanmaa/. 
Lähetyskoti on suljettu, remontin vuoksi ajalla 1.9.–31.12.2016.

oulu PE 07.10. ja 11.11. klo 17.30–19.30 Donkkis Big Night Maikkulan  
kappe lissa, Kangaskontiontie 9.

to 15.9. klo 18.00 Kohtaamispaikkaillat Rukoushuoneella, Koulukatu 41.  
Hilkka-Liisa ja Eila, aiheena ”Rukous” ja to 29.9. Tomi Koho, aiheena ”Onko  
mikään uskonto oikeassa?” Joka toinen Ke alkaen 21.9. klo 17.00 Ilosanomapiiri  
ja 18.00 Ilosanomalaulu, Rukoushuoneella, Koulukatu 41. 
lumijoKi maanantaisin klo 10.30 rukouspiiri, Helli Eeronkedolla, Jukolantie 2 A 5.
tulEvat Kurssit: 14.–15.10. Juniorityönkurssi ja 15.–16.11. Sielunhoitajan eväät.

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

Väestökehitys vaikuttaa 
seurakunnan tiloihin

Pirkko Tervo saapui maa-
nantai-iltana Myllyojan 
seurakuntatalolle kuul-
lakseen lisää Oulujoen 

seurakunnan toiminnasta ja 
ennen kaikkea siitä, millaisia 
tiloja seurakunnan alueella tu-
levaisuudessa on ja missä ne si-
jaitsevat. 

Tervoa asia koskee henki-
lökohtaisesti. Hän on asunut 
vuokralaisena perheensä kanssa 
lähes 20 vuotta Oulujoen pappi-
lan pihapiiriin kuuluvassa, seu-
rakuntayhtymän omistamassa 
Kirkkopirtissä. 

Pirkko Tervon perhe nauttii 
asumisesta 1800-luvulla raken-
netun pappilan kauniissa pi-
haympäristössä. 

Tilaisuudessa Tervo kuu-
li suunnitelmasta, että Kirk-
kopirtti tulisi lähivuosina ta-
kaisin seurakunnan yhteiseen 
käyttöön.

Uutiseen Kirkkopirtin käy-
tön uudelleen pohdinnasta hän 
on saanut varautua rauhassa.

– Seurakunnan tilojen tar-
veselvitys on ollut tiedossamme 
pitkään. Kirkkopirtti on meille 
rakas, mutta ainakin lapsemme 
taitavat kaivata jo hieman mo-
dernimpaa kotia. Kirkkopirtti 
on uniikki, mutta alun perin se 
ei ole tarkoitettu asumiseen. 

– Lasten vieraat ovat joskus 
kyselleet, missä teidän kodin 
olohuone on, Tervo kertoo.

Maanantain keskustelutilai-
suudessa toiminnasta ja tilois-
ta Oulujoella olivat seurakun-
talaisille puhumassa Oulujoen 
seurakunnan kirkkoherra Sa-
tu Saarinen ja Oulun seura-
kuntayhtymän kiinteistöjohta-
ja Jaana Valjus.

Tarveselvittelyä
kaikissa seurakunnissa
Osa Oulun seurakuntayhtymän 
kiinteistöistä Oulujoen seura-
kunnan alueella on väärässä pai-
kassa. Näin voisi todeta, kun kat-
soo, missä seurakunnan tiloja on 
tällä hetkellä ja mitkä kaupun-
ginosat ovat kasvussa. Hiukka-
vaarassa, jonne rakennetaan ko-
ko ajan uutta asutusta, seura-
kunnalla ei ole kokoontumistilo-
ja lainkaan. 

Valjuksen mukaan vähäisellä 
käytöllä on muun muassa Huone-
suon seurakuntakoti Leväsuon-
tiellä. Hönttämäen seurakunta-
kodissa Ruotukujalla ei seura-
kunnalla ole omaa toimintaa tällä 
hetkellä lainkaan, vaan kaupunki 
on vuokrannut tilat.

– Käymme läpi kaikki seura-
kunnan tilat Oulujoella. Tarkas-

telu on seurausta Oulun seura-
kuntayhtymän taloudenturvaa-
misohjelmasta, joka käynnis-
tyi 2013. Seurakuntayhtymä te-
ki tuolloin päätöksen, jonka mu-
kaan yhtymä turvaa talouttaan 
luopumalla osasta kiinteistöjään, 
Valjus selvittää.  

Selvitys on muutakin 
kuin luopumista
Tilatarvetta tutkaillaan vuorol-
laan kaikissa Oulun seitsemässä 
seurakunnassa. Aiemmin vastaa-
vanlainen selvitys on tehty Tui-
ran seurakunnassa. Yhtymä on 
kartoittanut myös leiritoimin-
nan tarpeita ja leirikeskusten jär-
kevää käyttöä. 

Oulujoen lisäksi selvitys on 
parhaillaan käynnissä seurakun-
tayhtymän hautaustoimessa.

Oulujoen toimitilojen tar-
veselvitys koskee tässä vaihees-
sa niin sanotun kanta-Oulujoen 
seurakunnan alueen kiinteistöjä, 
mutta ei Ylikiimingin eikä Yli-Iin 
alueiden kiinteistöjä.

Valjus korostaa, että luopu-
misen lisäksi tarveselvitys on sen 
tutkailua, millaiset tilat palvele-
vat jatkossa parhaiten seurakun-
talaisia. 

RIITTA HIRVONEN

Hiukkavaarassa, 
jonne rakennetaan 
koko ajan 
uutta asutusta, 
seurakunnalla ei ole 
kokoontumistiloja 
lainkaan. 

Pirkko Tervo osasi odottaa tietoa 
Oulujoen pappilan Kirkkopirtin 
uudelleen käytöstä. 
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Ps. 119: 97-104
Kuinka rakastankaan sinun lakiasi!
Kaiken päivää minä sitä tutkin.
Sinun käskysi ovat alati ohjeenani,
ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi.
Olen oppineempi kuin kaikki opettajani,
kun tutkin sinun liittosi säädöksiä.
Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat,
kun noudatan sinun säädöksiäsi.
Pahan poluille en jalallani astu,
minä tahdon totella sinun sanaasi.
Sinun päätöksistäsi en poikkea syrjään,
sillä sinulta minä olen oppini saanut.
Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi!
Ne maistuvat hunajaa makeammilta.
Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä.
Sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä!

Gal. 5: 1-6
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää 
siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden 
ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte 
ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta 
mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, 
joka antaa ympärileikata itsensä, että hän 
on velvollinen noudattamaan lain kaikkia 
määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen 
lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon 
Kristuksesta, armon ulkopuolelle. Koska me 
uskosta olemme saaneet Hengen, odotamme 
hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me 
saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa 
Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen 
ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on 
rakkautena vaikuttava usko.

Luuk. 14: 1-6
Jeesus meni sapattina erään fariseusten 
johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki 
tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että 
hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. 
Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten 
puoleen ja kysyi: ”Onko sapattina lupa parantaa 
vai ei?” He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin 
Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti 
hänet pois. Sitten hän taas kysyi: ”Miten te 
itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa 
kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, 
vaikka olisikin sapatti?” Tähän he eivät kyenneet 
vastaamaan.

Kristuksen varassa eteenpäin  
”Ottaa ilo irti elämästä” on tuttu sanonta. 

Usein se ymmärretään siten, että elämä on harmaata ja siksi tarvitaan irtiottoja. Ilot-
telun jälkeen pitää sitten palata harmauteen ja tylsyyteen. 

Sanonnan voi ymmärtää toisinkin: elämän ilot on tarkoitettu elettäviksi. Ilossa on 
kyse asenteesta. Oikea ilo löytyy usein pienistä asioista, kun vaan pitää silmänsä ja kor-
vansa auki. 

Galatalaiskirjeessä apostoli Paavali toteaa, että Kristus vapautti meidät vapauteen. 
Ajatuksellisesti pysytään hyvin lähellä tuota lausumaa, jos sanomme, että Kristus 
vapautti meidät iloon.

Kristityn elämä saatetaan käsittää normien ja kieltojen täyttämäksi. Kristinuskon 
ytimestä käsin etiikan tai käyttäytymisen normit eivät ole keskeisellä sijalla. Uskon 
keskuksessa on ilo siitä, mitä Jumala on tehnyt luomisessa ja lunastuksessa.  

Kristitylle perusajatus on elämän kunnioittaminen – sekä oman elämän että lähim-
mäisten. Tässä valossa kristitty iloitsee Jumalan antamista käskyistä.

Kun Paavali puhuu vapaudesta, hän ajattelee vain yhtä asiaa: pelastus on yksin Kris-
tuksen varassa. Kaikki muu hyvä on sen rinnalla pelkkä varjo.

Lain käskyjen, perinnäissääntöjen ja arkista elämää koskevien kieltojen noustessa 
hallitsevaan asemaan ihminen kiinnittää huomionsa toissijaisiin asioihin ja ajautuu 
irti armosta.

Omatekoinen hurskaus on arvotonta ja tyydyttää vain ihmisen ylpeyttä. Se estää 
ihmistä olemassa yhteydessä Jumalaan ja Kristukseen.

Jumalan lahjoittama usko tekee meidät vapaiksi lain orjuudesta, mutta se ei tee meitä 
vapaiksi laista. Kristityn vapaus ei merkitse vapautta mielivaltaisuuteen, vaan vapautta 
itseriittoisesta ja omalakisesta hurskaudesta. 

Oikea vapaus ja ilo vapauttavat ja ilahduttavat myös muita ihmisiä.

VEIJO KOIVULA 
Oulun seurakuntien keskusrekisterin johtaja

Toimitus kysyy hartauskirjoittajalta: Millaista elämää ensi sunnuntain Raamatun teksti tarjoaa kristitylle? 
Tuttu mielikuva on se, että Jumalaan uskovan ihmisen elämä on kieltoja täynnä ja siksi ilotonta. 

Sanan aika
Sunnuntai 18.9.2016
Psalmi: Ps. 119:97-104
1. lukukappale: Jes. 44:21-23
2. lukukappale: Gal. 5:1-6
Evankeliumi: Luuk. 14:1-6
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Nuoret asuvat vanhusten kanssa
 Metsolan Kartanon palvelutaloon muutti hyviksi naapureiksi opiskelijanuoria

Oulun seurakunnat ovat mukana 
Seniorimessuilla Ouluhallilla 17.–18.9. 

Katso ilmoitus sivulla 14.

Älkää meidän vuoksi lai-
minlyökö opiskelujanne.

Näin viisaasti neuvoi-
vat oululaisen Metsolan 

Kartanon senioriasukkaat taloon 
vastikään muuttaneita opiskeli-
januoria. Janette Tuomilaakso, 
Tiina Kolehmainen, Anne Plo-
sila ja Eeva Koskela ovat aloitta-
massa palvelutalossa uudenlaista 
Hyvä naapuri -toimintaa. 

Asukkaiksi valitut opiskelijat 
ovat saaneet Metsolan Kartanos-
ta vuokrakodin edullisesti. Asu-
miseen sisältyy viikoittaista osal-
listumista talon vapaa-ajan viet-
toon. 

Viime viikolla uudet hyvät 
naapurit – sillä nimellä nuoria 
Metsolan kartanossa kutsutaan 
– kuuntelivat tarkasti, mitä kaik-
kea ikäihmiset yhdessä olemisel-
ta toivovat. 

Odotuksia kertyi lopulta run-
saasti ulkoilemisesta joulukortti-
en askartelemiseen. 

Nuorten toivottiin virittelevän 
myös yhteistä kisastudiota Met-
solan kartanon alakertaan suur-

ten urheilutapahtumien yhtey-
dessä. 

Etsintä tuotti
heti tulosta
Hyvä naapuri -toiminta on Ou-
lussa Caritas-Säätiön ideoimaa. 
Mallia uudenlaiseen asumi-
seen oli haettu keväällä Hollan-
nista, jossa eri-ikäisten yhteis-
tä asumista on ollut jo pitem-
pään, kertoo Caritaksen diako-
niajohtaja Marja-Leena Tahko-
la. Myös Etelä-Suomessa vastaa-
vanlaisesta toiminnasta on ko-
kemuksia.

Heinäkuussa nuoria ryhdyt-
tiin hakemaan kahteen Caritak-

sen asumisyksikköön. Caritas-
laisten ei tarvinnut jännittää pit-
kään, innostuisivatko nuoret asu-
miskokeilusta palvelutaloissa. 

– Heti kun tieto hyvistä naa-
pureista lähti leviämään, saimme 
ensimmäisen yhteydenoton, Tah-
kola kertoo.

– Haimme yhteensä seitsemää 
nuorta. Haastattelimme yli kol-
meakymmentä asiasta kiinnos-
tunutta. 

Nuoret tuovat
helpotusta yksinäisyyteen
Haastattelujen avulla valittiin 
kaksi nuorta Caritaksen Härkä-
linnaan, jossa asuu suurimmaksi 
osaksi moni- ja liikuntavammai-
sia nuoria ja aikuisia. 
Viisi nuorta muutti myöhemmin 
elokuussa ikäihmisten Metsolan 
Kartanoon.

Tahkolan mukaan ”hyvillä 
naapureilla” halutaan edistää pal-

velutalojen yhteisöllisyyttä ja vä-
hentää yksinäisyyttä.

– Tunnetta yksinäisyydestä lie-
vittää esimerkiksi se, kun nuori 
naapuri pistäytyy kysymään, mi-
tä kuuluu, haluaisitko lähteä yh-
dessä ulos?

Yhteisasuminen ei
ole suorittamista
Kun Janette Tuomilaakso kuu-
li kesällä Hyvä naapuri -toimin-

Tämä ei ole 
suorittamista 
vaan yhdessä 
elämistä.

Janette Tuomilaakso

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Nuorten ja ikäihmisten ensimmäisessä tapaamisessa toiveena oli, että uudet naapurit järjestäisivät talossa toimintaa myös ilta-aikaan, mutta vasta sitten, kun kiinnostavat saippuasarjat on ehditty rauhassa katsoa.

Anne Plosila, Eeva Koskela, Janette Tuomilaakso ja Tiina Kolehmainen muuttivat Metsolan Kartanoon elokuussa. Tutustuminen 
talon asukkaisiin jännitti etukäteen heitä, mutta Tuomilaakso kutsui tunnetta positiiviseksi jännitykseksi. 
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Luovun tietoisesti 
siitä, mitä en tarvitse. 
Hävitän itse tavaroitani, 
jotta jälkipolven ei 
tarvitse tehdä sitä.

