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Lapsi syö metsässä kirkkaan si-
nisen, houkuttelevasti esillä ole-
van marjan, jonka aikuiset selvit-
tävät nopeasti myrkylliseksi su-
denmarjaksi. Onneksi yksi mar-
ja ei vielä aiheuta vaaraa.

Luonto tarjoaa paitsi terveellisiä ja elä-
mää vahvistavia herkkuja, myös myrkyl-
lisiä, jopa kuoleman aiheuttavia kasveja. 
Aina niiden erottaminen ei ole helppoa. 
Erityisesti aloittelevia sienestäjiä kehote-
taan valppauteen.

Luonto, kuten kaikki muukin elämä, 
on monimutkainen ja yllättävä. Kauneus 
peittää myrkyn ja vaatimattoman kuoren 
alta voi paljastua silkkaa kultaa. 

Ihminen pystyy samanaikaisesti ole-
maan sekä empaattinen että toisaalla kyl-
mä ja laskelmoiva. 

Myös huumorin varjolla saatetaan teh-
dä paljon pahaa.

Pahuus, kristillisellä kielellä synti, 
saattaa vaikuttaa aluksi viattomalta, mut-
ta suureksi kasvaessaan synnyttää kuole-
man. Sen kanssa ei ole leikkimistä mis-
sään olosuhteissa tai mistään syystä.

Myös sanoilla voi myrkyttää. Vähätte-
ly, vihjailu ja ilkeily alkavat ehkä harmit-
toman oloisesti, mutta pitkään jatkues-

saan vaarantavat terveyden ja hengen jo-
pa kokonaisilta ihmisryhmiltä. 

Jos ihmistä tai ihmisjoukkoa kohdel-
laan sanallisesti ja symbolisesti kaltoin, 
sama asenne muuttuu pian teoiksi. Näin 
syntyvät kaikki yksityiset ja yhteiskun-
nalliset vainot.

Jos maahanmuuttajista puhuu jatku-
vasti loisina, miehistä sikoina tai lapsista 
riesoina, tämä alkaa lopulta näkyä käy-
tännössä tavalla tai toisella. Sanat muut-
tuvat teoiksi tai tekemättä jättämisiksi. 

Yksi marja ei ehkä tapa, mutta on hul-
luutta kokeilla, kuinka monta pitää syö-
dä, jotta niin käy.

Tätä hetkeä arvostan

Aloitin pari viikkoa sitten viimeisen lukiovuoteni. 
Abivuosi tuo mukanaan paljon stressiä, tuntuu, et-
tä ylioppilaskirjoituksiin saa lukea koko vuoden. 

Syyslukukausi alkaa odottavissa tunnelmissa. 
Kaikki puhuvat suunnitelmistaan ja unelmistaan. Osa aikoo 
hakea opiskelemaan, osa viettää välivuoden. 

Olisipa abivuosi jo ohi, haluan päästä elämään elämääni!
Itsekin olen innoissani välivuodesta, jonka otan lukion 

jälkeen. Olen suunnitellut sitä jo pitkään. Tauko opiskeluista 
kuulostaa houkuttelevalta. 

Nyt suuri osa ajastani menee tulevaisuuden suunnitte-
luun ja siitä puhumiseen. 

Aloin kuitenkin miettimään, että tämä vuosi on viimei-
nen vuosi ennen suuria muutoksia. Pitäisikö minun nauttia 
tutusta ja turvallisesta vielä, kun ehdin?

Ihminen odottaa aina jotain. Kukaan ei 
koskaan osaa pysähtyä nykyhetkeen ja naut-
tia arjesta. Varsinkin jos edessä on suuria 
muutoksia ja kohta toteutuvia unelmia. 

Mutta kun unelmat toteutuvat, ajassa ei 
pääse enää takaisin. Tällä hetkellä itsestään 
selvät asiat voivat joskus olla asioita, joita kai-
paan enemmän kuin mitään muuta. 

Lukion jälkeen kaikki lähtevät omille teil-
leen. Kotipaikkakunta tai jopa kotimaa voi 
muuttua, moni ei jää samaan ympäristöön 
samojen ihmisten pariin. 

Itsenäisyys ja vastuu alkavat korostua, 
pian ryhdytään opiskelemaan tulevaa am-
mattia varten. Tätä kaikkea odotetaan nyt ja 
samalla unohdetaan nauttia nykyhetkestä.

Odotuksen aika on tärkeää. Näitä het-
kiä pitäisi muistaa arvostaa. Kohta niitä ei saa 
enää takaisin.

Kirjoittaja on
lukiolainen Oulusta

”Kukaan ei 
koskaan osaa 
pysähtyä 
nykyhetkeen ja 
nauttia arjesta.

Ei yksi marja tapa

”Ihminen pystyy 
samanaikaisesti olemaan 
sekä empaattinen 
että toisaalla kylmä ja 
laskelmoiva. 

Isommille istujille
Syyskuussa 1996 kerrottiin 
Oulun tuomiokirkon remontista. 
Esimerkiksi penkkejä levennettiin 
ja istuinmukavuutta lisättiin myös 
kaarevan, ristiselkää tukevan vanerin 
avulla. 

Penkkejä ei levennetty ensi 
kertaa. Ennen vanhaan ihmiset olivat 
pienempiä, mikä näkyi penkkien 
mitoissa.  Penkkejä onkin venytetty 
historia saatossa useita kertoja.

Tuomiokirkkoja ryhdyttiin 
rakentamaan uudestaan vuoden 1822 
suurpalon jälkeen. Kirkkokansalle 
riittivät vaatimattomatkin penkit, 
sillä karaistuneet ihmiset eivät 
osanneet odottaa, että istuminen 
kirkossa olisi mukavaa.
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Talousneuvontaa tehostetaan Oulun seurakunnissa, avuksi myös vapaaehtoiset

Seurakuntien diakoniatyössä on 
päätetty vastata yhä kasvavaan 
talousneuvonnan tarpeeseen. 
Esimerkiksi Oulun kaupungin 
velkaneuvojille on yli 7 kuukau-
den jonotusajat. Siinä ajassa arki 

ajautuu umpikujaan.
Diakoniatyössä annettava taloudellinen 

apu on tarkoitettu nimenomaan akuuttiin 
tarpeeseen, ja yleensä se on ruoka-apua. 
Joskus voidaan maksaa esimerkiksi säh-
kölasku, mutta todella harvoin yhden las-
kun maksaminen riittää avuksi, sillä velka-
kierre on voinut jatkua jo vuosia. 

Sairastaminen 
velkaannuttaa Suomessakin
Karjasillan seurakunnassa diakonien töitä 
järjestellään parasta aikaa uudelleen niin, 
että diakoniatyöntekijä Anu Kontiolla on 
mahdollisuus tarjota aikaa talousasioiden 
läpikäyntiin yhdessä asiakkaan kanssa. 

Velkakierteessä pyristely vie helposti 
ihmisen voimat. Kontion mukaan diako-
nian asiakkaina on hyvin monen ikäisiä ja 
erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Usein 
talousongelmiin liittyy sairastumista, joko 
fyysistä tai psyykkistä. 

– Pitkän ajan sairaalalaskut ovat ihan 
hirveän suuria, ja ne vievät nopeasti ta-
lousvaikeuksiin. Vastaani ei ole vielä tul-
lut sellaista henkilöä, jonka tulot olisivat ol-
leet niin pienet, ettei laskua tarvitsisi mak-
saa, Kontio ihmettelee.