Anu Haipus

Ikä näkyy peilistä, ei haittaa  
Vaateliikkeessä voi kuulla tärkeän elämänviisauden, 
Anu Haipus tietää kokemuksesta

Reilu vuosi sitten kesäl-
lä Anu Haipusta väsytti 
suunnattomasti. Hän le-
päsi monta päivää peräk-

käin mutta se ei tuonut parem-
paa oloa.

Lopulta lääkäriin oli lähdettä-
vä ja väsymyksen löytyi syy: ve-
ritulppa. Hoito piti aloittaa no-
peasti.

Sairauden keskellä potilas eh-
ti mielessään purnata, miksi juu-
ri hänelle piti käydä näin. Miksi 
ei niille, jotka vähät välittävät ter-
veydestään. Hänhän yrittää syö-
dä oikein ja liikkua. Tämä ei ole 
oikein!

– Pienen katkeruuden puus-
kan jälkeen kysymykseni muuttui 
kuitenkin toisenlaiseksi: miksi en 
minä? Miksi ikävät asiat kuului-
sivat muille mutta eivät minulle? 
Kenelle minä itse asiassa soisin 
vakavan sairauden, Anu Haipus 
kertoo ajatuksiaan vuoden takaa.

”Muut ja minäkin
vanhenemme”
Anu Haipus selviytyi läheltä pi-
ti -tilanteesta. Hän sai lääkkeet 
ja tällä hetkellä kaikki on hyvin, 
syyssatoa kellariinsa keräävä vir-
keä eläkeläinen sanoo.

Mutta sairastuminen on yhä 
muistissa. Nyt Anu kuuntelee it-
seään tarkemmin: väsyttääkö mi-
nua? Onko kehoni kunnossa? 

Yllättävää sairastumista ei seu-
rannut vaikerointi: tällaistako se 
vanheneminen on? Sairaudet vaa-
nivat nurkkien takana.

Iän karttumiseen hän on ha-
vahtunut pikemminkin vain pei-
lin edessä, kuten itse toteaa.

– Sitähän luulee, että vain toi-
sille tulee ryppyjä, mutta minulle 
ei. Vessan peili on armoton. Mi-
nua ei katso sieltä nuori, pitkä- ja 
kiiltävähiuksinen tyttönen. Naa-
maan on tullut ruttuja. Sille ei 
mahda mitään, 66-vuotias Anu 
Haipus kertoo hymyillen.

Kiitos hyvästä
elämästä
Anu Haipus kokee, ettei ajan ra-
jallisuuden ymmärtäminen ah-
dista häntä.

– Olin äidin vieressä, kun hän 
siirtyi rauhassa rajan yli. Minul-
le tuli tunne, ettei kuolema satu-
ta meitä.

Kuolemanpelon sijasta Anu 
tavoittaa itsestään pienen hai-
keuden tunteen: voi, kun saisi 
elää oman puolison kanssa vielä 
pitkään. Muhoksen mökillä oli-
si ihana viettää vielä pitkiä aiko-
ja yhdessä.

Kiitollisuuden tunne on Anul-
le tuttu.

– Erityisesti sisarteni kans-
sa toteamme usein, että ”kyllä 
meillä on hyvä elämä”. Lauseel-
la on meille oma historia. Lapsi-
na kuuntelimme kiinnostuneina 

juoruilevia tätejä, jotka pahek-
suivat huonoa elämää viettäviä 
ihmisiä. 

– Arvostelu viittasi juopot-
teluun. Koska meillä sisaruksil-
la ei mene rahaa viinaan, päätte-
limme, että meillä on sitten hyvä 
elämä, Anu nauraa.

Kaukovainion kodissa tunne-
taan kiitollisuutta monesta asi-
asta, kuten kahdesta tyttärestä ja 
siitä, että nyt vanhempana – kun 
lapsetkin pärjäävät omillaan – ra-
haa on siihen, mihin kaksi ihmis-
tä sitä tarvitsee. 

sä eräässä telemyymälässä myy-
jä puhui hänelle tavalla, josta oli-
si voinut pahoittaa mielensä. On-
neksi myyjän kollega vahvisti, et-
tä Anu puhuu ”oikeaa asiaa”. 

– Hieman tuli sellainen olo, et-
tä kaveri ajatteli muorin höpise-
vän omiaan. Mutta enpä puhu-
nut.

Siskon lapsille Anu on ”täti”, 
mutta nimitys ei herätä tunnet-
ta korkeasta iästä. Täti on lopul-
ta pelkästään hyvä kutsumanimi.

Sukulaislasten kanssa täti jär-
jestää yhdessä kaalikääryle- ja 
prinsessakakkupäiviä. 

– Olemme kaveruksia. Tuskin 
he ajattelevat minun ikääni, kun 
touhuamme yhdessä.

Ajankäytön suunnittelu
olisi tarpeellista
Kun Anu Haipus jäi muutama 
vuosi sitten eläkkeelle, hän mei-
nasi ensi alkuun hautautua ko-
tiin tekemään käsitöitä. Aamu-
virkkuna hän nousi varhain teke-
mään käsitöitä. Mieluisaan puu-
haan oli helppo unohtua pitkäk-
si aikaa.

– Havahduin kotiin jämäh-
tämiseeni ja menin nettiin tut-
kimaan, olisiko vaikkapa seura-
kunnassa tarjolla minulle vapaa-
ehtoistyötä. Olihan siellä.

– Kokemus siitä, että on joil-
lekuille tarpeellinen vapaaehtoi-
sena, tuntuu hyvältä. Omaa ai-
kaa riittää silti, mutta jos jotakin 
näin eläkeläisenä haluaisin välil-
lä opiskella, niin se olisi järkevä 
ajankäyttö. Kaikelle kivalle, jota 
haluaisi tehdä, olisi ihana löytää 
aikaa.

Kiitos myyjälle
rohkaisusta
Vuoden takainen sairastuminen 
pakottaa Anu Haipuksen käyttä-
mään päivittäin tukisukkaa.  Ke-
sällä hän harmitteli muhoslaises-
sa vaateliikkeessä sitä, että ei voi 
käyttää hametta, koska toisessa 
jalassa sukan on oltava aina, myös 
kesälämpimällä.  

– Myyjä totesi minulle, että 
”mitä sinä välität siitä, mitä muut 
ajattelevat”. Se oli hätkäyttävä 
lausahdus.

Anu Haipus osti hameen ja 
kulkee nyt tyytyväisenä se päällä 
miettimättä, pohtivatko ympäril-
lä olevat ihmiset, miksi hänellä on 
vain toinen sukka jalassa. Muiden 
mietteillä ei nimittäin ole lopul-
ta väliä. 

Kivalla hameella sen sijaan on.

RIITTA HIRVONEN

Oulun NNKY:llä järjestetään 
8. lokakuuta vanhenemisen kurssi. 
Lauantaipäivän aikana on tarkoitus 
puhua vanhenemisesta; miten itse 
kukin kokee sen. Millaisia tunteita 
vanheneminen herättää?
Päivä ei sisällä asiantuntijaluentoja, 
vaan asiantuntijoina ovat 
tasavertaisesti kaikki päivään 
osallistuvat. Tilaisuus perustuu 
yhteiselle keskustelulle ja 
kokemusten vaihtamiselle. 
Lisätietoja saa Maarit Peltoniemeltä, 
Oulun NNKY, p. 040 7514 480.

Tarpeettomia tavaroita
pois nurkista
Vaikka ikääntymistä ei Haipuk-
sen kodissa paljoa mietitä, Anu 
sanoo ymmärtävänsä sen, että 
käsillä olevassa elämänvaiheessa-
pitää pikemminkin opetella luo-
pumaan kuin hankkia lisää.

– Luovun tietoisesti siitä, mitä 
en tarvitse. Hävitän itse tavaroi-
tani, jotta jälkipolven ei tarvitse 
tehdä sitä.

– Uutta sänkyä hankkiessa 
mietin sen toimivuutta sitten, jos 
jommallakummalla meistä kah-
desta terveys heikentyy merkit-
tävästi.

Anu Haipus miettii, kokeeko 
hän epäkohteliasta käytöstä sik-
si, että on seniorikansalainen. 
Vastaus on nopeasti ”en” mutta 
sähköpostiyhteyksiä selvitelles-

Nuorten ja ikäihmisten ensimmäisessä tapaamisessa toiveena oli, että uudet naapurit järjestäisivät talossa toimintaa myös ilta-aikaan, mutta vasta sitten, kun kiinnostavat saippuasarjat on ehditty rauhassa katsoa.

nasta, hän innostui asumisideasta 
heti. Muutaman päivän mietitty-
ään hän tuli siihen tulokseen, et-
tä sitoutuminen yhteiseen vapaa-
aikaan ikäihmisten kanssa ei ajal-
lisesti vaikeuta opiskeluja.

– Pidän siitä, että voin ol-
la vanhemmille ihmisille avuk-
si. On hienoa yrittää omalta osal-
taan luoda yhteisöllisyyttä van-
husten keskuuteen. 

– Luulen, että hyvässä naapu-
ruudessa voittavat lopulta kaik-
ki – yhtä lailla nuoret kuin talon 
ikäihmiset.

Janette arvioi, ettei yhteisestä 
ajasta senioreiden kanssa tarvitse 
ottaa stressiä tarkastelemalla kel-
lo kädessä, onko yhteistä ajanviet-
toa tullut varmasti riittävästi.

– Tämä ei ole suorittamista 
vaan yhdessä elämistä.

Yhteisen tekemisen ohella hy-
vät naapurit elävät kuitenkin ta-
vallista vuokralaisen elämää. 

Nuoret tapaavat säännöllises-
ti  myös Caritaksen työntekijöitä, 
joiden kanssa he voivat puida yh-
dessä eteen tulleita kokemuksia.  

Caritas-Säätiön perustajia ovat 
Oulun evankelis-luterilainen seu-
rakuntayhtymä yhdessä paikal-
listen säätiöiden ja veteraani- ja 
vammaisjärjestöjen kanssa.

RIITTA HIRVONEN
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Soile Isokoski konsertoi 
Oulujoen kirkossa

Menot Oulun seurakunnissa 15.–22.9.2016

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 Hen-
rik Korkala, Adanna Olivia 
Luokkanen, Elea Saaga Mir-
jami Nikula, Noel Erik Oliver 
Strandström.
Haukipudas: Linda Alii-
na Kantola, Joni Luka Aran  
Mäenpää, Väinö Ilmari Pent-
ti, Aake Henrik Keränen, Oli-
via Taika Sofia Oikarinen, Aa-
bel Ossian Kurtti.
Karjasilta: Hertta Helmiina 
Hiltunen, Iivo Juhani Lep-
pänen, Onni Tapani Ojanen, 
Nooa Mikael Pauna.
Kiiminki: Miro Samuel Moi-
lanen, Helmi Sofia Jokitalo, 
Linda Usva Inari Lintupuro, 
Elmeri Urho Aleksi Isoviita, 
Veini Vili Anselmi Haarahiltu-
nen, Atte Mikael Klaavunie-
mi, Neela Alessia Neuvonen.
Oulujoki: Fanni Anniina Hak-
karainen, Mikael Kristian 
Hanhela, Suvi Elisabet Ko-
taniemi, Vilho Eino Henrikki 
Lempinen, Sisu Taneli Päkkilä.
Oulunsalo: Seelim Oliver 
Koskelo, Selma Aava Emilia 
Linnala.
Tuira: Max Sebastian Holap-
pa, Silva Eila Armiida Huhta-
la, Axel Jaakko Sakari Häti-
nen, Antton Sakari Karjalai-
nen, Onni Aarne Olavi Laiti-
nen, Emma Irinja Lindell, Ee-
tu Luukas Lipitsä, Minttu Fan-
ni Annikki Marsch, Elea Otti-
lia Nylander, Linnea Helena 
Paakinaho, Eepi Johan Hen-
rikki Perttunen, Enna Maria 
Johanna Pikkupirtti, Aamu 
Ilona Rintamäki, Joona Väinö 
Juhani Tavaststjerna, Lilja Jo-
hanna Umetkulova.

Leikkaa talteen!

Oopperalaulaja Soi-
le Isokoski esiin-
tyy Oulujoen kir-
kossa sunnuntaina 

25. syyskuuta kello 18. Säes-
täjänä toimii Tuiran seu-
rakunnan kanttori Raakel 
Pöyhtäri. 

Konsertin ohjelmassa 
on J. S. Bachin soolokan-
taatti Ich habe genug, Ro-
bert Schumannin laulusar-
ja Maria Stuart sekä Raakel 
Pöyhtärin uruille sovitta-
mia Oskar Merikannon yk-
sinlauluja.

Isokoski on näyttävän 
kansainvälisen uran tehnyt 
oopperalaulaja. Äänialal-
taan hän on sopraano. Hän 
on toiminut vuodesta 2014 
Oulun ammattikorkeakou-
lun musiikin lehtorina.

Soile Isokoski kertoo 
esiintyvänsä yhä lähes vii-
koittain. 

– Kun opettaa, on hy-
vä myös konsertoida, jot-
ta pystyy jakamaan opis-
kelijoiden kanssa sen koke-

Vihityt
Tuomiokirkko: Johan Kristi-
an Strandström ja Meiju He-
li Eliina Sipola, Sami Mikael 
Lahti ja Henna Maria Olkko-
la, Sami Heikki Tapani Tervo-
nen ja Sanni Maria Katariina 
Lustig.
Karjasilta: Miikkael Joona-
tan Peltokorpi ja Emilia Ma-
ria Heleena Malinen, Ari Os-
kari Leskelä ja Heta Riikka 
Häikiö, Mauno Matias Parta-
nen ja Johanna Katriina Lit-
tow,  Jaakko Lauri Karvonen 
ja Tiia Niina Ahtiainen.
Kiiminki: Timo Juhani Lap-
palainen ja Mervi Tiina Ma-
ria Suvala.
Oulujoki: Ari Juhani Putaa-
la ja Minna Marjaana Kalli-
nen, Juha Tapio Pahtamaa ja 
Oona Anina Miettinen, Pek-
ka Hannu Mikael Niiranen ja 
Mervi Marita Niva.
Oulunsalo: Tapio Juhani 
Veittikoski ja Tanja Maria Päi-
vikki Räisänen.

Oulun ev.lut. seurakunnat mukana 

Seniorimessuilla 
17.–18.9. Ouluhallissa 

Seurakuntien osastolla on paikalla 
pappi ja diakoniatyöntekijä. 