Diakoniatyöntekijät ovat työssään kuul-

leet usein, kuinka jo se, että joku toinen tar-
joaa apuaan, helpottaa tilannetta. 

– Aivan liian usein ainoa mahdollinen 
säästökohde on ruoka. Varsinkin vanhem-
mat ikäluokat osaavat venyttää ruokaku-
luissa penniä viimeiseen saakka, Kontio 
kuvailee.

Talousneuvonta on 
konkreettista selvittelyapua
Työuransa diakoniatyössä tehnyt An-
na-Maija Kallasjoki halusi antaa osaami-
sensa käyttöön myös eläkevuosina. Hän on 
ollut vapaaehtoisena talousneuvojana Ou-
lujoen seurakunnassa reilun vuoden.  

Seurakunnan diakoniatyöntekijät ot-
tavat häneen yhteyttä, jos huomaavat, et-
tä asiakkaalle olisi siitä hyötyä.

Sen jälkeen asiakas, diakoniatyönteki-
jä ja Anna-Maija tapaavat kolmestaan ja 
selvittelevät tilannetta. Tapaamiskertojen 
määrää ei ole rajattu. 

– Kun talous saadaan kuntoon, diako-
niassa voidaan keskittyä henkisen puolen 
tukemiseen, diakoniatyöntekijä Anu Fe-
dotoff tietää.

Viime keväänä Oulun seurakunnissa 
koottiin väkeä Takuusäätiön TalousTsemp-
pari -koulutukseen. Noin 40 osallistujan 
joukossa oli diakoniatyöntekijöitä, alaa 
opiskelevia sekä vapaaehtoistyöstä kiin-
nostuneita. 

– Kuulimme, että Oulujoella on toimi-
va käytäntö, joten päätimme ottaa mallia 
heistä, diakoniatyöntekijä Saila Luukko-
nen Tuiran seurakunnasta kertoo. 

Tuiran seurakunnasta koulutuksessa 
oli mukana seitsemän vapaaehtoista, joista 
osalla on omaakin kokemusta ylivelkaan-
tumisesta.

Vapaaehtoisten työ on opastamista arki-
päiväisissä asioissa: mihin rahat menevät, 
mitkä laskut kannattaa maksaa ensin, mi-
ten osissa maksaminen onnistuu ja kuinka 
velkoja voi selvitellä. 

Tärkeää on olla myös tsempparina. 
– Raha-asioihin liittyy aina syyllisyyt-

tä ja häpeää. Ajatellaan, että se on vain mi-
nun oma syy, että ollaan tässä tilanteessa, 
Kallasjoki tietää. 

Elsi salovaara

Jos tarvitset apua raha-asioiden hoidossa 
tai haluat ryhtyä vapaaehtoiseksi 

taloustsemppariksi, ota yhteyttä seurakuntasi 
diakoniatyöntekijöihin. Seurakuntien 

yhteystiedot lehden sivuilla 18–27.

Velkakierteen voi katkaista

”Varsinkin vanhemmat 
ikäluokat osaavat venyttää 
ruokakuluissa penniä 
viimeiseen saakka.
Anu Kontio

Tukea ja koulutusta 
rahaongelmiin

 y Talousneuvontaa tarjoavat Ou-
lussa seurakuntien diakoniatyön 
ja kaupungin velkaneuvojien li-
säksi ainakin Hyvän mielen ta-
lo, Kumppanuuskeskus ja alle 
30-vuotiaille suunnattu Bysis.

 y Rahasta ja rahahuolista keskus-
tellaan Oulun seudun omaishoi-
tajat ja läheiset ry:n Ommaisraa-
deissa tänä syksynä. Puhumassa 
on Taina Rajanen Takuusäätiös-
tä: Ti 12.9. klo 18–19.30 Myllyo-
jan hyvinvointikeskus. Ke 13.9. klo 
13–14.30 Kiimingin Senioritalo ja 
klo 18–19.30 Kaakkurin asukastu-
pa. To 14.9. klo 13–14.30 Ommais-
kortteeri ja klo 18–19.30 Tuiran 
asukastupa. To 5.10. klo 18–19.30 
Haukiputaan hyvinvointikeskus.

 y TalousTsemppari -koulutus on 
vapaaehtoisille, jotka kohtaavat 
talousvaikeuksissa olevia ihmi-
siä. Maksuton koulutus antaa val-
miuksia ottaa raha-asiat puheeksi 
sekä tarjoaa tietoa, mistä ongel-
miin saa apua. Lisätietoa koulu-
tuksista: www.takuusaatio.fi
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Ammatillisessa 
koulutuksessa on 
käynnissä uudis-
tus, amisreformik-
si kutsuttu muu-
tos. Sitä on kuvattu 

suurimmaksi koulutusjärjestel-
män muutokseksi sitten perus-
koulun synnyn.

Uudistuksen tärkeitä iskusa-
noja ovat yksilölliset opintopolut. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että oppi-
laitos ja opiskelija rakentavat yh-
dessä jokaisella oppijalle henki-
lökohtaisen koulutuspolun. Sa-
maan aikaan aloittaneen opiske-
lijatoverin polku voi olla tyystin 
erilainen. 

Luokissa tapahtuvan opiskelun 
sijaan oppiminen muun muassa 
siirtyy yhä enemmän työpaikoil-
le ja simulaattoreihin. Tulokselli-
suus on tärkeää.

Amisreformi puhuttaa kirkon 
oppilaitostyön parissa. Seurakun-
nan työntekijät ovat mukana isos-
sa muutoksessa liikkuessaan op-
pilaitosten käytävillä. 

Sopiiko uudistus 
kaikille?
Oulun seurakuntien oppilaitos-
pastori Jenni Siljander on tutus-
tunut reformiin: moni uudistus 
kuulostaa hyvältä. 

Mutta pysyvätkö muutokses-
sa mukana kaikki, esimerkiksi ne 
opiskelijat, joilla on vaikeuksia 
sosiaalisissa taidoissa? Kun uu-

det tilanteet pelottavat, työpai-
koille meneminen vieraiden ih-
misten pariin voi olla ahdistava 
kokemus.

Missä on toisten opiskelijoiden 
yhteisöllinen tuki, jos kaikki kul-
kevat henkilökohtaisia opintopol-
kuja? Siljander uskoo, että moni 
opiskelija kaipaa pulpetin ääressä 
oppimista, vaikka ovat tottuneet 
myös uudenlaiseen oppimiskult-
tuuriin.

Oulun seudun ammattiopis-
to OSAO:n Kontinkankaan opin-
topäällikön Minna Lintulahden 
mukaan käsillä oleva muutos voi-
si tarkoittaa parhaimmillaan sitä, 
että tukea voidaan antaa aiempaa 
enemmän niille, jotka sitä tarvit-
sevat. 

– Kun nopeimmat oppijat ete-
nevät omia polkujaan, aikaa jää, 
näin toivon, pysähtyä kuuntele-
maan herkällä korvalla niitä, jot-
ka tarvitsevat enemmän opin-
toihinsa tukea. Tarvittavat ohja-
us- ja tukipalvelut ovat mukana, 
kun opiskelijoille tehdään henki-
lökohtainen osaamisen kehittä-
missuunnitelma.

Kontinkankaan yksikössä 
opiskelee tänä syksynä noin 1450 
eri-ikäistä ja eri kansallisuutta 
olevaa opiskelijaa.

Opiskelija on
tunnettava
Lintulahden mukaan reformi ko-
rostaa opettajille sitä, että opis-

kelija on opittava tuntemaan. Jos 
opinnot eivät etene toivotusti, 
siihen puututaan. Lintulahti on 
Kontinkankaalla se, joka kohtaa 
oppilaita näissä tilanteissa. 

– Keskustelun jälkeen voim-
me päätyä esimerkiksi siihen, 
että parasta apua siinä tilantees-
sa on psykologin tai kuraattorin 
tapaaminen. Miksi se ei voisi ol-
la myös keskusteluhetki papin 
kanssa? Ihmisten tarpeet ovat 
erilaisia. 

– Ketään ei jätetä kulkemaan 
yksin. Opiskelijoilla on edelleen 
myös oma ohjaava opettajansa, 
ryhmänohjaaja tai tuutor-opettaja 
sekä opinto-ohjaaja. Käytettävissä 
ovat myös oppilaitosten omat oh-
jaajat, joilta saa tukea esimerkiksi 
tehtävien tekoon. 

– Joskus on hyvä pohtia sitä, 
onko koululla riittävästi keino-
ja auttaa. Jos ei, kuka tukea voi-
si antaa parhaiten.

Opiskelijoille muutoksessa
paljon tuttua
Lintulahti uskoo, että nykypäi-
vän nuoret opiskelijat ovat aiem-
pia sukupolvia tottuneempia it-
senäiseen, yksilölliseen opiske-
luun. He eivät ehkä odotakaan, 
että opiskelu olisi koulunpenkillä 
istumista kahdeksan tuntia.

– Nykyopiskelijat ovat jo var-
masti huomanneet, että tieto ei 
odota heitä jossakin, jossa se ker-
rotaan heille. Oppia pitää hakea 

 ✢ Minä uskon, että kun ihminen löytää itsensä, 
identiteettinsä, oman äänensä – mitä sanoja 
nyt halutaankin käyttää – hän löytää myös 
toiset ihmiset. Silloin hänellä on varaa 
kunnioittaa ihmisten erilaisuutta. Eikä vain 
kunnioittaa, vaan myös iloita siitä ja antaa 
toisillekin tilaa.

Minä uskon, että jos kunnioitat toisia niin 
kuin itseäsi, voit tehdä elämälläsi mitä haluat. 
Kun vähitellen opit tuntemaan itseäsi, suojaat 
vapauttasi elää omalla tavallasi. Se on hyvä. 
Ole paras versio itsestäsi. 

Marja Kuparinen  
Syöpäläinen-blogissa 29.8.

Tunnelmien välittäjä 

Syksyn ensimmäisessä Taustatarinaklubissa artistivieraa-
na on Laukaasta lähtöisin oleva Piia Viitanen, taiteilijani-
meltään Viitasen Piia. Klubissa artisti paitsi esiintyy, myös 
kertoo musiikkinsa taustoista.

Oman tyylilajin kuvaileminen on lauluntekijän mukaan haas-
tavaa. 

– Tummanpuhuvaa luomufolkia, se on aika hyvä kuvaus. Kap-
paleet ovat tekstivetoisia ja niissä on keskiössä tunnelmien välit-
täminen. Haluaisin, että ne kutsuvat pysähtymään. 

Musiikki on ollut läsnä Viitasen Piian elämässä pienestä pi-
täen, mutta lauluja alkoi syntyä vasta aikuisiän kynnyksellä. 

– Olin vuonna 2008 Nepalissa tekemässä opintoihini kuuluvaa 
harjoittelua ja tykästyin siellä kitaraan. Kehitin tavallaan oman 
tyylini soittaa, ilman että kukaan kertoi miten pitäisi tehdä. Näp-
päileminen on tuntunut alusta saakka omalta.

– Olen tykännyt aina kirjoittaa. Oivalsin, että voin yhdistää ta-
rinat musiikkiin. 

Alkuvuonna Viitasen Piia jätti sosiaalialan työt ja keskittyy 
nyt täysin musiikkiin. 

– Jokainen lauluntekijä on oman historiansa tuotos. Musiikis-
tani löytyy tarinanpätkiä ja kimmokkeita myös töissä näkemis-
täni ja kokemistani asioista. Olisi oikeastaan outoa, jos ne eivät 
kuuluisi. 

– Minulla ei ole haavetta olla suurin ja tunnetuin, mutta ha-
luaisin keikkailla ja tehdä levyjä lisää, kertoo kolme levyä julkais-
sut artisti.

Taustatarinaklubi on sunnuntaina 10.9. kello 16 Vanhassa pappilassa 
(Asemakatu 6, Oulu). Klubi on ilmainen ja kaikille avoin.

Elsi salovaara

 ʝ Oma historia kuuluu Viitasen Piian musiikissa. Kappaleessa 
”Tuntemattomalle Ainolle” hän kertoo oman mummonsa ja pappansa 
tarinan.
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Oppilaitospastori Jenni Siljander kysyy, pysyvätkö kaikki opiskelijat 
mukana, kun ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu iso uudistus.

Amisreformi herät ti huolen
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myös itse. Sitähän on myös nyky-
päivän työelämä: omaa osaamis-
ta on kartutettava koko ajan tie-
don hakemisella.

Lintulahti on huomannut, että 
siinäkin opiskelijat ovat muuttu-
neet, että nykyisin osataan ja us-
kalletaan aiempaa avoimemmin 
puhua itsestä ja myös siitä, mikä 
tuki voisi olla tarpeellista opinto-
jen etenemiseksi. 

Hyvä niin, sanovat Siljander ja 
Lintulahti.

OSAO:n Kontinkankaan yk-
sikköön kirkon oppilaitostyönte-
kijät on tervetulleita tukihenki-
löitä oppilaille ja henkilökunnal-
le. Siksi kirkon läsnäolo oppilai-
toksen arjessa on tärkeää. 

– Erilaisia osaajia ja erilaisia 
palveluja tarvitaan oppilaitoksiin, 
yksin ei selviä kukaan, Lintulah-
ti painottaa.  

Riitta HiRvonen

Oulujoen seurakunta 
tukee vähävaraisten 
perheiden lasten 
liikuntaharrastusta.

Diakoniatyö jakaa lahja-
kortteja, joilla lapsille 
on mahdollista hank-
kia heidän tarvitse-

miaan varusteita. 
Diakoniatyöntekijä Anu Fe-

dotoff tietää, että jos perhees-
sä on kaksi tai kolmekin kou-
luikäistä, liikuntaharrastukses-
sa tarvittavien varusteiden han-
kinta tietää rahanmenoa. 

– Verkkarit tai lenkkarit ovat 
saattaneet jäädä pieniksi. Tai lap-
selta puuttuu polkupyörä, luisti-
met tai hiihtovälineet.

Lapsille ja nuorille on tärkeää 
saada kuulua joukkoon ja har-
rastaa samoja asioita kuin muut 
samanikäiset, vaikka oman per-
heen rahat olisivat tiukassa, Fe-
dotoff muistuttaa.

Liikuntavarusteisiin haetaan 
apua yksinkertaisella lomakkeella. 

Avustussumma määräytyy 
muun muassa perheen tulojen ja 
lapsiluvun mukaan. 