Tietoa kotikäynnistä, vapaaehtoistyöstä, 
virtuaalikirkosta ja esirukouspyynnöstä. 

Ohjelmalavalla lauletaan lauantaina klo 13 alkaen 
tuttuja hengellisiä lauluja Jouni Kokkoniemen

johdolla. 
Sunnuntaina klo 12.30 on tuttujen laulujen 

laulukirkko (kanttori Sanna Leppäniemi, 
sairaalapastori Juha Tahkokorpi).

Tuira: Antti Arto Sakari Yr-
jölä ja Anna-Maria Pauliina 
Borshagovski, Jaakko Matias 
Tyyvi ja Miia Pauliina Heikki-
nen, Santeri Juho Olavi Ryt-
ky ja Jonna Eveliina Heikki-
nen, Jordan Anthony Wil-
son ja Liisa Irene Takkinen,   

Henri Mikael Luoma ja Teija-
Leena Hannele Heikkinen, 
Janne Sakari Juola ja Noora-
Emilia Määttä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Irma Liisa Le-
minen 77.
Haukipudas: Toini Maija-Lii-
sa Sipilä 79, Reino Anselmi 
Petäjäsoja 90.
Karjasilta: Leena Eliisa An-
derson 79, Lea Kaarina Flink 
65, Pentti Johannes Lammi-
nen 88, Martti Kalervo Niemi 
64, Senni Kaarina Vatjus 88, 
Jouko Antero Väänänen 68.
Oulujoki: Jouni Rainer Marti-
kainen 59, Seppo Olavi Mat-
kaselkä 67.
Tuira: Pirjo Esteri Hiltunen 
60, Kerttu Annikki Hurtig 
99, Heimo Juhani Hämäläi-
nen 66, Seppo Juhani Junno 
71, Jorma Emil Keskinen 95, 
Aira Sisko Laurila 87.

Freeim
ag

es

muksen, millaista on esiin-
tyä, hän sanoo.

 Pöyhtäri ja Isokoski ovat 
tehneet yhteistyötä aiem-
minkin. 

– Esitimme toissa talve-
na Paavolan kirkossa osia 
tässä konsertissa kuultavas-
ta Bachin soolokantaatista. 
Nyt halusimme esittää sen 
kokonaan, Isokoski kertoo.

 Isokoski toteaa esittä-
vänsä usein Oskar Meri-
kannon musiikkia, jota 
kuullaan Oulujoen konser-
tissa.

– On sanottu, että Meri-
kanto on Suomen Strauss.

Konsertissa niin ikään 
kuultava J. S. Bach kuuluu 
myös Isokosken suosikki-
säveltäjien joukkoon. Yh-
tä säveltäjää ylitse muiden 
Isokoski ei kuitenkaan pys-
ty nimeämään.

 – Uppoudun siihen, mi-
kä kulloinkin on työn alla, 
ja se tuntuu sillä hetkellä lä-
heisimmältä.

Oulujoen konserttiin on 
vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu on 10 euroa.

Kun opettaa, 
on hyvä myös 
konsertoida, jotta 
pystyy jakamaan 
opiskelijoiden 
kanssa sen 
kokemuksen, 
millaista on 
esiintyä.

Soile Isokoski

Soile Isokoski                Raakel Pöyhtäri

Pe k ka Pöy h t ä r iH e i k k i  Tuu l i
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Leikkaa talteen!

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

Opettajien raamattupiiri ko-
koontuu maanantaisin parilli-
silla viikoilla alkaen 19.9. klo 
15–17 Vanhassa pappilassa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä, Isokatu 17.
Diakonian aamu ti 20.9. klo 
9–11, Keskustan srk-talo, Mo-
nitoimisali. Työttömien ja vä-
hävaraisten maksuton aamu-

pala ja kaikenikäisten juttu-
tupa. Aamupala tarjolla klo 
10.30 asti. Paikalla diakonia-
työntekijä ja vapaaehtoiset 
emännät. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 21.9. klo 11–12. 
Keskustan srk-talon ruoka-
sali Kaneli, 2. krs. Hinta 2 €. 

Harrastukset ja kerhot 
Kohtaamisia-raamis to 15.9. 
18–19.30, Keskustan srk-talo. 
Ihmisten kohtaamisen iloa ja 
vaikeutta Raamatun tekstien 

Kerhotoimintaa
Liikuntakerho 3.–6.-lk maanantaisin 18–19 

Kansainvälinen koulu, Kasarmintie 4, liikuntasali. 
Kokkikerho 1.–3.-lk tiistaisin 16.30–18. Keskustan 

srk-talo. Ennakkoilmoittautuminen nuorisotyönohjaaja 
Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779.

Kokkikerho 4.–6.-lk tiistaisin 18.15–19.45 Keskustan 
srk-talo.  Ennakkoilmoittautuminen nuorisotyönohjaaja 

Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779.

Perhepyhäkoulu 
sunnuntaisin klo 12 Keskustan srk-talo. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 18.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Péter Marosvári. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 18.9. klo 13, Intiön 
srk-koti. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja kanttorina Henna-
Mari Sivula.  
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la ja avustaa Jyrki Vaaramo. 
Kanttorina Péter Marosvári 
ja urkurina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi. 
Messu su 25.9. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Anu 
Ojala ja kanttorina Henna-
Mari Sivula.

pohjalta. Omien näkökulmi-
en jakamista ja yhdessä poh-
timista. Raamis on tarkoitet-
tu ensisijaisesti nuorille ja 
nuorille aikuisille. Illan tee-
mana on seurustelu. 
Pienoismallikerho sunnuntai-
sin 15–17, Heinätorin srk-talo. 
Käsityökerho Silmukka kes-
kiviikkoisin 10–13, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Nuorten tupa keskiviikkoi-
sin klo 15–16.30, Keskustan 
srk-talo. Yläkoulu- ja lukio- 
ja ammattikouluikäisille nuo-
rille. Mahdollisuus huokaista 

hetki koulun jälkeen ennen 
illan juttuja. 
Elossa-kahavila pe 23.9. klo 
19–23.30, Keskustan srk-ta-
lo. Nuorten aikuisten kaikil-
le avoin kahavila. 

Musiikkitilaisuudet
Seniorien laulupiiri pe 16.9. 
10–11, Keskustan srk-talo. 
Olet tervetullut nauttimaan 
yhteislaulun riemusta. Laule-
taan yhteislauluja erilaisista 
laulukirjoista. Syksyn aikana 
opetellaan mm. virsikirjan li-
sävihkon lauluja.

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

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

Teatteria tarjolla 
senioreille

Domin teatteriryhmä esittää Tuula Väänäsen 
ohjaamana lyhyitä – koomisiakin – teatterikappaleita. 

Näytelmillä on historiallisia kiinnekohtia 
Ouluun tai seurakuntaan.

Senioritapahtumat Vanhassa Pappilassa:
torstaina 15.9. klo 18

lauantaina 17.9. klo 12
torstaina 29.9. klo 18

Lisätietoja: Mari Tuokkola, p. 044 7881 392

lauantaina 17.9. klo 18 Kastellin  kirkolla 
(Töllintie 38)

"Kristityn vapaus"

Saarna: Riitta Heino
Liturgi: Markku Salakka
Juontaja: Johanna Kesti
Esirukousvastaava: 
Päivi Lapinoja
Musiikissa: 
Hanna Lounela & co

Lämpimästi tervetuloa syksyn 
ensimmäiseen tuomasmessuun! 

Lähetyksen hengessä messun jälkeen 
nyyttärit – tuodaan syksyn satoa

 yhteiseen pöytään.

Messut 
sunnuntaisin klo 17 
Heinätorin srk-talossa

18.9. Pasi Palmu 
  (lit. ja saarna).

2.10. Veijo Koivula

16.10. Raimo 
  Lähteenmaa

30.10. Samuel 
  Korhonen ja
  Lasse Marjokorpi

13.11. Samuel 
  Korhonen

27.11. Aki Lautamo

11.12. Olavi 
  Rimpiläinen

Vanhan pappilan lähetyspiiri 
torstaisin 13–14.30 Vanhassa pappilassa. 
Vanhan Pappilan lähetyspiiri kokoontuu lähetyksen 
ja Raamatun hengessä. 

15.9. Syksyn aloitus Irma Pölönen
22.9. Markku Palosaari
29.9. alustaja varmistuu myöhemmin
6.10. Jouko Lankinen
13.10. Juha Kyllönen
20.10. Juha Vähäkangas
27.10. Pentti Kortesluoma
3.11. Tapio Kortesluoma
10.11. Maija Aittola
17.11. Satu Saarinen
24.11. Salla Autere
1.12. Pasi Kurikka
8.12. Henna-Mari Sivula

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan sururyhmä 
alkaa 28.9. Ryhmään voivat osallistua kaikki ne, joiden 
läheisen kuolemasta on kulunut vähintään 3 kuukaut-
ta tai enintään 2 vuotta. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa 
syksyllä 2016 klo 17–18.30 välisenä aikana.  Sururyhmän 
ohjaajina toimivat diakoniatyöntekijä Heidi Karvonen,  
p. 040 5747 091 ja pastori Ari-Pekka Metso, p. 040 5747 
143. Ryhmään ilmoittaudutaan ohjaajille puhelimitse 
20.9. mennessä.

Oulun tuomiokirkon kanttoreiden konsertti 
perjantaina 23.9. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.

Henna-Mari Sivula – sopraano
Lauri-Kalle Kallunki – baritoni, urut ja piano

Péter Marosvári – tenori, urut

Leikkaa talteen!

Syyskuun matinea
Ma 19.9. klo 18
Tuiran kirkko, Myllytie 5

Satu Saarinen kertoo vapaaehtoistyön kokemuk-
sistaan Etelä-Afrikkalaisessa lastenkodissa.

Musiikkiesitys 

Tilaisuudessa mukana myös Leena Pasanen.

Kahvitarjoilu, arvonta

Tuotto Ilembulan sairaalan lastenosaston ja orpo-
kodin toiminnan tukemiseen Tansaniassa.

Liput 10 €, opiskelijat ja eläkeläiset 8 €  
(sis. kahvi ja arvonta)

Järjestää Ilembulan Ystävät ry
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Menot Oulun seurakunnissa 15.–22.9.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
suljettu ke 21.9.
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

Perhemessu su 18.9. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Marika 
Huttu, avustaa Anne Schön-
berg, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo. Messun jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa, kts. isompi ilmoitus
Raamattupiiri to 15.9. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 22.9. klo 13 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 15.9. 
klo 18 Ulla ja Rauno Junttilal-
la, Vehkatie 6.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 19.9. klo 
11–12 Jäälin kappeli. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 19.9. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella. Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puo-
lelta), maksuton.

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 kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11.  

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Perhemessu su 18.9. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman, avustaa Jari Flink. 
Messudiakonina Minna Simi-
lä. Kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.9. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Lee-
na Brockman, avustaa dia-
koniatyöntekijä Minna Simi-
lä. Kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Kirkkokahvit. Virsilaulu-
hetki Viis veisaan viis yli viis 
kahvien jälkeen. 
Yhteiskristillinen rukousil-
ta to 15.9. klo 18 Kellon srk-
kodilla. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30-11 Kellon srk-kodilla (ei 
15.9.), perjantaisin klo 10-
11.30 Wirkkulassa, Martin-
niemen srk-kodilla ja Jokelan 
vanhalla koululla. Lisätietoja 
Outi Palokangas p. 040 5741 
472, outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 19.9. klo 13 Vete-
raanikuja 3 kerhohuonees-
sa, Asemakylä, to 22.9. klo 
13 srk-keskuksen Frosterus-

salissa ja to 22.9. klo 13 Kel-
lon srk-kodilla.  Kerhossa 
hartaus, kahvit ja vaihtele-
vaa ohjelmaa, joskus vieraili-
ja. Taksilistalle voi ilmoittau-
tua kerhossa tai maanantai-
sin klo 9-11 p. 044 7310 232. 
Omavastuu 3e/suunta.
Juttukahvila ke 21.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvilassa alkuharta-
us, kahvit ja yhteistä ohjel-
maa sekä keskustelua, jos-
kus vierailijoita. Juttukahvi-
la on ilmainen. Mahdollista 
saada taksikuljetusta, hinta 
3€/suunta. Taksikyytipyyn-
nöt Minna Similälle p. 040 
8668 319. 
Luojan luomat keskiviikkoi-
sin klo 18 Wirkkulassa. Luo-
van ilmaisun ryhmä nuorille. 
Seurakunnan nuorten Gos-
pel-bändin harjoitukset 
keskiviikkoisin klo 18–20 
Wirkkulassa. Laula-
jien ja perinteis-
ten bändisoit-
timien soit-
tajien lisäksi 
muiden soitti-
mien taitajat 
ovat tervetul-
leita. Osaami-
sena riittää suju-
van yhdessä soiton 
alkeet. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 17 Wirkkulassa. Ker-
ho on tarkoitettu kouluikäi-
sille tytöille ja pojille. 
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18-21 Wirkkulassa. Perjan-
tain nuorten illoissa on mm. 
leppoisaa yhdessäoloa, hil-
jentymistä ja tarjoilua. 

Haluatko toimia avustaja-
na Haukiputaan seurakun-
nan nuorten illoissa perjan-
tai-iltaisin?
Vuoroja voit valita oman ai-
kataulusi mukaisesti. Tehtä-
vinä on hoitaa illan tarjoi-
lu ja ohjelma yhdessä mui-
den vetäjien kanssa. Ikäraja 
18 vuotta. Ilm. Katri Haapa-
korvalle sähköpostilla katri.
haapakorva@evl.fi tai p. 045 
6576 122.