– Enintään 300 euroa perhet-
tä kohti voisi olla sopiva summa. 
Se harkitaan tapauskohtaisesti.

Avustuksia ei anneta urheilu-
seurojen tai -järjestöjen lukukau-
simaksuihin vaan nimenomaan 
varusteisiin, jota liikunnassa tar-
vitaan – oli liikunta sitten ohjat-
tua tai omatoimista. 

– Avustusta voi pyytää, vaik-
ka perhe ei olisikaan diakonia-
työn asiakas, Fedotoff lisää.

Hakemukset pitää tehdä 18.9. 
mennessä. 

Idea liikuntaharrastuksen tu-
kemisesta on noussut diakonia-
työntekijöiden ja seurakuntalais-
ten kohtaamisista.

Lahjakortit maksetaan tuo-
tosta, jota viimeisimmästä Yh-
teisvastuu-keräyksestä jäi pai-
kallisseurakuntiin. Oulujoella 
summa on 1600 euroa. 

– Ei se valtava summa ole, 
mutta jos edes muutamia perhei-
tä pystyisimme auttamaan. 

Mikäli hakemuksia tulee run-
saasti, diakoniatyön johtokunta 
voi tulla avuksi ja antaa lahja-
korttien hankkimiseen tuottoa, 
jota on kertynyt esimerkiksi ta-
pahtumista ja tempauksista.

Vähävaraisissa perheissä elä-
vien lasten ja nuorten liikunta-
harrastusta voivat tukea myös 
yksittäiset seurakuntalaiset. 

– Lahjakortteja otetaan mie-
luusti vastaan muulloinkin kuin 
jouluna. Ei itse asiassa ole kau-
aakaan siitä, kun seurakunnan 
postilaatikkoon oli sellainen pu-
dotettu. Kiitos tälle tuntematto-
malle lahjoittajalle, joka halusi 
auttaa.

Minna Kolistaja

”Avustusta voi 
pyytää, vaikka 
perhe ei olisikaan 
diakoniatyön asiakas
Anu Fedotoff

Oulujoki antaa yv-tuottoa 
liikuntavarusteisiin

 ʝ Oulujoen seurakunnassa vähävaraiset perheet voivat saada tukea vaikka 
lasten tai nuorten liikuntajalkineiden hankintaan.
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”Kun uudet tilanteet 
ja uudet ihmiset 
pelottavat, 
työpaikoille 
meneminen voi olla 
ahdistava kokemus.

Ilmaista työtä  
koulujen hyväksi
Kirkon ja oppilaitosten yhteis-
työllä on vuosikymmenien his-
toria. Kumppanuuden perustak-
si on sanottu muun muassa kir-
kon historia kansalaisten opet-
tamisessa. 

Vaikka keskustelu uskonnon-
vapauden ympärillä on kiristynyt, 
kirkon ihmiset ovat edelleen ter-
vetulleita moneen oppilaitokseen 

Seurakuntien oppilaitostyö on 
oppilaitoksille maksutonta.

Seurakunnat tekevät yhteis-
työtä ammatillisten oppilaitos-
ten, ammattikorkeakoulujen ja 

yliopistojen kanssa. Oppilaitok-
sissa toimii pappeja, diakonia-
työntekijöitä, nuorisotyönohjaa-
jia, erityisnuorisotyönohjaajia ja 
muusikoita. Päätoimisia oppilai-
tostyöntekijöitä on noin 65. 

Oppilaitostyön tavoitteita on 
muun muassa edistää kouluissa 
ihmisarvoa ja lähimmäisenrak-
kautta sekä vahvistaa ihmisen 
hyvinvointia. Suurelta osin työ on  
ihmissuhdetyötä, jossa keskeistä 
on keskusteluavun tarjoaminen.

Oulun seurakuntien oppilai-
tostyö esittäytyy sivuilla 14–15. 

Limingan kirkkokahville viime sunnuntaina osallistuneet antoivat 
palautetta ja toiveita 110-vuotiaalle Rauhan Tervehdykselle.

 
Teksti elsi salovaaRa

 » Monipuolinen ja luettava leh-
ti. Hyvä kun on joskus niitä seu-
rakuntien omia esittelysivuja. 
Limingan seurakuntamenojen 
lisäksi katson aina lähiseura-
kuntien, kuten Lumijoen ja Mu-
hoksen palstat.
Leena Leppäluoto

 » Jakelussa on ollut ongelmia 
Tupoksessa. Lehdessä on hy-
viä lukuja ja gallupit ovat mah-
tavia. On hyvä tietää mitä ta-
pahtuu, siksi luen lehdestä myös 
Muhoksen, Tyrnävän ja Lumi-
joen tiedot.
Raija Seppänen

 » Olen tyytyväinen lehteen, ja 
seurakuntasihteerinä osallistun 
sen tekemiseen. Minulla on sel-
lainen käsitys, että seurakun-
talehti tavoittaa hyvin ihmisiä. 
Kerran olin kansikuvassa, se on 
jäänyt mieleen.
Hannu Luukinen

Amisreformi herät ti huolen
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Eläkkeellä on aikaa harrastaa

ja toteuttaa unelmia!
ja toteuttaa unelmia!

Uudet kurssit alkavat:
Espanjaa eläkeläisille
tiistaisin klo 12.00-13.15 (alkaen 5.9.)

Englantia eläkeläisille
torstaisin klo 12.30-13.45 (alkaen 7.9.)

Pianonsoiton 
yksityisopetusta eläkeläisille
- varaa ilmainen tutustumiskäynti!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
p. 044 325 5470 
suvi@sointukaannos.fi 
www.sointukaannos.fi 

pianotunnit • säestykset • musiikkiesitykset
oikoluvut • käännökset • kieltenopetus

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

Hyvä ilmoittaja!
Haluatko näkyvyyttä  joka torstai 

Oulussa sekä lähikunnissa?

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

6 Rauhan teRvehdys  |  Nro 25  |  7.9.2017

Veteraaneille kirkkopyhä, 
ruokatarjoilu ja juhla Oulussa

Kaikkia Oulun seudun ve-
teraaneja omaisineen ja 
ystävineen kutsutaan yh-
teisen kirkkopäivän viet-

toon Ouluun sunnuntaina 10. 
syyskuuta. 

Suomi 100 -tapahtumiin liit-
tyvän kirkkopäivän teemana on 
Kiitos isänmaasta ja kohtalois-
ta sen. 

Juhlamessu Oulun tuomio-
kirkossa kello 10 aloittaa päivän 
ohjelman. 

Haukiputaan kirkkoherra 
Jaakko Tuisku saarnaa, liturgi-
na on tuomiokirkkoseurakun-
nan kappalainen Anna-Mari 
Heikkinen, avustavina pappei-
na kenttärovasti Juhani Liukko-
nen, rovasti Erkki Piri sekä isä 
Marko Patronen Oulun orto-
doksisesta seurakunnasta. 

Oulun Sotaveteraanikuoro 
laulaa Mihkel Kolditsin johta-
mana. 

Messun jälkeen on ruokatar-
joilu Oulun Rauhanyhdistyksen 
toimitalossa (Professorintie 7). 
Siellä pidetään myös kirkkopäi-
vän päiväjuhla kello 13 alkaen.

Juhlapuheen pitää sosiaali- 
ja terveysministeri Pirkko Mat-
tila. Musiikkiohjelmasta vas-
taavat Lapin sotilassoittokunta, 
Oulun Sotaveteraanikuoro, li-
säksi Henna-Mari Sivula lau-
laa Lauri-Kalle Kallungin säes-
täessä. 

Päätoimikunnan puheenjoh-
taja, eversti evp Reijo Sallinen 
lausuu avaussanat, Oulun kau-
pungin tervehdyksen tuo kau-
punginjohtaja Päivi Laajala.

Lisäksi kuullaan puolustus-
voimien ja nuorten tervehdyk-
set. Päätössanat esittää rovasti 
Jaakko Granlund. 

 ʝ Oulun seudun sotien veteraanit 
omaisineen ja ystävineen 
kokoontuvat kirkkopäiväänsä 10. 
syyskuuta.
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Pikkukirkko alkaa valmistua

Oulun hautausmaan takaa, 
Intiön varikolta, kuuluu 
pauketta. Ilmassa tuok-

suu vienosti vastaleikattu puu. 
Hautausmaan aidan takana 

Tuiran puutyökerhon aktiivit 
Hannu Koskela, Kalevi Lämsä, 
Jaakko Manninen ja Kalevi Pyy-
kölä touhuavat mittanauhoineen 
puisen kehikon ympärillä. 

Kehikko on syksyn aikana 
Oulun tuomiokirkon kirkkotar-
haan pystytettävä pikkukirkko. 
Se jäljittelee ulkoasultaan Ou-
lun ensimmäistä kirkkoa, joka 
rakennettiin 1610-luvulla. 

Hirsirakenteisen rungon ko-
koaminen alkoi viime viikol-
la talkooporukan voimin. En-
simmäisenä päivänä työtä teh-
tiin sateessa, mutta toinen aa-
mu valkeni aurinkoisena. 

Miehet kertovat, että näky 
työmaalle tullessa oli melkoi-
nen: suojakatos oli lentänyt tuu-
lessa pitkin poikin ja linnut oli-
vat syöneet edellispäivältä jää-
neet talkoopullat. Katokseen oli-
kin viriteltävä lisäpainoja. 

Millintarkkaa 
kokoamista
Porukan työnjohtajana toimii 
Veikko Kanto, jolla on taka-
naan 40 vuoden ura rakennus-
alalta. Hänellä on kokemus-
ta isommistakin kirkoista, sil-
lä mies on ollut saneeraamassa 
kahta kirkkoa. 

Kanto kertoo, että syksyn ai-
kana pikkukirkon runko koo-
taan 4–5 elementiksi. Tuomio-
kirkon pihalle tehdään talkoil-
la perustukset ja kirkko kootaan 
paikan päällä. 

Kun työnjohtaja lähtee laske-
maan materiaalitilauksia, muu 

talkooporukka jää kasaamaan 
kirkkoa. Jo millin heitto mitois-
sa saa aikaan useita lisämittauk-
sia. Vatupassi ja mittanauhat 
heiluvat, välillä vanhat merkit 
pyyhitään pois hiekkapaperilla.

– Kyllä se nyt kirkastui pojat. 
Se on 22 milliä siitä hirren kes-
keltä, huudahtaa Kalevi Lämsä 
silmäiltyään piirustuksia. 

Pian porukka saakin pystyyn 
molemmat kattotuolit.

Kellon lähestyessä yhtätoista 
Oulun Tuomiokirkkoseurakun-
nan pastori Salla Autere saapuu 
paikalle kebab-annosten kanssa. 
On lounastauon aika. 

– Hyvät työmiehet olemme 
saaneet. Lisääkin väkeä mah-
tuu mukaan, sillä maalaami-
nen hoidetaan myös täällä, Au-
tere vinkkaa. 

Elsi salovaara

 ʝ Kalevi Pyykölältä ja Kalevi Lämsältä sujuu yhteistyö mittanauhan kanssa.

”Kyllä se nyt kirkastui 
pojat. Se on 22 milliä 
siitä hirren keskeltä.
Kalevi Lämsä
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Heikkilänkankaan 
monitoimitalon 
pihamaalla Ou-
lussa lusikoitiin 
viime torstaina 
ilahtuneina seu-

rakunnan tarjoamaa soppaa.
Oulujoen seurakunta toivot-

ti alueen asukkaat tervetulleek-
si keitolle ja kahveille päästäk-
seen samalla kasvotutuiksi eten-
kin alueen nuorten perheiden 
kanssa.

Parempaa ajankohtaa kuin il-
tapäivä puoli neljästä viiteen ei 
oikein olisi voinut keksiä. Päi-
väkodista ja koulusta lapsiaan 
hakevat isät ja äidit viivähtivät 
mielellään hetkisen tarjoomus-
ten äärellä. 

– Loistavasti mietitty ajankoh-
ta, kiittää Outi Sarajärvi-Oba, 
jonka lapset Ellinoora, Aurora 
ja Aaron Oba lusikoivat keittoa 
hyvällä ruokahalulla. Pieni Aa-
ron jaksoi peräti kolme annosta.

– Mukava idea järjestää tällai-
nen kohtaaminen näin; ei ole kii-
re kotiin ruoanlaittoon eikä toi-
saalta tarvitse lähteä enää kotoa 
mihinkään erilliseen tapahtu-
maan. 

Samaa sanoo Otto Järviö, jo-
ka huomasi seurakunnan tapah-
tuman hakiessaan päivähoidosta 
tyttöjään Beataa ja Fridaa. 

– Mukavasti helpottaa, kun ei 

tarvitse heti kotiin päästyä ryh-
tyä laittamaan ruokaa.

Luonteva ja 
mukava tapahtuma
– Hyvää keittoa. Tässä on vissiin 
käytetty joitakin yrttejä, sanoo 
Heidi Petrov.

Hänestä pihamaalle syömään 
oli luonteva jäädä. Ajankohta oli 
hyvä ja tarjolla oleva ruoka vauh-
ditti päätöstä.

– Mukavia juttuja tällaiset. 
Joulun alla pihamaalla voisi tar-

jota glögiä, Petrov ehdottaa.
Heikkilänkankaan monitoi-

mitalossa toimivat päiväkoti se-
kä ala-asteen 1–2-luokat. Samas-
sa pihapiirissä on myös tilat seu-
rakunnan pikkukoululle ja ker-
hoille.

Kerhot ovat Petrovin perhees-
sä tuttuja: kun lapset olivat pie-
nempiä, käytiin seurakunnan 
perhekerhossa.

Seurakunta tekee
tärkeää työtä
Kerhotarjonta on tuttua myös 
Salla Savelalle, kolmen koulu-
laisen ja yhden päiväkoti-ikäi-
sen äidille. 

– Seurakunta tekee tärkeää 
työtä perheiden parissa. Me-
kin olemme hyödyntäneet seu-
rakunnan palveluita: lapset ovat 
käyneet iltapäiväkerhossa, ja yksi 
lapsista kulki viime vuonna tyt-
töjen liikuntakerhossa.

Monitoimitalon pihan hiljen-
nyttyä Oulujoen seurakunnan 
paikalla olleet työntekijät saat-
toivat tyytyväisinä todeta, että 
tapahtuma oli onnistunut. Keitto 
hupeni ja ihmisten kanssa pääs-
tiin juttusille.