Muut menot
Aamupuuro Akatemia ma 
19.9. srk-keskuksessa. Harta-
us klo 9.50 ja sen jälkeen aa-
mupuuro, voileivät ja kahvit. 
Ruokailu on maksuton, va-
paaehtoisen lahjoituksen voi 
pudottaa rahalippaaseen. 
Aamiaisen jälkeen Kirsi Mä-
ki kertoo A-kiltatoiminnasta, 
joka tarjoaa päihdetoipujille 

vertaistukea ja päih-
teetöntä toimin-

taa. Haukipu-
taalle ollaan 
perustamassa 
omaa yhdis-
tystä. Tapah-
tuma päättyy 

klo 11.30. Yh-
teistyössä Put-

taan Martat.
Lähetysseurat su 18.9. 

klo 16 Marja-Liisa ja Arvo 
Alaperällä, Välitie 16.
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksessa. Syk-
syn ensimmäinen kokoontu-
minen pe 16.9. 
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä kerran kuussa, seu-
raavan kerran ti 11.10. klo 13 

Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12, Jäälin kappeli.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 19.9. klo 10–
13, Jäälin kappeli. Kaikille 
avoin tapaamispaikka, jossa 
kahvittelun ohessa juttelem-
me arkipäivän asioista.
Naisten kasvuryhmä ti 20.9. 

srk-keskuksessa. Jutellaan 
luottamuksella ja keskustel-
laan ajankohtaisista aiheis-
ta. Lisätietoja Heli Puuperä, 
p. 040 5898 362. 
Lukupiiri ma 26.9. klo 18 srk-
keskuksessa. Kirjana Hiekka-
pelto Kati; Suojattomat.
Seurakunta sydämellä -va-
paaehtoisten päivä la 1.10. 
klo 10–15 Kellon srk-kodilla. 
Millaista vapaaehtoisuus on 
nyt ja mitä se voisi olla? Mi-
kä saa vapaaehtoisuuden 
sykkimään? Kehitetään yh-
dessä Haukiputaan seura-
kunnan vapaaehtoistoimin-
taa. Päivään ovat lämpimäs-
ti tervetulleita uudet vapaa-
ehtoistoiminnasta kiinnostu-
neet ja toiminnassa jo muka-
na olevat. Päivän ohjelmaan 
kuuluu lounas ja päiväkahvit. 
Kehittämispäivä on osallistu-
jille maksuton. Ilm. pe 23.9. 
mennessä, kerro myös mah-
dollinen erikoisruokavalio-

si Tarja Kainulaiselle (p. 040 
824 5861), Outi Palokankaal-
le (p. 040 547 1472) tai Jo-
hanna Kerolalle (p. 045 1393 
993). 
Kastesukkien neulojille kii-
tos! Värikkäitä kastesukkia 
on kertynyt runsaasti. Val-
koisia sukkia sen sijaan kai-
vataan lisää. Lisätied. lähe-
tyssihteeri Paula Hiltunen, p. 
040 5014 764.
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon kirkko sunnuntai-
sin klo 13, Kylväjän lähetys-
päivät 16.–18.9.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 18.9. klo 16 
ry:llä, lauluseurat ke 21.9. klo 
18.30 Hannukselalla, Mar-
tinniementie 99. Kello: om-
peluseurat pe 16.9. klo 18.30 
ry:llä, seurakuntapäivä su 
18.9. klo 15 Kellon srk-kodis-
sa. Jokikylä: Nuorten toimin-
tailta la 17.9. ry:llä, seurat su 
18.9. klo 17 ry:llä.

klo 13–14.30. Teemme syys-
retken Koitelinkoskille. Kul-
ku kimppakyydein. Tieduste-
lut Seijalta, p. 040 5793 247.
Nuorten Yökahvila pe 23.9. 
klo 18.30–22, srk-keskuksessa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: pe 16.9. 
klo 18 miestenilta, Repose-
län maja. Su 18.9. klo 17 seu-
rat ry:llä, Eero Hyytinen, Pau-
li Niemelä.

Seurakunnan
 nuorten 

Gospel-bändin 
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 18–20 

Wirkkulassa.

Nuorten lauluryhmä 
aloittaa Haukiputaan seurakunnassa. 

Harjoitukset srk-keskuksessa keskiviikkoisin klo 18–19. 
Lauluryhmä on tarkoitettu 13–18-vuotiaille. Laulamme 
hengellistä kuoromusiikkia sekä kansanlauluja nuorek-
kaaseen sävyyn. Tule mukaan laulamaan! Uusia laula-
jia otetaan 21.9. Lisätiedot kuoronjohtajalta: Else Sassi 
p. 040 5886 196, else.sassi@gmail.com. 

Tervetuloa tutustumaan 
kirkon perheneuvontaan!

Perheen sunnuntaina 18.9. 

Perhemessu klo 10 Kiimingin kirkossa.
Messun jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntakeskuksessa.
Johtava perheneuvoja Ilkka Kurjenmäki kertoo:

 mitä on kirkon perheneuvonta, 
miten sinne pääsee ja mihin saan apua.

Lapsille askartelua.

Missionuoret järjestävät 
Tasauslounaan
lauantaina 24.9. klo 11–13 seurakuntakeskuksessa.

Hinta: Aikuiset 5 €, 
lapset 2–12-v. 3 €, 
alle 2-v. ilmaiseksi.
Lounaalla jauhelihakeitto, 
leipä, juusto, mehu ja 
maito. Jälkiruoaksi 
pannari mansikkahillolla
ja kermavaahdolla. 
Paikalla myös myyntipöy-
tä ja onnenpyörä (0,50 €) 
lähetyksen hyväksi. 
Keittoa varataan sadalle 
hengelle ja maksu vain 
käteisellä. Tervetuloa 
koko perheellä syömään!

Tule juttelemaan seurakunnan työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten kanssa Kirkko lähelläsi -tapahtumaan. 

Grillataan makkaraa ja napostellaan porkkanaa 
ja avokadoa. Nähdään Jäälin ja kirkonkylän 

K-markettien edessä to 22.9. klo 11–14!

Kuorojen suuri syyskonsertti 
lauantaina 17.9. klo 18 seurakuntakeskuksen salissa.

Laulamassa vieraita Puumalasta 
sekä Ruskakööri, Kirkkokuoro ja Vanamot 

Risto Ainalin ja Sari Wallinin johdolla.
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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 
Tuomasmessu la 17.9. klo 18, 
Kastellin kirkko. Syyskauden 
ensimmäisessä tuomasmes-
sussa iloiset lähetysrytmit, 
nyyttäripöytä afrikkalaiseen 
tapaan. Tuo syksyn satoa yh-
teiseen pöytään! Vapauteen 
Kristus meidät vapautti! Ks. 
ilmoitus s. 15. 
Messu su 18.9. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, avustaa 
Maija Hyvönen, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 18.9. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Mir-
jami Dutton, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Kirkkokahvit. 
Kirkkokahvien lomassa Hilk-
ka Kaikkonen kertoo Joulun 
lapsi -keräyksestä. Lapsille 
pyhäkoulu.
Kastemessu su 18.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 18.9. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kant-
torina Juha Soranta. Koleh-
ti Suomen Merimieskirkolle 
työhön suomalaisten parissa 
Merimieskirkon toimipisteis-
sä eri puolilla maailmaa. 
Arabiankielinen hartaus su 
18.9. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt.

Hengelliset tilaisuudet
Hartaus Caritas-Koti pe 
16.9. klo 13, Kapellimesta-
rinkatu 2. 
Maikkulan raamattupiiri to 
15.9. klo 18 ja to 22.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat to 15.9. klo 18 Kauko-
vainion kappeli, kirkkoseurat 
pe 16.9. klo 19 Kastellin kirk-
ko. Jukka Kolmonen ja Mat-
ti Niemelä. 
Hanna rukousryhmä to 15.9. 
klo 18, Kastellin kirkko. Han-
na rukousryhmä Hanna-työ 
on Lähetysjärjestö Sanan-
saattajien kansainvälistä toi-
mintaa. Lisätietoja www.
sansa.fi. Lisätietoja Mari Vak-
kilainen, p. 050 3035 243. 
Herännäisseurat su 18.9. klo 
15, Karjasillan kirkko. Jukka 
Hautala tulee esittelemään 
uusia Siionin virsiä.  
Raamattupiiri ke 21.9. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 22.9. klo 
13, Kastellin kirkon pappilan 
puolella.

Harrastukset ja kerhot 
Palvelupiiri ma 19.9. klo 13, 
Kastellin kirkko. Oletko kiin-
nostunut toimimaan diako-
nian vapaaehtoistehtävis-
sä Karjasillan seurakunnas-
sa? Tule mukaan yhteiseen 
kokoontumiseemme, jossa 
tapaat muita vapaaehtoisia 
ja saat tietoa ajankohtaisis-
ta tehtävistä. Aloitamme ko-
koontumisen pienellä hiljen-
tymisellä ja jatkamme jutus-
tellen kahvikupposten ää-
ressä.
Diakoniaryhmä ti 20.9. klo 
14, Maikkulan kappeli. Dia-
koniatyön vapaaehtoisten 

kokoontumispaikka. 
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
21.9. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Juha Itkonen: Anna mi-
nun rakastaa enemmän ja 
Laura Honkasalo: Perillä kel-
lo kuusi. 
Eläkeläisten kerho ma 19.9. 
klo 12 Maikkulan kappeli, to 
22.9. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkko, to 22.9. klo 13 Kastel-
lin kirkko, to 22.9. klo 13 Kau-
kovainion kappeli.

Lapsille ja
lapsiperheille

Karjasillan perhekerhot: 
maanantaisin klo 9–11 per-
hetupa Karjasillan kirkos-
sa, tiistaisin klo 10–11.30 Py-
hän Andreaan kirkossa, kes-
kiviikkoisin klo 9.30–11 Kas-
tellin kirkossa, Kaukovainion 
kappelissa, Maikkulan kap-
pelissa ja Pyhän Andreaan 
kirkossa.
HelmiMuskarit: Pyhän An-
dreaan kirkko PerheenHel-
met I ti klo 17.15–18, Per-

heenHelmet II ti klo 18.15–
19, TaaperoHelmet (1–2-v.) 
pe klo 10–10.30, VauvaHel-
met (3 kk–1v.) pe klo 10.45 
–11.15. Kastellin kirkko Per-
heenHelmet I ma klo 17.15–
18, Perheen helmet II ma klo 
18.15–19, PientenHelmet (3 
kk–2 v.) to klo 10–10.30. Kai-
kissa muskariryhmissä on ai-
na mukana vanhempi/ muu 
aikuinen yhdessä lapsen/las-
ten kanssa. Muskarimaksu 
on 50 € / kausi. Sisaralennus 
50%. Lisätietoja: Mari Liuk-
konen, p. 044 3161 425.
Luontopyhis su 18.9. klo 15 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskuksessa. Tervetuloa ko-
ko perhe yhteiseen muka-
vaan hetkeen. Isommat lap-
set voivat tulla itsekseenkin. 
Luontopyhiksessä hiljennym-
me hartaushetkeen, tutkim-
me luontoa monin eri tavoin 
sekä touhuamme yhdessä si-
sällä ja ulkona. Ota mukaan 
omat eväät ja makkarat, sillä 
joka kerta on makkaranpais-
tomahdollisuus.

Perheleiri 
pe–su 28.–30.10. Kiimingin Suvelan leirikeskuksessa

Tervetuloa perheleirille, Taivaan Isän suojassa, Kiimin-
kijoen maisemiin.
"Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä it-
sestään huolen, kullekin päivälle riittävät sen omat mur-
heet.." Matt. 6:34
Tule viettämään perheesi kanssa huoleton viikonlop-
pu monenlaisen mukavan ohjelman merkeissä ja naut-
timaan hyvästä ruuasta. Hinta 38 € / aikuinen, 26 € / 
4–18-vuotiaat lapset, ja alle 4-v. ilmaiseksi. Leirille kul-
keminen omin kyydein. Aloitamme klo 17 yhteisellä päi-
vällisellä Suvelan leirikeskuksessa. Päätämme leirin yh-
teisen messuun Kiimingin kirkossa noin 11.30.
Ilmoittautuminen 19.9.–10.10.  osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Etusijalla Karjasillan seurakun-
nan jäsenet sekä ensikertaa leirillä olevat. 
Lisätietoja: Mari Jääskeläinen p. 040 574 7109.

Aamupuuro 
Karjasillan kirkolla torstaisin klo 9. Tule mukavaan seu-
raan nauttimaan vapaaehtoisten valmistamaa maksu-
tonta aamupalaa. Tarjolla puuroa, leipää ja leikkeleitä 
sekä kahvia ja teetä. 

Kaakkurissa perjantaisin klo 9, Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Aamupuuro työttömille ja pienituloisille. Ilmainen 
aamiainen, joka sisältää kaurapuuroa, leipää, leikkelei-
tä, kahvia ja teetä. Alussa hartaus. 

Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena aamu-
puuron järjestelytehtävissä, ota yhteyttä diakoniatyön-
tekijöihin Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035 tai Päivi 
Rahja, p. 044 3161 457.

Karjasillan seurakunnan 
musiikkiryhmät

Cantio Laudis -kuoro
ma klo 18.30, Karjasillan kirkko
Karjasillan kirkkokuoro 
ke klo 18, Karjasillan kirkko
Lisätiedot: kanttori Juha Soranta, p. 050 4067 286

Kastellin kirkkokuoro 
ke klo 18, Kastellin kirkko
Lisätiedot: kanttori Ilkka Järviö, p.  040 5747 160

Pyhän Andreaan naiskuoro 
ke klo 18, Pyhän Andreaan kirkko
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to klo 16, Pyhän Andreaan kirkko
Pyhän Andreaan tyttökuoro 
to klo 17, Pyhän Andreaan kirkko
Lisätiedot: Kanttori Sirpa Ilvesluoto, p. 050 5251 882

ChapelBand to klo 18, Maikkulan kappeli
Lisätiedot: kanttori Riitta Piippo, p. 040 5833 035

Haluatko tulla palvelemaan 
Pyhän Andreaan kirkolle? 
Meillä olisi tarjolla jumalanpalveluksiin kirkkoemännän 
ja -isännän työvuoroja ja kirkkokahvinkeittoa. Näihin 
tehtäviin perehdytetään, jokainen lapsi ja aikuinen pal-
velee niillä voimavaroilla ja taidoilla, joita on. Sinut on 
kutsuttu. Tule mukkaan! Lisätiedot Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, aluetyön koordinaattori ja pappi p. 044 3161 757, 
sähköposti ulla.mitrunen-nyyssonen@evl.fi.

Kaakkurin olohuone on vertaistuki-
ryhmä yhden vanhemman perheille.
Olohuone on avoinna Kaakkurissa, 
Pyhän Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8). 

Olkkari on mukava ja turvallinen kokoontumis-
paikka yhden vanhemman perheille. Olohuone-
tila soveltuu erinomaisesti erityislapsille, sillä tilat ovat 
esteettömät. Olkkarin tarkoituksena on se, että voim-
me jakaa yhdessä arjen ilot ja surutkin. Olkkarista voit 
löytää uusia ystäviä ja uusia kokemuksia. Lapsille on 
omaa puuhaa ja lastenhoitajat leikittämässä. Tarjolla 
on iltapalaa sekä lapsille että aikuisille. Lastenhoito on 
järjestetty. 
Yhteistyössä Oulun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset 
ry, Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry, Ou-
lun Diakoniaopisto, Karjasillan seurakunta sekä järjes-
töjen perheverkko. 
Lisätietoja: salla.jamsen@osol.fi, p. 040 7710 266  tai ou-
lunseudunyvp@gmail.com,  p. 044 3690 844. 
Tervetuloa mukaan!
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Operaatio
Joulun Lapsi -keräys 
Operaatio Joulun lapsi on 
keräys, jolla kerätään 
lahjapaketteja Euroopan 
köyhimmille lapsille Romaniassa ja Moldovassa. 