Viime vuonna Kivikkokan-
kaalla, nyt Heikkilänkankaalla 
– jatkoa seuraa ensi vuonna?

Minna Kolistaja

”Mukavasti helpottaa, 
kun ei tarvitse 
heti kotona ryhtyä 
laittamaan ruokaa.
Otto Järviö

Soppaa ja munkkeja
 ʝ Tosi kiva juttu, helpottaa  kummasti lapsiperheitä, ilahtui Otto Järviö, joka huomasi tarjoilun hakiessaan hoidosta tyttöjään Beataa ja Fridaa.

 ʝMukava syödä ulkona, totesivat Louna ja Salla Savela.

Seurakunnan kädenojennus ilahdutti isoja ja pieniä 
päiväkotipäivän päätteeksi Heikkilänkankaalla
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Seurakunnat saavat  
taas EU-ruokaa 
jakoon
Euroopan Unionin elintarvike-
tukea on jaossa jälleen tänä syk-
synä.

Maan suurin EU-ruokatuen 
koordinoija Kirkkopalvelut sai 
täksi vuodeksi jaettavaksi noin 
600  000 kiloa EU:n elintarvi-
keapua.

Noin puolet jaettiin jo ke-
väällä ja elo–syyskuun vaihtees-
sa alkavaan syksyn jakeluun jäi 
noin 320 000 kiloa.

Seurakunnat jakavat näitä 
hyvin säilyviä elintarvikkeita 
ilmaisina ruokakasseina. 

Esimerkiksi Limingassa jär-
jestetään EU-ruokajako 11. lo-
kakuuta kello 14 alkaen.

EU-elintarviketukea jaetaan 
myös seurakuntien tarjoamien 
aterioiden muodossa. Osa seu-
rakunnista jakaa EU-ruokaa 
myös kotikäyntien yhteydessä.

Yleisöluento-
sarjalle jatkoa
Ajankohtaisia yhteiskunnalli-
sia kysymyksiä ja kirkollisen 
elämän aiheita käsittelevä ylei-
söluentosarja Caritas Forum jat-
kuu syksyn aikana. 

Syyskauden aloittaa 7. syys-
kuuta Oulun taidemuseon ama-
nuenssi Elina Vieru kertomalla 
Kalevalasta kuvataiteessa. 

Lokakuun 12. päivä käsi-
tellään vanhustenhoitoa, kun 
geriatri Petteri Wiramo ky-
syy, kuka huolehtii vanhasta 
huomenna. 

Syyskauden viimeisellä luen-
nolla 9. marraskuuta kirkkomu-
siikin kouluttajan, lehtori Ari 
Rautakosken teemana on re-
formaatio ja musiikki.

Paikkana on Caritas-kodin 
Caritas-sali (Kapellimestarin-
katu 2, Oulu) ja alkamisajan-
kohta kello 14. Tilaisuuksiin on 
vapaa pääsy.

Luentosarjan toteuttavat yh-
teistyössä Caritas-säätiö ja Ou-
lun ev.lut. seurakunnat.

Virsiä konserteissa 
Pyhällä Luukkaalla
Oulussa järjestetään syksyn 
mittaan kaksi erilaisia näkö-
kulmia virsien toteuttamiseen ja 
tulkintaan tarjoavaa konserttia.

Pyhän Luukkaan kappelissa 
kuullaan 3.10. kello 18 Gospel 
Covertajia. 

Virsikirjan lisälehdillä -kon-
sertti on osa reformaation merk-
kivuoden viettoa Tuiran seura-
kunnassa.

Samassa paikassa kuullaan 
7.10. kello 19 pelimannivirsiä 
Timo Alakotilan ja Senni Val-
tosen esittäminä.

Lisäksi uskonpuhdistuksen 
muistopäivän messussa 5.11. 
kello 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa lauletaan yksinomaan 
reformaation virsiä.



Su 10.9. klo 16:30 Sanajumalan
palvelus, saarna Matti Rahja.
Su 17.9. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Ari Juntunen.

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 10.9. klo 10 (huom. aika!) jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
 Vierailijoina Pelastusarmeijan Suomen johtajat eversti
luutnantit Annedore ja Patrick Naud.

Ma 11.9. klo 13 Maanantaikerho naisille. Klo 18 Veljesliitto,  
kaikille avoin miestenryhmä
Ti 12.9. klo 10-10.30 hartaus, klo 10.30- 13 Taukopaikkakahvila
Ke 13.9. klo 13 rukouskävely
To 14.9. klo 18 Opiskelijapiste  Student point

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 9.9. klo 11-16 Naisten päivä, ”Unelmien 
arki”. Rommy Yrjölä, Anneli Portman. La 9.9. 
klo 19 #Valo-ilta. Su 10.9. klo 11 Jumalanpal-
velus, Hannu Orava, Nuorten tiimi, Uusikatu-
band. Lastenkokoukset ja seimi. Ma 11.9.  
klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 13.9. 

klo 19 Rukous-ilta. To 14.9. klo 12 Päiväpiiri.  
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi
Toppila-Center Paakakatu 2 ja 3. To 7.9. klo 18 Majakka-ilta.
Tervetuloa!

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

To 7.9. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Maruska Lindeman. Pe 8.9.  
klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 10.9. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, 
Saints’ Club, Ilkka Leinonen, Risto Wotschke, musiikki: Tuomas Keskitalo & 
band, Kristus Akatemian info. Ke 13.9. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki- 
ilta. Pe 15.9. klo 18 Sapatti-ateria, aik. 15 €, ilmoittaudu 12.9. mennessä 
jyrki.halonen@svk.fi. 15.–17.9. Lehtimajanjuhla, Michael Yaron.  
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Siioninvirsiseurat: su 10.9. klo 14.00 Kaisuleena Joenväärällä, Iisakantie 45, 
Kiiminki, su 10.9. klo 18.30 keskustan seurakuntakodilla, Tiilitie 1, Kempele,  
ti 12.9. klo 18.30 Utajärven seurakuntatalolla, to 14.9. klo 18.00 Raahen 
seura kuntakodin pienessä salissa, pe 15.9. klo 18.00  Tuulikki Tihisellä, Pelto -
tie 1, Pudasjärvi, su 17.9. klo 15.00 Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39, Oulu
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

MUUT SEURAKUNNAT

PALVALUJA
TARJOTAAN

YHDISTYKSET

Esimerkkikoko:
1  x 140 mm

252 euroa + alv 24 %.

Lisätietoja: 
Kotimaa Oy

p. 040 750 5508

ilmoitusmyynti@kotimaa.� 

Ilmoitusaineistot
osoitteeseen: 

ilmoitusmyynti@
kotimaa.� 

Hyvä ilmoittaja.
Haluatko näkyvyyttä 

Oulussa ja lähikunnissa?
Ota yhteyttä:

Pirjo Teva 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.� 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja 
kuusi palveluyksikköä. 
Karjasillan seurakunnassa jäseniä on noin 
35 000. Päätoimisia työntekijöitä on 45, 
joista pappeja 12 ja seurakuntamestareita viisi.

Karjasillan seurakunnassa on avoinna

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
Kirjalliset ilmoittautumiset 22.9.2017 klo 15 mennessä 

Oulun hiippakunnan sivustolla
www.oulunhiippakunta.evl.fi > Avoimet virat. 

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

Hakuaika päättyy 22.9.2017 klo 15.

Ilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän sivulla
www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

VIRKOJA HAETTAVANA
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Oulun ev.lut seurakuntien 
ensi vuoden rippikoului-
hin ilmoittautuminen on 

avoinna 10.9. kello 23.30 saak-
ka seurakuntien verkkosivuilla.

Perinteisten leiri-, päivä- tai 
iltarippikoulujen lisäksi järjes-
tetään esimerkiksi urheilupai-
notteisia rippikouluja ja toimin-
tailtarippikoulu.

Rippikoulu antaa nuorelle 

mahdollisuuden pohtia omaa 
uskoaan, suhdetta Jumalaan ja 
toiseen ihmiseen, mutta ennen 
kaikkea mahdollisuuden pohtia 
omaa itseään, sanoo Kiimingin 
seurakunnan kappalainen Miia 
Seppänen.

Rippikouluikäisiä ovat 2003 
syntyneet nuoret. Oululaisis-
ta nuorista noin 89 % käy rippi-
koulun.

Rippikouluun ilmoittaudutaan nyt

Oulun hiippakunnan piis-
pa Samuel Salmi seuruei-
neen suuntaa parin viikon 

kuluttua Siikalatvalle pitämään 
piispantarkastusta Pulkkilassa.

Ohjelmaa on luvassa Siikalat-
van jokaisessa viidessä kappeli-
seurakunnassa.

Kolmeen päivään mahtuu 
piispan ja seurakunnan työn-
tekijöiden sekä luottamushen-
kilöiden tapaamisia, samoin ta-
paamisia Siikalatvan ja Pyhän-
nän kunnan edustajien kans-
sa. Myös seurakuntalaisilla on 
mahdollisuus tavata piispaa vii-
konlopun aikana.

Ohjelma alkaa perjantaina 
22.9. aamulla Rantsilan kirkos-
sa aamuhartaudella ja tulokah-
veilla. Piispa tekee myös koulu-
vierailun Aleksanterin koululla.

Iltapäivällä vuorossa on maa-
tilavierailu Toni Jakosen maa-
tilalla Piippolassa ja vielä illal-

la kello 18 iltakirkko Piippolan 
kirkossa sekä iltakahvit ja ilta-
teet Piippolan seurakuntatalolla.

Lauantai 23.9. alkaa hetki-
palveluksella Kestilän kirkossa. 
Puolilta päivin piispa on jo Py-
hännällä hirsirakennuksia val-
mistavan Salvos Oy:n hirsilin-
jan avajaisissa.

Illalla kello 18.30 piispa osal-
listuu Anna-Leena ja Pekka 
Kemppaisella pidettäviin koti-
seuroihin (Myllykoskentie 2a, 
Tavastkenkä).

Sunnuntaina ovat vuorossa 
piispanmessu Pulkkilan kirkos-
sa sekä jumalanpalveluksen jäl-
keen alkava yleinen piispantar-
kastus Pulkkilan kirkossa.

Tarkastuksen päätteeksi nau-
titaan lähetyslounas noin kel-
lo 12.30 Pulkkilan seurakunta-
talossa. Tuotto menee Suomen 
Lähetysseuran Tasauspäivä-ke-
räykseen.

Kotiseurat, maatilavierailu ja hirsifi rma 
piispan ohjelmassa Siikalatvalla
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sä ajassa muistutus olla avoimena 
kaikille ajatuksille. 

Elokuvan julisteessa todetaan-
kin: Vapaus on taivaan ja helvetin 
tuolla puolen. 

Matila pohtii, että kaikissa is-
meissä, olipa se nationalismia, 
kommunismia tai islamismia, 
yhteistä on ehdottomuus. Ne ei-
vät hyväksy muita ajatusmalleja, 
vaan mukana on aina lähtökoh-
taisesti puhdistusajatus. Jonkin 
ismin päästessä valtaan sen mu-
kana tulee yhden totuuden yhteis-
kunta, jossa ihmiset eivät ole va-
paita, vaan epäilyksenalaisia.  

Elokuvan tarinan voi tulkita 
varoituksena: yhteiskunta, jossa 
lietsotaan ennakkoluuloja, johtaa 
totalitarismiin. Se taas vie hirmu-
valtaan, jossa ihmiset menettävät 
vapautensa. 

Millainen Suomi olisi nyt, jos 
esimerkiksi kommunistivainoja 
lietsonut Lapuan liike olisi pääs-

”Ihmisellä on oltava 
jotain, johon hän 
pyrkii takaisin. Paikka 
jonne palata, tai 
ihminen joka odottaa.
AJ Annila

Antti Tuurin romaaniin 
perustuva elokuva Iki-
tie ei ole kevyttä katsel-
tavaa. Tositapahtumiin 

perustuva elokuva on vaikuttava 
teos suomalaisten lähihistorias-
ta. Se kertoo rakkauden voimas-
ta, surusta, epätoivosta ja ihmisen 
pahuudesta. 

Tarina sijoittuu 1930-luvulle, 
jolloin itärajan takana rakennet-
tiin kommunistista ihanneyhteis-
kuntaa. Moni suomalainen lähti 
Neuvostoliittoon paremman elä-
män toivossa. Jotkut, kuten pää-
henkilö Jussi Ketola, joutuivat 
sinne pakon edessä.

Elokuva herättää katsojas-
sa tunteita laidasta laitaan, mut-
ta onneksi sen loppu ei ole loh-
duton. Elokuvan tekijät toteavat 
teoksen esittelymateriaalissa: 
”Politiikka ei ole elokuvamme 
keskiössä, eikä elokuvalla ole 
sanomaa, sen jokainen saa itse 
muodostaa. Ikitie on universaa-
li kuvaus toivosta, rakkaudesta 
ja ihmisen ikuisesta uskosta pa-
rempaan elämään.”

 Tekijät haluavat kuitenkin 
kertoa, miksi he valitsivat juuri 
tämän tarinan.

Kotiinpaluu 
kantavana teemana
Elokuvan ohjaaja AJ Annila lii-
kuttui luettuaan Antti Tuurin 
teoksen. Siihen tunteeseen hän 

Ikitie seuraa 1930-luvun ihmiskohtaloita poliittisina pelinappuloina 

Suurten tunteiden elokuva

 ʝ Tommi Korpelan näyttelemä Jussi Ketola muilutetaan eli kyyditään pakolla kotoaan Neuvostoliiton rajalle, koska äärioikeistolaisen Lapuan liikkeen kannattajat pitävät häntä kommunistina.  
Hän menettää perheensä ja vapautensa, mutta säilyttää henkensä ja toivonsa. 

halusi luottaa elokuvaa tehdes-
sään.

Annilan mukaan päähenkilö 
Jussi Ketola on selviytyjä. Tavalli-
nen mies, johon katsojan on helppo 
samaistua. Häntä voi myös ihailla.

– Voi vain kuvitella, miten ka-
malaa on joutua eroon perhees-
tään ja vieläpä kahteen kertaan. 

Ikitie kertookin kotiinpaluus-
ta, Annila sanoo. 

– Ihmisellä on oltava jotain, 
johon hän pyrkii takaisin. Paik-
ka jonne palata, tai ihminen joka 
odottaa. Se antaa toivoa.

Annilaa kiehtoi tarina ihmi-
sestä, joka ei suostu valitsemaan 
puolta: olemaan jonkin puolesta 

 ʝ Ikitie-elokuvan ohjaaja AJ Annila ja tuottaja Ilkka Matila kävivät 
esittelemässä elokuvaa Oulussa Elokuvateatteri Starissa.