Voit tuoda oman lahjapakettisi sunnuntaisin 
18.9.–13.11.2016 messujen yhteydessä Kastellin kirkolle 
ja 2.10.–13.11.2016 Pyhän Andreaan kirkolle.
Tule myös kuuntelemaan lisää operaatiosta su 18.9. 
messun jälkeen kirkkokahveille Kastellin kirkkoon ja 
su 2.10. Pyhän Andreaan kirkkoon. 

Lisätietoja: www.joulunlapsi.fi ja 
pastori Mirjami Dutton, p. 044 3161 473. 
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu  su 18.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko.  Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, avustaa Terttu 
Laaksonen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.9. klo 12, Sanginsuun srk-
koti. Toimittaa Terttu Laak-
sonen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.  
Sanajumalanpalvelus su 
18.9. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 18.9. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 19.9. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 19.9. klo 18, Hintan srk-
talo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 
15.9. klo 9–12, Myllyojan srk-
talo. 

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 15.–22.9.2016

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

Messu su 18.9. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Saila 
Karppinen, avustaa Petri Sa-
tomaa, kanttori Anna-Kaisa 
Pitkänen, kirkkoväärti Outi 
Anias. Radio Dei.
Hartaus ke 21.9. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Petri Satomaa, 
Pirjo Mäntyvaara.
Seurakuntakerho to 22.9.  
klo 11 seurakunnan Toimi-
talolla, Riitta Markus-Wik-
stedt, Anna-Kaisa Pitkänen.
Hartaus to 22.9. klo 13.30 
Teppola, Petri Satomaa, Pir-
jo Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 16.9. 
klo 9.30-11.30 Varjakan ky-
lätalolla. 
Vattukujan perhekerho ma 
19.9. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 22.9.  klo 
9 seurakunnan Toimitalolla.
Repun perhekerho to 22.9. 
klo 9.30. 
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 23.9. 
klo 9.30–11.30 Varjakan ky-
lätalolla.

Harrastukset ja kerhot
Heppakerho ke 21.9. klo 
16 Repussa. Hevostietojen 
opettelua ja hevosaiheista 
puuhastelua alakouluikäisil-
le. Kerho on ilmainen. 

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

Harrastukset ja kerhot 
Kahvimylly to 15.9. klo 13, 
Myllyojan srk-talo. 
Kansainvälinen ilta to 15.9. 
klo 18, Myllyojan srk-talo. 
Terveiset Israelista. Juuta-
laistyön näkymiä Euroopas-
sa. Tarjolla unkarilaista ruo-
kaa, hinta 10 €. 
Piispankamari pe 16.9. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18.  Lähetyksen puo-
ti ja kahvila. 
Eläkeläisten kerho ma 19.9. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti.
Eläkeläisten kerho ma 19.9. 
klo 13, Hintan srk-talo. 
Neulansilmä ti 20.9. klo 17, 
Hönttämäen srk-koti. Kan-
sainvälinen sekä suomalai-
sille että maahanmuuttaja-
naisille tarkoitettu naisten 
ja tyttöjen käsityökerho. Li-
sätietoja: Sari Meriläinen, p. 
040 5583 294 tai Katja Hai-
pu, p. 044 3161 459.
Fransupiiri ti 20.9. klo 17, 

Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 21.9. 
klo 17, Hintan srk-talo.
Alakouluikäisten kerhot al-
kaa vk 37. Lisätietoja ker-
hoista www.oulunseurakun-
nat.fi/oulujoen-seurakunta/
varhaisnuoret-ja-nuoret/ala-
kouluikaiset

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Vastaanotto muissa asiois-
sa sopimuksen mukaan ot-
tamalla yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Musiikkitilaisuudet
Hohde kuoro ti 20.9. klo 
18.30, Ylikiimingin srk-talo. 

Sävelhartaus – 
Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoro 

tiistaina 20.9. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

Kuoroa johtaa Lauri Nurkkala,
urut Ismo Hintsala. 

Sävelhartaudessa kuullaan myös 
kappaleita chimes-kelloilla soitettuna.

Ohjelmamaksu 5 € / Ohjelma + Ilo- tai Rauha -CD 10 €. 
Myynnissä myös kuoron äänitteitä: 

Ilo- ja Rauha -kortti-CD 7 €, Valon lähde ainoa 17 €.

P
au

li Säkkin
en

Musiikkitilaisuudet
Sävelhartaus – Pohjois-Poh-
janmaan kanttorikuoro ti 
20.9. klo 19 Oulunsalon kir-
kossa. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Herättäjäyhdistys 18.9. He-
rättäjän kirkkopyhä, messu 
klo 10, kirkkokahvit ja Siio-
ninvirsiseurat Pyhän kolmi-
naisuuden kirkossa.   
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Ti 20.9. klo 18.30 laulu-
seurat  ry:llä. Su 18.9. klo 16 
seurat ry:llä, Oiva Savela, Esa 
Kurkela. Salonpää: Su 18.9. 
klo 16 seurat ry:llä. Pe 23.9. klo 
18.30 kotiseurat Luokkasella.

Oulunsalon seurakunnan 
lapsikuoro

Harjoitukset keskiviikkoisin klo 17–18 
Toimitalon Yläsalissa (Vattukuja 2).

Tervetuloa kaikki uudet ja entiset laulajat!

Oulunsalon seurakunnan 
poikakuoro

Harjoitukset perjantaisin klo 14-15 
Salonpään rauhanyhdistyksellä 

(Ervastinkyläntie 44).
Tervetuloa kaikki uudet ja entiset laulajat!

Kuoroja johtaa Anna-Kaisa Pitkänen, 
p. 044 3161 781, 

anna-kaisa.pitkanen@evl.fi

Diakoniailta 
keskiviikkona 21.9. klo 
18 Kaisa ja Kyösti Hö-
kän mökillä, Puusaaren-
tie 491, Yli-Ii. Diakoniail-
ta sanan ja kahvin mer-
keissä. Hartauden, vir-
ren veisuun ja arvonnan 
lisäksi yhdessäoloa. 

Liikunnallinen vertaistukiryhmä 
mielenterveyskuntoutujille 

torstaina 22.9. klo 11–12 Hintan seurakuntatalossa. 

Pelaillaan yhdessä pallopelejä ja tutustutaan toisiimme. 
Mukana diakoniatyöntekijät Eija Röning 

ja Anna-Maija Sälkiö. Lämpimästi tervetuloa. 

Soile Isokosken 
syyskonsertti 
sunnuntaina 25.9. klo 18 
Oulujoen kirkossa.  

Soile Isokoski konsertoi 
Oulujoen kirkossa 
säestäjänään  
Raakel Pöyhtäri. 
Konsertin ohjelmassa on 
J.S.Bachin soolokantaatti
'Ich habe genug', 
Schumannin laulusarja 
'Maria Stuart' ja Oskar 
Merikannon yksinlauluja. 
Lisäksi tilaisuudessa kuullaan Raakel Pöyhtärin 
uruille sovittamia Merikannon yksinlauluja. 
Konserttiin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 10 euroa.  Tervetuloa!

Pikku Putiikki 
tiistaina 20.9. klo 9–12 
Myllyojan seurakuntatalossa.  
Kansainvälisen diakonian hyväksi 
myytävänä sukkia, lapasia 
ja pieniä lahjatavaroita. 

R
aakel P

ö
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täri, ku
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ekka P
ö
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täri
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eikki Tu
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Kyläkamari ma 19.9. 
klo 11. Paikalla on myös 
SPR:n Terveyspointti. 

Diakonian aamupuu-
ro ti 20.9. klo 9–10. Aa-
mupuuro on tarkoitet-
tu vähävaraisille ja yksi-
näisille oulunsalolaisil-
le. Puuron lisäksi ateri-
aan kuuluu leipä lisuk-
keineen, kahvi tai tee. 
Tervetuloa!

Perheilta 
keskiviikkona 21.9. klo 18 

Pikkaralan koulussa.  
Toiminnallinen ilta 

perheille. Ohjelmassa 
askarelua, pelejä ja 
leikkejä, kilpailuja, 
makkaranpaistoa. 
Tervetuloa koko 

perheellä!

Kirkkoherranvirasto 
on suljettu to 15.9.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Tuiran 
kirkkoherranvirasto 
suljettu ke 21.9.  
Tällöin ei myöskään 
papin päivystystä.

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 pe 16.9. klo 14, Cari-
tas Matriti, Valtatie 37. Har-
tauden pitää Heikki Kerä-
nen. Tervetuloa! 
Gospelmessu pe 16.9. klo 
18, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa. Tui-
ran nuorisobändi Pihisijät. 
Toteutuksessa mukana isos-
koulutuksessa olevia nuoria.
Messu su 18.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jouni Riipi-
nen, avustavat Petteri Tuulos 
ja Tuula Naskali, kanttori An-
na Kälkäjä, Anna-Lydia Kop-
peroinen, viulu. Kirkkokahvit 
messun jälkeen.  
Messu su 18.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Minna 
Salmi, kanttori Anu Arvola-
Greus. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Messu su 18.9. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, ehtoollisavus-
taja Johanna Kesti, kanttori 
Anu Arvola-Greus. 
Messu su 18.9. klo 12, Raja-
kylän srk-koti. Toimittaa Jou-
ni Riipinen, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttori Anna Käl-
käjä, Anna-Lydia Kopperoi-
nen, viulu.
Iltamessu su 18.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soi-
li Pitkänen, avustaa Pasi Ku-
rikka, kanttori Heikki Jämsä.  

Apua ja tukea
tarvitseville

Piirustuskilpailu 4.–6.-vuoti-
aille. Ks. ilmoitus.
Diakonian ateria to 15.9. ja 
to 22.9. klo 12–13, Rajakylän 
srk-koti. Ateria on maksuton. 
Diakonian ateria to 15.9. 
ja to 22.9. klo 12–13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas torstaisin. Vapaaehtoi-
nen maksu. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092. 
Perheiden syyspäivä la 17.9. 
klo 10–15, Hietasaaren leiri-
keskus. Ks. ilmoitus.
Diakonian aamupala ma 
19.9. klo 10–11, Rajakylän 
srk-koti. Aamupala on mak-
suton. 
Juttutupa ma 19.9. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hartaus, aamupala ja yhdes-
säoloa omalla alueella. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092 
Juttutupa ma 19.9. klo 11–
12.30, Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. 
Sanaa ja rukousta to 22.9. 
klo 13–15, Palokan srk-ko-
ti. Sanaa ja rukousta ker-
hossa keskustellaan hen-
gellisistä asioista, 
luetaan Raamat-
tua ja rukoil-
laan. Kerhoon 
ei tarvitse il-
moittautua 
erikseen. Mu-
kaan voi tul-
la milloin vain. 
Kerho kokoontuu 
noin kolmen viikon vä-
lein torstaisin klo 13–15 vä-
lisenä aikana. Lisätietoja: 
kerhon vetäjä, diakoni He-

Sanaa 
ja rukousta 

to 22.9. klo 13–15, 
Palokan 

srk-kodissa.

li Mattila, p. 040 5747 145, 
heli.m.mattila@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 15.9. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Eläkeläisten 
kerhossa on mukavaa yh-
dessä oloa. Kokoonnumme 
kahvikupposen äärelle kes-
kustelemaan päivän aihee-
seen liittyvistä teemoista. 
Laulamme ja hiljennymme 
hartauden äärelle. Kerho 
on tarkoitettu eri-ikäisille 
eläkeläisille. Tietoa kerhos-
ta voit kysyä diakoni Päivi 
Moilaselta, p. 040 5747 064. 
Seniorien laulupiiri to 15.9. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus.
Käsityökerho pe 16.9. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 

kirkko. Käsityökerho 
on vapaaehtoisten 

seurakuntalais-
ten ylläpitämä 
kerho. Kerhos-
sa jokainen voi 
tehdä käsitöitä 

oman kiinnostuk-
sen mukaan. Ryh-

mässä on tehty kä-
sitöitä myös diakonityön 

myyjäisiin sekä kastesukkia. 
Käsityökerho ma 19.9. klo 
12–14, Tuiran kirkko, Sumppu. 

Käsityökahvila ti 20.9. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. Tu-
le tekemään käsitöitä muka-
vaan porukkaan lähetystyön 
myyjäisiin tai hyväntekeväi-
syyteen. Kerhoon otetaan 
vastaan lanka- ja ompelutar-
vikkeita lahjoituksena.
Seniorien laulupiiri to 22.9. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. ilmoitus.
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Eläkeläisten 
kerho osallistuu seniorien 
laulupiiriin. Tietoa kerhosta 
voit kysyä diakoni Päivi Moi-
laselta, p. 040 5747 064.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Reppuparkki klo 12–15 Kos-
kelan srk-kodissa joka toi-
nen tiistai: 20.9., 4.10., 18.10., 
1.11, 15.11., 29.11. ja  13.12.
Kokkipyhäkoulu tiistaisin 
alk. ti 20.9. klo 14–16, Palo-
kan srk-koti. Ilmoittautumi-
set ja tiedustelut: lastenoh-
jaaja Marja Raatikainen, p. 
050 4334 098.
TeeTupa koululaisille keski-
viikkoisin alk. 21.9. klo 14.30–
16, Palokan srk-koti.
TeeTupa alakoululaisille 
torstaisin alk. 22.9. klo 14–
16, Tuiran kirkko.

Piirustuskilpailu 

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

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!

A
rkisto / K

atja K
iiskin

en

Muistisairaiden messu 
sunnuntaina 25.9. klo 10 Tuiran kirkossa. 

Lyhyt messu (n. 45 min) muistisairaille ja omaisille 
Tuiran kirkossa. Messussa puheet ovat lyhyitä ja 
laulettavat virret ovat tuttuja. Papit Minna Salmi ja 
Jouni Riipinen. Kanttori Anu Arvola-Greus.
Avustaa Sirpa Vähäsalo- Kuusisto, Maarit Lampela ja 
Paula Ylikulju ja vapaaehtoiset. Messu toteutetaan 
yhdessä Oulun seudun muistiyhdistys ry:n kanssa.
Messun jälkeen muistiyhdistys tarjoaa kirkkokahvit.

Seniorien laulupiiri
Tule laulamaan yhdessä vanhoja, 

tuttuja koululauluja ja hengellisiä lauluja 
sekä virsiä kanttorin johdolla! 

Mukana myös diakoniatyöntekijä.

Tuiran kirkko
to 15.9. klo 13.30–15.
to 13.10. klo 13.30–15.
to 10.11. klo 13.30–15.
to 8.12. klo 13.30–15.

Pyhän Tuomaan kirkko 
to 22.9. klo 13–14.30
to 20.10. klo 13–14.30
to 17.11.klo 13–14.30

Rajakylän seurakuntakoti
to 29.9. klo 14–15.30
to 24.11. klo 14–15.30

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

A
rkisto / San

n
a Tu

ru
n

en

Puuhakerhot: alakoululaisil-
le maanantaisin alk. ma 19.9. 
klo 18–19, Koskelan srk-koti. 
1.–3.-lk tiistaisin alk. 20.9. klo 
17–18, Pyhän Luukkaan kap-
peli.
1.–4.-lk keskiviikkoisin alk. 

21.9. klo 18–19, Pyhän Tuo-
maan kirkko.
1.–3.-lk torstaisin alk. 22.9. 
klo 18–19, Palokan srk-koti.
1.–3.-lk tiistaisin alk. ti 20.9. 
klo 18–19, Tuiran kirkko.

Raamattupiirit 
torstaina 15.9. ja to 22.9. klo 17 
Rajakylän seurakuntakodissa. 

Vetäjänä on Jarmo Luoto.

torstaina15.9. ja 22.9. klo 12.30 
Tuiran kirkon Sumpussa.
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Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri to 15.9. klo 18 Sir-
pa Arbeliuksella. 
Isoskoulutusviikonloppu aj. 
16.9. klo 17 – su 18.9. Selkä-
lässä.
Naistenpiiri pe 16.9. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Herättäjän seurat ti 20.9. klo 
18.30 Väinölässä, Matti Nuo-
rala.
Ystävänkammari ke 21.9. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Järvikylä-Rivinperän dia-
koniakylätoimikunnan vie-
railu ke 21.9. klo 14 Pihlajis-
tossa.
Perhekerho ma 19.9. klo 10 
Rantsilan srk-talossa, ti 20.9. 
klo 10 Pyhännän srk-talon 
kerhohuoneessa ja keskiviik-
koisin klo 10 Kestilän ja Pulk-
kilan kerhokodissa. 
Päiväkerho to 15.9. klo 12 
Rantsilan srk-talon Nuppu-
lassa, ti 20.9. klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ke 21.9. klo 10 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa, pe 23.9. klo 10 Pulkki-
lan kerhokodissa.
Varhaisnuoret to 15.9. klo 15 
Hovin koululla, ma 19.9. klo 
14.15 Pulkkilan kerhokodissa, 
ti 20.9. klo 14.15 Kestilän ker-
hokodissa ja klo 14.30 Pyhän-
nän srk-talon kerhotilassa, ke 
21.9. klo 16.30 Piippolan srk-
talossa, to 22.9. klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla. Tyttö-
kerho ma 19.9. klo 15 ja poi-
kakerho ti 20.9. klo 15 Nup-
pulassa.
Seurakuntakerho to 15.9. 
klo 13 Rantsilan srk-talossa ja 

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu  15.–22.9.2016

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 15.–22.9.2016

Messu su 18.9. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ar-
pad Kovacs, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 18.9. klo 14.30 Asikaisella, 
Koivukyläntie 67.
Raamattu- ja rukousilta ti 
20.9. klo 18 Viitaluomalla, 
Länsivainiontie 25.
Saarenkartanon hartaus to 
22.9. klo 14.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Kohtaamisia-Raa-
mis to 15.9. klo 
18–19.30, Keskus-
tan srk-talo. Ihmis-
ten kohtaamisen 
iloa ja vaikeutta 
Raamatun tekstien pohjalta. Omien näkökulmien jakamis-
ta ja yhdessä pohtimista. Raamis on tarkoitettu ensisijaises-
ti nuorille ja nuorille aikuisille. Illan teemana on seurustelu. 
Sarastus-kuoron harjoitus ke 21.9. klo 18–20, Keskustan
srk-talo, Isokatu 17. Opiskelijoille ja nuorille aikuisille tar-
koitettu kuoro, joka laulaa gospelmessuissa, tuomasmes-
suissa sekä erilaisissa juhlissa ja tilaisuuksissa. Mukaan 
mahtuu pienen laulunäytteen kautta. Kuoroa johtaa kirk-
komuusikko Taina Voutilainen, taina.voutilainen@evl.fi.
Elossa-kahavila pe 23.9. klo 19–23.30, Keskustan srk-ta-
lo. Nuorten aikuisten kaikille avoin kahavila.
Seuraavan Luukas-messun pe 14.10. klo 19 suunnitte-
lu on käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". 
Tervetuloa mukaan!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 17.9. klo 17.30 Tuiran kirkolla, 
Maininki-salissa, Myllytie 5. Teemana: Kuka keksi rakkau-
den? Puhe Hanna Lindberg.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 19.9. klo 18 Hei-
nätorin srk-talossa, Aleksanterinkatu 73. Teemana: Draa-
mattu. Puhe Liisa Kujala.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 21.9. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli, seurakuntasali, Yliopistokatu 7.
Teemana: Luona armopöydän. Puhe: Tuomo Jukkola.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Keskustelukerho ti 20.9. klo 17–18.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
15.9. klo 13.30 Keskustan srk-talo. Tekstitulkatussa ker-
hossa hartaus, kahvit, toimintaa tai vierailijoita. Ryhmä 
tukee kahvirahan tuotolla kummilapsen koulunkäyntiä 
Njomben kuurojenkoulussa Tansaniassa. 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 15.9. klo 14, 
Keskustan srk-talo. Kuoro avaa viittomakielisille mah-
dollisuuden tuottaa musiikkia ja ohjelmaa omiin mes-
suihin ja juhliin. Uusia kuorolaisia kaivataan mukaan! 
Lisätietoja kuoron johtajalta,  Ulla-Maija  Aaltomaal-
ta, p. 050 5933 378.
Hyvä tietää -luento pe 16.9. klo 9.30 Keskustan srk-ta-
lo. Tervetuloa osallistumaan ja saamaan uutta tietoa 
erilaisista ajankohtaisista elämän asioista. Aloitamme 
kahvilla klo 9.30. Viittomakielelle tulkattu luentotilai-
suus klo 10–12. Luennon jälkeen on mahdollista lähteä 
omakustanteiselle lounaalle ravintola Pokkiseen. 
Viittovien eläkeläisten päiväpiiri ke 21.9. klo 13, Kes-
kustan srk-talo. Kerhossa alkuhartaus ja kahvit. Vaihte-
levaa ohjelmaa tai vierailijoita. 
Ystäväilta to 22.9. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 
Ohjelmallinen ilta yhdessä Runolan asukkaiden kans-
sa. Ohjelmassa hartaus, kahvit ja aiheenmukainen työs-
kentely. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 15.9. 
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Aloita Raamatun lukeminen ja tule mukaan! Keskus-
telun lomassa juomme kahvit. Opasystävä on vastas-
sa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven lä-
heisyydessä. 
Sokkotreffit Tuomasmessun merkeissä la 17.9. klo 
18, Kastellin kirkko. Osallistutaan porukalla. Kokoon-
nutaan kirkon pihalle, jossa opasystävä on vastassa klo 
17.30 alkaen. Mennään yhdessä kirkkoon klo 17.45. 
Messun jälkeen on yhdessäoloa ja tarjoilua. 
Näköpiiri ti 20.9. klo 13–14.30, Keskustan srk-talo. Oh-
jelmallinen kokoontuminen näkövammaisille ja lähei-
sille. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen sisäpihal-
la  pääoven lähellä. Taksilla tullessasi aja  Asemakatu 
6:den sisäpihalle. 

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 19.9. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille.
Naistenryhmä pe 16.9 klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja on 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–14 
Höyhtyällä osoitteessa Nokelantie 
48 B. Astioita, kirjoja, cd-levyä ym. 
kirpputoritavaraa, uusia neuleita, leluja, puutöitä sekä 
kahvila lähetyksen hyväksi. Pullakahvit voit nauttia 3 eu-
rolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Siipi on avoinna myös lauantaina 17.9., 22.10., 26.11. 
ja 10.12. 
Tarinoita maailmalta pe 16.9. klo 12–13 Siivessä. 
Ulla Mäkinen.
Tarinoita maailmalta pe 23.9. klo 12–13 Siivessä. 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

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 18.9. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering 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.

Tasaus-tapahtuma
to 22.9. klo 13–19 Kauppakeskus Valkean kesäkadulla.
Oma maatilkku on kehitysmaan ihmiselle elinehto. 
Lahjoittamalla mahdollistat omavaraisen elämän.
Infoa maattomuudesta, musiikkia, ilmapallojen jakoa, 
käsitöitä, lipaskeräys sekä juttelua aiheesta: 
"Missä sinun mummolasi on?".

Kuollut: 
Tapio Vuotikka 58
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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  15.–22.9.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Lasten kerhotoiminta toi-
mii alkusyksyn poikkeus-
järjestelyin. Kerhot toimivat 
aluksi lapsiparkin merkeissä 
alkaen viikolta 37. Lisätietoa 
Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerhon aloitus siirtyy 
lokakuun puolelle.
Raamattupiiri to 15.9. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tim. 1.
Lähetyksen iltapäivä Kurke-
lalla (Kiertotie 5) su 18.9. klo 
14, vieraana Eeva Pouke.
Rukouspiiri maanantaisin 
klo 10.30 Helli Eeronkedolla, 
Jukolantie 2 A 5.
Joulun Lapsi -ilta srk-talossa 
ma 19.9. klo 18. Ks. ilmoitus.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 21.9. klo 14.
Kuoro ke 21.9. klo 
18.30 srk-talossa. 
Nyt syksyllä on 
hyvä tilaisuus 
tulla tutus-
tumaan kuo-
roon. Tule ko-
keilemaan mil-
laista on laulaa 
kuorossa!
Yhteissyntymä-
päiväjuhlat to 22.9 
klo 18 srk-talossa. Juhlaan on 
kutsuttu tänä vuonna 70, 75, 
80, 85, 90 ja enemmän täyt-

täneitä sankareita puolisoi-
neen. Luvassa leppoista oh-
jelmaa ja tietenkin täytekak-
kukahvit. Ilmoittautumista 

ei ole, mutta jos on 
tarvetta kyydille, 

niin noudam-
me mielel-
lämme, otta-
kaa yhteyttä 
Marjoon, p. 
045 6381 973 

tai Markkuun, 
p. 044 7750 602.

Friday club 
0.–4.-luokkalaisille pe 

23.9 klo 17.30–19 srk-talos-
sa, monenlaista toimintaa ja 
puuhaa sekä Raamattuope-

Jumalanpalvelukset
Juhlajumalanpalvelus su 18.9. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Pulkkilan Stellat. Pulkkilan rintamaveteraanit 
ry:n 50-vuotisjuhla. Jumalanpalveluksen jälkeen kun-
niakäynti sankarihaudoilla ja seppeleenlasku. Ruokai-
lu ja juhla Siikalatvan lukiolla.

Messu su 18.9. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Pentti Jäntti. 
Palveluvuorossa kappelineuvosto.

Iltakirkko su 18.9. klo 19 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Anneli Virtanen, kanttorina Jaakko Tyni.

pe 16.9. klo 10 Kestilän srk-
talossa, tiistaisin klo 12 Väi-
nölässä ja torstaisin klo 12 
Pulkkilan srk-talossa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 17 srk-talossa. Pulk-
kila: Käsikellot ma 19.9. klo 
10, kirkkokuoro to klo 13.30 
ja Stellat to klo 15.15 srk-ta-
lossa. Pyhäntä: Lapsikuoro 
klo 17.30 srk-talossa. Rant-
sila: Veteraanikuoro ke 21.9. 
klo 11 ja Stellat ke klo 15.15 
srk-talossa. 

Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseuramyyjäiset pe 
16.9. klo 19 ry:llä.  Pulkkila: 
Seurat su 18.9. klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Hartaus su 18.9. 
klo 12.30 Nestorissa. Seurat 
su 18.9. klo 16 ry:llä. Laulu-
seurat ke 21.9 klo 18.30 Tuu-
lella. Rantsila: Seurat su 18.9. 
klo 12.30 ja klo 18.30 Man-
kilan rukoushuoneella, Ant-
ti Kemppainen ja Aarne Ron-
kainen. Ompeluseurat pe 
23.9. klo 19 ry:llä.

Kastettu: 
Heini Elviira Haapalainen (Piippola),
Väinö Aukusti Heikkinen (Pyhäntä)
Kuollut: Anni Viio e. Jumisko 
(Pulkkila), Helli Elisabet Ojala 
e. Saarilehto (Rantsila), 
Kauko Matti Tervonen 82 (Piippola),
Eila Mirjami Saarela 60 
(Ruotsi, Göteborg)

Messu su 18.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa. Eh-
toollinen jaetaan myös 
Lumilyhtyyn.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

 

Joulun Lapsi -ilta 
maanantaina 19.9. klo 18 srk-talossa. 

Käsitöiden teon lomassa kuulemme ja näemme, kun 
mm. vieraaksi saapuva Hilkka Kaikkonen johdattelee 
meitä kuvien ja videoiden kautta Romaniaan joulun 
lasten äärelle. Illan aikana tarjoilua ja pientä arvontaa 
– tuotolla kokoamme joulun lapsi paketteja. 
Tervetuloa mukaan iltaan! Ja muistathan, että iltaan 
voi oikein hyvin tulla, vaikkei käsityötä tekisikään! 

Yhteis-
syntymäpäivä-

juhlat torstaina 22.9 
klo 18 srk-talossa tänä 

vuonna 70, 75, 80, 
85, 90 ja enemmän 

täyttäneille.

Lastenlaulutapahtuma 
torstaina 29.9. klo 18 Rantsilan srk-talossa.

Haluatko laulaa Karhunpoika sairastaa, 
Peppi Pitkätossu tai Mä olen niin pienoinen?

Nyt sinulla on mahdollisuus toivoa ja tulla 
yhdessä laulamaan. Laita toivomus viimeistään 
ti 25.9. tekstiviestinä numeroon 044 518 1151 

tai sähköpostina arja.leinonen@evl.fi. 
Tapahtumassa voit tutustua seurakunnan 

lapsikuoro- ja kerhotoimintaan! 
Lopuksi mehutarjoilu.

Vuoden 2017 rippikouluun 
ilmoittautumien
alkaa 15.9. klo 18 ja päättyy 23.9. klo 23.55 osoittees-
sa www.siikalatvanseurakunta.fi  tai soittamalla 15.9. 
klo 18–20 Sirkku Palolalle, p. 040 7427 669. Ilmoit-
tautuminen koskee kaikkia seurakuntamme vuon-
na 2002 syntyneitä jäseniä sekä heitä, jotka halua-
vat suorittaa rippikoulun vuoden 2017 aikana. Ter-
vetuloa mukaan!

Rippikoulun 2017 aloituskirkko 
su 2.10. klo 12 Pyhännän kirkossa. 
Aloituskirkko toteutetaan juonnettuna sanajumalan-
palveluksena ja tähän osallistuvat myös muualle rip-
pikouluun menevä nuoret. Kirkon jälkeen infotilai-
suus seurakuntatalossa. Infotilaisuudessa rippikoulu-
laiset saavat seurakuntaan tutustumiskortit. 

tus ja nyyttärit.
Friday club 5.–7.-luokkalai-
sille pe 23.9 klo 19.15–21 srk-
talossa, monenlaista toimin-
taa ja puuhaa sekä Raamat-
tuopetus ja nyyttärit luvassa.
Rauhanyhdistys: Pe 16.9. 
klo 19 raamattuluokka Pit-
käsellä (pienet) ja S&V Hint-
salalla (isot). La 17.9. klo 17 
myyjäiset ry:llä. Su 18.9. klo 
12 pyhäkoulut Saukolla (kk), 
H. Vanhalalla (lk) ja Lahden-
perällä (yp), klo 15.30 seurat 
Lumilyhdyssä. Ma 19.9.klo 
19 miestenilta ry:llä. Ti, ke ja 
to päiväkerhot ry:llä klo 17 
–18.30.
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Yhteinen aamiainen 
perjantaina 16.9. klo 7.30–9.15 

seurakuntasalissa.

Viikoittaiset 
kerhot

Päiväkerho 
3-5-vuotiaille 

keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 
kirkon kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 
keskiviikkoisin klo 13–14 

Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
(kaikenikäisten perhekerho) 

torstaisin klo 10–11.30 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 

kirkolla.
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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 16.9. srk-talolla. Vapaa-
ehtoisten kattama aamupala 
eurolla klo 9–10.30. Kauppo-
jen lahjoittamaa ruokaa ja-
ossa klo 10 alkaen niin kau-
an kuin tavaraa riittää. Kier-
rätystori avoinna klo 9.30–
11; voit hakea tarvitsemasi 
ilmaiseksi tai tuoda ylimää-
räistä kierrätykseen. Lisätie-
toja antaa diakonissa Marika 
Kamps, p. 044 7521 243.
Ystävärengas pe 16.9. klo 12 
Lähetysvintillä. Joukko va-
paaehtoisia, jotka vievät seu-
rakunnan tervehdystä mm. 
laulaen erilaisiin paikkoihin. 
Mukana diakonissa Marika 
Kamps.
Lähetysvintti ma 19.9. klo 12 

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17-19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä pe 
klo 11–17. Tervetuloa jutte-
lemaan!
Perhekerhot: Kirkko: ke klo 
9.30–11, Vanha Pappila: pe 
klo 9.30–11, Keskustan srk-
talo: ti klo 9.30–11, Kokko-
kankaan srk-keskus: ke klo 
9.30–11, to klo 9.30–11 ja pe 
klo 9.15–10.45 (perhepäivä-
hoitajien ja hoitolasten ryh-
mä). 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 15.30–16.15 Kokkokan-

Messu su 18.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Vesa Ää-
relä, saarna Outi Äärelä, 
avustaa Paulus Pikkarai-
nen, messudiakoni Lee-
na Hintsala, kanttori Mar-
jo Irjala. Musiikkiavustus 
Oulun seudun virsikuoro, 
joht. Mervi Kyrki.
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

Muistijumalanpalvelus 
su 18.9. klo 10 kirkossa.
Toimittaa ja saarnaa Mai-
sa Hautamäki, kanttorina 
Hanna Korri, avustamas-
sa Sinikka Ilmonen, Muis-
tiyhdistys ja LC Liminka-
Kultasirkut.
Muskarikirkko su 18.9. 
klo 15 kirkossa. Toimittaa 
ja saarnaa Maisa, kantto-
rina Hanna Korri, avusta-
massa Ritva Juvani ja Sirk-
ka Puusaari.

Kastettu: Adelia Helmiina Hilliaho
Avioliittoon vihitty: 
Kalle Samuli Junnila ja Mira Pauliina Laukkanen
Kuollut: Tiina Karita With 44, Kerttu Annikki Paaso 87, 
Raili Kyllikki Martikkala 83

Kastetut: Outi Lilja Emilia Laitinen, Sofia Rosa Maria 
Ollikainen, Saana Olivia Koivisto, Matias Allan Olavi Riipi, 
Iina Emilia Krekilä, Juuli Matleena Hanhela
Vihityt: Onni Miika Ylimartimo ja Susanna Lyydia Tuomela
Kuollut: Anna Heleena Männikkö s. Haipus 94, 
Kirsti Kyllikki Savolainen s. Koivunen 72

Lähetysvintillä.
Omaishoitajat ja toimin-
nallinen ryhmä ma 19.9. klo 
13.30 srk-talolla. Omaishoita-
jien vertaisryhmä ja hoidet-
tavien toiminnallinen ryh-
mä kokoontuvat yhtä aikaa, 
eri ryhmissä. Ohjaajina 
Sinikka Ilmonen, 
Merja Hautavii-
ta, Paula Mus-
tonen sekä 
Annikki Sal-
mela.
Kierrätys-
tori auki 
ma 19.9. klo 
17.30–19.
Neulekahvila ma 
19.9. klo 17.30 Lähe-
tysvintillä.
Eläkeläisten kerho ti 20.9. 
klo 12 srk-talolla. Kelan kun-
toutusta ikääntyville ja työ-
elämästä poissaoleville / Här-
män kuntoutus / fysiotera-
peutti Nina Karlsberg. Seu-

rakuntakerho osallistuu ti-
laisuuteen. 
Kuorot ke 21.9. klo 17 Celes-
te kirkossa ja Tähdet-kuoro 
srk-talolla, klo  18.30. Minka 
kirkossa ja Kirkkolaulajat srk-
talolla.

Raamatun äärellä 
-ilta to 22.9. klo 

18.30 Lähetys-
vintillä. 
Aamupuu-
ro ja ruo-
kajakelu pe 
23.9. srk-ta-
lolla tuttuun 

tapaan.
Partio: Ti 20.9. 

Hamina -17 pro-
jektin aloitustapah-

tuma koko lippukunnal-
le (katso ilmoitus ohessa) 
Ke 21.9. päivystys Partiotoi-
mistossa klo 15–17. Mafeca-
fe kadeteille, assistenteille 
ja nuorille johtajille Partio-
toimistossa klo 17–18. 23.–
24.9. Hamina-retket osas-
toittain. 23.–25.9. Hamina-
Rover 16 Hossassa 13-v. / 2016 
ja sitä vanhemmille nuorille. 
Retkikirje löytyy kotisivulta. 
Ilmoittautuminen Makelle 
tekstarilla. Tarkemmat tiedot 

EU-ruokajako
liminkalaisille vähä-

varaisille ja lapsiperheille 
ti 20.9. klo 14 alkaen (niin 
kauan kuin tavaraa riit-

tää) Limingan osuusmei-
jeri Meijerintie 4. Lisät: 

p. 044 7521 226.  

kaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 19.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Musiikkipainotteinen muis-
tiryhmä ke 21.9. klo 12.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 21.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
21.9. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 22.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa  ja Seurakun-
tapiiriä ei ole to 22.9. Muis-
timessu to 22.9. klo 13 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Järj. Oulun seudun muisti-
yhdistys ja Kempeleen seura-
kunta. Kirkkokahvit. Tiedus-
telut: Soile, p. 040 7790 367 
tai Leena, p. 040 7790 365.
Parisuhdekurssi Rikasta mi-

nua / Ryppyjä ja rakkautta 
14.–16.10. Luurinmutkan lei-
rikeskus, Utajärvi. Ks. lisää ja 
ilmoitt.  25.9. mennessä ko-
tisivuilla. 
Ystäväpalvelukurssi  la 24.9. 
klo 10–14 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Kurssilta saa 
valmiuksia vapaaehtoisena 
ystävänä toimimiseen ja hen-
kisen hädän kohtaamiseen. 
Kouluttajana Rauno Laitila. 
Ilm. 19.9. mennessä p. 040 
7790 368 / Jaana Helisten-
Heikkilä. Järj. SPR ja Kempe-
leen seurakunta.
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to klo 19. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 15.9. klo 18.30 
ITÄ ry:llä, klo 18.30 LÄNSI 
Leivo, Pajulinnuntie 16. Seu-
rat su 18.9. klo 16 PKK.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 16.9. klo 19 
Määttä A&E, Hovimurron-
tie 30.  Nuorten retki la 17.9. 
klo17 ry:llä. Seurat su 18.9. 
klo 16 ry:llä.

PÄIVÄ KÄSITÖILLE
Vietä päivä käsitöiden parissa
lauantaina 1.10. 
Limingan seurakuntatalolla.
Ovet avoinna klo 9–21.
Tuo mukanasi puikot / ompeluko-
neet ja käsityöprojektisi. Paikalla
myös kangasvaihtarit. Ruokamak-
su 10 €  (sis. lounas ja päivän kahvit). Lounaan 
tuotto ohjataan Operaatio Joulun Lapsen hyväksi.
Ilmoittaudu to 29.9. mennessä hanna.korteniemi@evl.fi, 
p. 040 7520 085. Lämpimästi tervetuloa!
Järjestäjinä Neulekahvila ja lähetystyö

Muistijumalanpalvelus  
sunnuntaina 18.9. klo 10 Limingan 
kirkossa. Messuun kutsutaan erityises-
ti muistisairaita, heidän omaisiaan ja 
omaishoitajia myös naapurikunnista.
Olisitko sinä kyydin tarvitsija 
tai tarjoaja? 
soita, p. 044 7521 226 / Ilmonen.

Jatkokatekumenaatti-ryhmä alkaa 22.9. klo 18. 
Ryhmä on tarkoitettu Katekumenaatti-ryhmissä jo ol-
leille. Tiedustelut ja ilmoitt. kappalainen Vesa Äärelälle 
(vesa.aarela@ev.fi) tai 040 7703 819. 
Ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi

Niittykärppien Hamina 2017 
-projektin aloitustapahtuma 
tiistaina 20.9. klo 18–20 Rantakylässä.  

Mukavaa tekemistä ja tietoa 
ensi kesän  viestimarssista 
koko lippukunnalle 
sudenpennuista aikuisiin! 
Makkaranpaistomahdollisuus.

Tapahtuman yhteydessä retkeilytarvikekirppis, jossa 
on oiva  tilaisuus kierrättää ylimääräiset makuupussit, 
rinkat, reput, vaellushousut, puukot, retkikeittimet, 
vaelluskengät ja pieniksi jääneet partiopaidat. 

Tarkemmat ohjeet www.niittykarpat.fi 

toiminnasta löydät  www.
niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys:  Su 11.9. 
veteraanijuhla ry:llä ja klo 12 
pyhäkoulut sekä klo 14 seu-
rat Joutsenkodilla ja klo 16 

seurat Limingan kirkossa. Ke 
14.9. klo 18.30 aikuisten raa-
mattuluokka ry:llä. To 15.9. 
klo 12 varttuneiden kerho 
ry:llä.

Syksyn 2016 sururyhmä 
alkaa 5.10. Sururyhmä on vertaistukiryhmä läheisensä 
menettäneille. Ryhmässä käsitellään luottamuksellisesti 
suruun liittyviä tunteita ja kokemuksia. Kokoontumiset 
Kokkokankaan srk-talolla kuutena keskiviikkona klo 18 
alkaen 5.10. Ilmoittautuminen: ma 26.9. mennessä Jaana 
Helisten-Heikkilälle. Vetäjinä:  kappalainen Teemu Riihi-
mäki (p. 040 7790 308) ja diakoni Jaana Helisten-Heikki-
lä (p. 040 7790 368).

1.–7.-luokkalaisten syysleiri 
24.–26.10. Luurimutkassa Utajärvellä
Ilmoittautuminen www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoit-
tautuminen; alk. 19.9. klo 8 – 14.10. klo 10 saakka. Leirin 
hinta on 25 €/ leiriläinen. Leiri järjestetään yhdessä Kem-
peleen kunnan kanssa. Mukaan mahtuu 30 innokasta lei-
riläistä. Lisätietoja Noora Kutilaiselta, p. 040 7790 372  ja 
Pirjo Rannalta, p. 050 3078 678.

Varhaisnuorten kerhot
Kokkokankaan srk-keskus (Kissaojantie 12)
Ma klo 16.30–18 Kokkikerho 1.–3.-luokkalaiset, 
klo  18–19 Askartelukerho
Ti klo 17.30–19 Kokkikerho 4.–6.-luokkalaiset, 
klo 17–18 Puuhakerho, klo 18-19 Askartelukerho
Ke klo 16.30–17.30 Poikien pelikerho, 
klo 17–18.30 Kokkikerho, 
To klo 15.30–16.15 Varhaisnuorten kuoro, 
klo 17.30–19 Kokkikerho
Pe klo 17–18.30 Kokkikerho  
Vanha pappila (Pappilantie 5)
Ke klo 17.30–19 Kokkikerho ja 
klo 17–18 Musiikkikerho 3.–6.-luokkalaiset  
To klo 17–18.30 Kokkikerho ja klo 17–18 Pelikerho  
Keskustan srk-koti (Tiilitie 1)
Ke klo 17–18 Puuhakerho 1.–3.-luokkalaiset
To klo 18–19 Puuhakerho 
Pirilän liikuntasali
To klo 17–-18 Nuorten pelivuoro 
Niittyrannan sali (Osao:n Kempeleen yksikkö)
Ma klo 16.30–17.30  Junnujen liikuntakerho
Tervetuloa kerhoilemaan! ks. lisätietoa kotisivuilta
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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,
lisäksi 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: 
Linnea Suvi Hannele Nurro, 

Okko Eljas Toivonen

Kauneimmat hengelliset 
laulut to 15.9. klo 13.30 Mi-
kevan palvelukodeissa, Tarja 
Pyy, Ossi Kajava.
Hartaus to 15.9. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ja ehtoollinen pe 
16.9. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Tarja Pyy. 
Hartaus ja ehtoollinen ma 
19.9. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Tarja Pyy. 
Porinapirtti ti 20.9. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Tule koko kaksituntisek-
si tai vain hetkeksi kahville/
teelle. 
Keskipäivänkerho ke 21.9. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki, 
Tarja Pyy. Syyskauden aloi-
tuksessa vieraana Oulun Lot-
ta Svärd - perinnekilta ry:stä 
Terttu Välikangas ja Eino 
Kukkonen. Käydään yhdessä 

Messu su 18.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tarja Pyy, 
saarnaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Ka-
java. Kehitysvammaisten 
kirkkopyhä, kirkkokahvit 
seurakuntatalossa. 

Kirkkoherranvirasto viikol-
la 38 avoinna ma, ke ja pe 
klo 9–12. 
Nuttupiiri to 15.9. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 20.9. klo 15 Tyrnä-
vän srk-talon Olkkarissa.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
20.9. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 21.9. klo 
10.30 Murron kerhotilassa 
os. Kauttaranta 12 A 2.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Kuoroharjoitukset: Aikuis-
ten kuoro Capella keskiviik-
koisin klo 18–19.30 Tyrnävän 
srk-talolla. Lapsikuoro Helmi-
kello torstaisin klo 16–17 Tyr-
nävän srk-talolla.
Nuortenillat: To 15.9. klo 18 
Temmeksen srk-talolla, pe 

Sanajumalanpalvelus 
su 18.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kantto-
ri Riitta Ojala. Rippikou-
lun aloitus.

läpi lottiin liittyviä muistoja. 
Hartaus ke 21.9. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Tarja Pyy.
Hartaus ke 21.9. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa,  Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ke 21.9. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Rukouspiiri ke 21.9. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
Ainolan kerho 
to 22.9. klo 13 
ikäihmisten 
perheko-
ti Ainolassa 
Vainiotiellä, 
Hanna Kais-
to-Vanhamä-
ki, Simo Pekka 
Pekkala. 
Lähetyslauluil-
ta to 22.9. klo 18.30 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la, Simo Pekka Pekkala, Os-
si Kajava. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa.
Kuorot: Ke 21.9. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-

Kastettu: Fanni Melissa Viktoria Ervasti, 
Iikka Aatos Henrikki Matinolli, 
Jimi Olavi Mäkelä, Vivian Alissa Syri

kuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitus seurakun-
tatalossa. 
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. 
Nuoret/rippikoulut: Rippi-
kouluryhmät muodostetaan 
viikolla 37. Sen jälkeen saat 

kotiin kirjeen, jonka 
mukana toimite-

taan myös kel-
tainen rippi-
koulukortti!
Laitasaa-
ren rukous-
huone: Aa-
murukous 

maanantai-
sin klo 6.30. Po-

rinapirtti ti 20.9. 
klo 12. Perhekerho 

torstaisin klo 10–12. Lähe-
tyslauluilta to 22.9. klo 18.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: 16.–18.9. miesten ret-
ki Ukkohallaan. La 17.9. klo 
19 raamattuluokka-iltakylät: 
4–6 lk Jokitalo ja 7–8 lk Lei-
nonen. Su 18.9. klo 12 pyhä-
koulut: Kk–Anttila K. Kyllö-
nen, Korivaara Karjula, Pälli 
Hyry, Suokylä Jokitalo. Klo 17 
seurat kirkossa. Ma 19.9. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. To 22.9. 
klo 18.30 raamattupiiri ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 16.9. klo 18.30 yhtei-
nen sisarilta ry:llä. La 17.9. 
klo 19 raamattuluokat: pie-

Ikäihmisten ryhmät syksyllä 2016
Keskipäivänkerho seurakuntatalossa 

21.9. alkaen joka toinen keskiviikko klo 11.30–13.

Laitasaaren seurakuntapiiri rukoushuoneella 
27.9. alkaen joka toinen tiistai klo 12–13.30. 

Kylmälänkylän seurakuntapiiri kappelissa 
29.9. alkaen kerran kuukaudessa klo 11–12.30.

Sanginjoen seurakuntapiiri kodeissa 
kerran kuukaudessa klo 12–13.30, 

alkaen 28.9. Tuula ja Erkki Huovisella.

Tervetuloa mukaan entiset ja uudet kerholaiset! 

A r k i s t o

16.9. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla ja to 22.9. klo 18 Mur-
ron kerhotilassa, 4H-luon-
nosta käsin teema.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  
La 17.9. myyjäiset Nivalan 
ry:llä, ruokailu klo 11.30 ja 
klo 18.30 iltaohjelma ja ilta-

pala. Seurat su 18.9. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 16.9. klo 19 
Määtällä Hovimurrontie 30. 
La 17.9. nuorten retki Kai-
nuuseen. Seurat su 18.9. klo 
16 ry:llä.

Retki 
Maata 
Näkyvissä 
-festareille 
18.–20.11. Turkuun
Osallistu retkelle gos-
pelfestareille! Retki 
tehdään yhdessä Iin 
seurakunnan nuorten 
kanssa. Ethän jätä vä-
liin Euroopan suurin-
ta kristillistä nuorten 
viikonlopputapahtumaa? 
Osallistumismaksu 60 €, sis. matkat, koulumajoituk-
sen, pääsylipun ja ruokailut festarialueella, sekä yhden 
ruokailun meno- ja paluumatkalla.
Ilmoittautumisen päätyttyä saat kotiin retkikirjeen, jos-
ta löytyy tietoa yhteisistä pelisäännöistä ja aikataulus-
ta. Huomioithan sen, että retkelle lähdetään jo varhain 
perjantaiaamulla ja paluu on TODELLA myöhään sun-
nuntaina! (maanantai 21.11. on silti osallistujilla kou-
lupäivä!)
Ilmoittautumiset su 30.10. mennessä osoitteessa: 
www.tyrnavanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittau-
tumiset/retki-maata-nakyvissa-festareille 
HUOM! Ilmoittautuminen on sitova!
Lisätietoja Jossulta, p. 044 7372 632.
Maata Näkyvissä -festareista: www.maatanakyvissa.fi

Luvassa olisi huikea syysleiri nuorille (7-luokkalaisista 
eteenpäin)! Jokainen leiriläinen pääsee vaikuttamaan 
leirin sisältöön, sillä suunnittelupäivä on keskiviikkona 
12.10. klo 17–19 Tyrnävän srk-talolla.
Leiri toteutuu mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10.  
Leirille mahtuu enintään 20 osallistujaa.
Leirin hinta 25 €, sis. täyshoito, mutta ei kuljetusta, 
omat kyydit. Ilmoittautumiset 15.–25.9. osoitteessa: 
www.tyrnavanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittau-
tumiset/nuortenleirix 
Ilmoittautuminen on sitova!
Ilmoittautumisen päätyttyä osallistujat saavat kirjeel-
lisen verran lisätietoa leiristä. Lisätietoja Jossu, p. 044 
7372 632 ja Mikael, p. 044 7372 633

Aamupala srk-talolla
Kaiken kansan aamupala
ke 21.9. klo 8–9.30 Tyrnävän srk-talolla. 
Tarjolla puuroa ym. sekä kahvia.
Vapaaehtoinen maksu 
lähetystyölle.

Vuoden 2017 rippikoulu
Rippikoulu aloitetaan jumalanpalveluksella 
sunnuntaina 18.9. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Sen jälkeen on infotilaisuus kirkossa. Rippikoulu on 
vuonna 2002 ja sitä ennen syntyneille. Nuoret, jotka ai-
kovat käydä rippikoulunsa muualla kuin kotiseurakun-
nassa, osallistuvat jumalanpalvelukseen. Vanhemmat 
toivotetaan myös tervetulleiksi jumalanpalvelukseen.

NuortenleiriX 
21.–23.10. Hannuksen Piilopirtillä

Rippikoulu-
ryhmät muodos-
tetaan viikolla 37. 

Sen jälkeen saat kotiin 
kirjeen, jonka mukana 

toimitetaan myös 
keltainen rippikoulu-

kortti!

net Vanhala, isot Leinonen. 
Su 18.9. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Puolitaival, Laitasaari 
Puroila, Huovila Alanen. Klo 

17 seurat kirkossa ja kirkko-
kahvit seurakuntatalossa. 
Ke 21.9. klo 17.30 päiväker-
ho ry:llä. 

Media on ajaton ja rajaton -

LÄHETYSTILAISUUS
sunnuntaina 25.9. klo 11.15 
seurakuntatalolla 
Medialähetys Sanansaattajien aluepäällikkö 
Arja Savuoja kertoo lähetystyöstä Intiassa ja Kiinassa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Muhoksen seurakunta / lähetys
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Postia & Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi, www.rauhantervehdys.fi/palaute

Lähetysjuhlien 
sanoma kantaa 
pitkälle
Lähetystyön suuren sydä-
men kokoinen kiitos Siikalat-
van seurakunnalle, Piippolan 
ammatti- ja kulttuuriopistol-

le, kaikille vapaaehtoisille ja jo-
kaiselle toimijalle Oulun hiip-
pakunnan lähetysjuhlista!

Järjestelyt onnistuivat ja juh-
la oli niin lämminhenkinen ja 
siunattu, että sen sanoma kan-
taa pitkälle.

Kiittäen Tuula Karjalainen
naapurihiippakunnasta

Oikaisu
Oulun hiippakunnan lähetys-
juhlat järjestetään vuonna 2017 
Muoniossa. 8. syyskuuta ilmes-
tyneessä Rauhan Tervehdykses-
sä kerrottiin virheellisesti, että 
juhlat olisivat Muoniossa vas-
ta 2018.

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

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

TILAUSHINNAT 
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yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
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lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
Rauhan Tervehdystä ja muita ilmaisjakeluja, 
ilmoita nimesi ja osoitteesi p. 0200 71000 
tai www.posti.fi/palaute. 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
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poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava 
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

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

Toimistosihteeri Anna-Maija Vuorma 
avaa joka arkiaamu kahvibaarin 

tuomiokapitulin työntekijöille.

Jos joku kysyy, missä olen töissä, sanon yleensä että piis-
pantalossa. Sen ymmärretään helpommin kuin viral-
linen nimi Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Ky-
symykseen millaista täällä on olla töissä olen kertonut, 

että ihan samanlaista kuin muissakin toimistoissa.
Minulla on tapana tulla töihin puoli kahdeksaksi, ja olin 

tänään ensimmäisenä paikalla.  Päivä alkoi sillä, että otin 
hälytykset pois. 

Sen jälkeen laitoin kahvin tippumaan, sillä juomme yh-
teiset aamukahvit talon väen kanssa. Sanovat sitä Anna-
Maijan baariksi leikillään. Joku on aina reissussa, mutta 
kun talossa on 15 työntekijää, 
niin seuraa löytyy aina. Meillä 
on kiva yhteisö ja nautin työs-
täni. 

Tulin taloon 13 vuotta sit-
ten laittamaan kirjaston ja 
arkiston materiaalit tieto-
kantaan. Kun vahtimesta-
rin homma lakkautettiin, ja 
tilalle perustettiin toimis-
tosihteerin toimi, sain sen 
hoitaakseni.

Toimenkuvani on hal-
linnollisen osaston toimis-
tosihteeri. Yksi tehtävä on 
asiakirjapostin diaarioin-
ti. Tänään huolehdin esi-
merkiksi loppukuussa pi-
dettävän, hiippakunnan 
papeille ja lehtoreille suunnatun synodaali-
kokouksen materiaalien teosta, asiatarkistin laskuja eteen-
päin Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä, vastasin pu-
heluihin ja ohjasin talossa kävijöitä eteenpäin. 

Työhön kuuluu myös mukavia projekteja. Elokuun lo-
pussa järjestimme jo kymmenettä kertaa Piispansauvakä-
velyn. Tänään soitettiin Kuusamosta ja kysyttiin vinkkejä 
tapahtuman järjestämiseen. He aikovat pitää kävelytapah-
tuman syksyn aikana.

Usein nousen portaat piispankerrokseen, sillä huoleh-
din tarjoiluista piispan vieraille sekä muista mahdollisista 
piispankerroksen tehtävistä. Toimin myös tietokoneiden 
käytön tukijana ja autan muita tietokoneongelmien kanssa. 
Olen sen luontoinen, että tykkään kun on paljon tekemistä. 

Ei ole ollut yhtään päivää, että aamulla olisi harmittanut 
lähteä töihin. Minulla on iso perhe ja se on minulle voima-
vara. Lapsista nuorinkin tosin on jo lentänyt pesästä. Töis-
sä onkin kiva tavata ihmisiä ja porista.

Elsi Salo
vaara

Sankarivainajien 
hautakivet pesussa

Kloorin tuoksu kiirii vas-
taan ensimmäisenä, seu-
raavaksi tuulen mukana 
lentävät pisarat. 

Oulun sankarihautausmaal-
la Intiössä saavat kyytiä lika ja 
sammaleet, kun Antti Heikki-
nen suihkuttaa pesuvettä hauta-
kiville. 

– Ensin suihkutetaan aine ja 
sen annetaan liota hetken aikaa. 
Tällaiset vaakatasossa olevat kivet 
keräävät luonnollisestikin enem-
män likaa, tietää perheyritys Ki-
viliike Heikkisessä työskentelevä 
nuorukainen. 

Maan tasalla olevien hauta-

kivien jälkeen Heikkinen pesee 
sankarimuistomerkin. Siihen 
tarvitaan jo avuksi nosturia.

Oulun seurakuntien sankari-
hautausmaita on huollettu en-
si vuonna vietettävää itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlavuotta sil-
mällä pitäen. 

– Ylikiimingissä tehtiin pe-
ruskunnostus tänä kesänä ja 
Haukiputaalla kullattiin uudel-
leen kivien tekstit. Kiimingissä 
tehtiin vastaava hopeointi vuosi 
sitten, kertoo hautaustoimen joh-
taja Tuomo Vuontisjärvi.

ELSI SALOVAARA

Antti Heikkinen puhdisti Oulun hautausmaan sankarivainajien hautakivet. 

Yläkuvassa puhdistamaton 
hautakivi, alhaalla klooripesun 
läpikäynyt kivi. 