Ikitie 
 y Ikitie on osa Suomi 100 

-juhlavuoden ohjelmaa. 

 y Perustuu Antti Tuurin 
Ikitie-romaaniin, joka 
ilmestyi 2011. Se on 
kolmas osa Jussi Ketolasta 
kertovasta kirjasarjasta. 
Sarjan aiemmat osat ovat 
Taivaanraapijat (2005) ja 
Kylmien kyytimies (2007).

 y Ensi-ilta koko maassa on 
perjantaina 15. syyskuuta. 

AN
D

RE
S 

TE
IS

S

El
si

 S
al

ov
aa

ra

ja jotakin toista vastaan. 
– Tällainen asenne puhutte-

lee syvästi meidän aikanamme. 
Miksi maailma on muuttunut taas 
niin mustavalkoiseksi?  

Vapaus 
on ihmisoikeus
Elokuvan tuottaja Ilkka Mati-
la kuvailee, että häntä ovat aina 
kiehtoneet vaietut tarinat elokuvi-
en aiheina, ne kertomukset, jotka 
”kolistelevat kaapissa tullakseen 
kerrotuksi”. 

– Ikitie kertoo idealismista ja 
sen kuolemisesta. Toivon, että sii-
nä kuuluu humanismin ään. Toi-
von myös, että elokuva olisi täs-

syt valtaan 1930-luvun Suomessa? 
Matila kertoo käyneensä Venä-

jän Karjalassa suomalaisten jouk-
kohaudoilla, jotka löydettiin pari-
kymmentä vuotta sitten. Metsäs-
sä puihin on kiinnitetty nimiä ja 
kuvia muistuttamaan yksinvallan 
aikana tapetuista ihmisistä. 

– Nuoret ovat ihmetelleet, 
miksi tätä ei ole kerrottu meille 
koulussa, hän kertoo.

Onneksi ajat ovat muuttuneet.
Matilan mukaan Stalinin vai-

noissa tapettujen, kommunistis-
ta ihanneyhteiskuntaa rakenta-
maan saapuneiden ihmisten tra-
gedia on se, että he ovat epämiel-
lyttävä muisto kaikille – myös 
suomalaisille. 

Elsi salovaara
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Turun puukkosurmien 
tekijä oli marokkolais-
mies. Marokko-yhte-
yksiä on löytynyt myös 
muiden Euroopan kau-

punkeihin kohdistuneiden terro-
ri-iskujen taustalta.

Suomalaisen Marja-Liisa Ezzi-
nen kontakti ajankohtaiseen maa-
han on harvinainen.  

– Tunnemme mieheni kanssa 
käytännöllisesti katsoen jokaisen 
Marokon kristityn, Ezzine sanoo.

Yllättäviä uutisia
Marja-Liisa Ezzine ja hänen ma-
rokkolainen, muslimista kristi-
tyksi kääntynyt puolisonsa Da-
vid Ezzine ovat medialähetysjär-
jestö Sanansaattajien lähettejä. He 
ovat tehneet arabiankielistä me-
dialähetystyötä Etelä-Ranskassa 
1980-luvun alkuvuosilta saakka.

Suomessa sekä Ranskassa ny-
kyisin kotia pitävä Marja-Liisa 
Ezzine on asunut hetken aikaa 
Marokossa. Viime vuosikymme-
nien aikana hän on tehnyt maa-
han monia matkoja oleskellen 
siellä aina muutaman kuukau-
den kerrallaan. Puolison lähiper-
he asuu edelleen Marokossa. 

Kun terroritekoihin Euroo-
passa alkoi yhdistyä marokkolai-
sia, uutiset hämmästyttivät Mar-
ja-Liisa Ezzineä.

– Minun on vaikea uskoa, että 
nämä marokkolaiset ovat pääty-
neet näin alas. Sanoisin melkein, 
että hämmästelin tietoja yhtä pal-
jon kuin jos olisin kuullut suo-
malaisten tehneen terroritekoja. 
Mutta pahuus ei kuulu vain tiet-
tyihin maihin tai ihmisiin, se on 
universaalia.

Muutos olisi mahdollinen
Suomalaislehdet ovat kirjoitta-
neet viime viikkoina marokko-
laisten innosta ja tarpeesta päästä 
maiden ja merten halki Euroop-
paan paremman elämän äärelle. 
Maailmanpankin mukaan viime 
vuonna 1,7 miljoonaa 15–24-vuo-
tiasta marokkolaista oli ilman 
työtä tai opiskelupaikkaa.

– Maasta lähtemisen pysäyt-
täminen olisi luonnollisesti mah-
dollista, mutta siitä ei varmaan 
kannata edes haaveilla. Tämä 

merkitsisi eurooppalaisille huo-
mattavien summien sijoittamista 
oman maan ulkopuolelle. 

– Lisäksi emme voi edes ar-
vailla, keille kaikille poliittisille 
ja kaupallisille toimijoille nykyi-
nen tilanne on suotuisa. Ranskas-
sa on tällä hetkellä tilanne, jossa 
ulkomailta tullut halpa työvoi-
ma on maksanut eläkemaksunsa 
ja ilmeisesti myös muita sosiaali-
sia menoja oman maansa kassoil-
le. Tämä on ollut työnantajille ja 
työntekijöille edullista. 

Kauniita muistoja
Ezzinellä on kauniita muisto-
ja Marokosta. Yksi tarina maan 
menneisyydestä on hänelle eri-
tyisen mieluinen.

– Viime maailmansodan aika-
na Marokon kuningasta kehotet-
tiin luovuttamaan maan juutalai-
set Hitlerin joukoille. Kuninkaan 
vastaus oli viisas: ”Marokossa 
asuu vain marokkolaisia.” Juuta-
laisiaan hän ei luovuttanut. 

Ezzine näkee Sansan työn ta-
voitteen Marokossa ja Suomessa 
samana. 

– Syntien anteeksisaaminen ja 
pelastus Jeesuksessa Kristuksessa 
on marokkolaisille ja suomalaisil-
le elämän perustus. 

Riitta HiRvonen

”Tunnemme 
mieheni kanssa 
käytännöllisesti 
katsoen jokaisen 
Marokon kristityn.

Kauniita muistoja Marokosta

 ʝMarja-Liisa Ezzine kertoo kaipaavansa muun muassa Marokon monipuolista 
luontoa ja ihmisten vieraanvaraisuutta. Yhteiseen ruokailuun tulee varata 
runsaasti aikaa ja kutsu jäädä yöksi kuuluu usein vierailuun.

Sa
ns

a

Muistiviikolla julkistetaan verkkosivusto, jolla muistisairaat 
ja heidän läheisensä kertovat omakohtaisia kokemuksia

Kuudetta kertaa vietettävä 
maailman Alzheimer-kuu-
kausi muistuttaa erityisesti 

varhaisen havaitsemisen ja diag-
noosin merkityksestä.

Muistisairauden diagnoosi 
tehdään usein liian myöhään. 

Varhainen diagnosointi olisi 
tärkeää muun muassa siksi, et-
tä varhain diagnosoituna muis-
tisairaat voivat varautua tulevai-
suuteensa ja tehdä suunnitelmia 
esimerkiksi taloutensa ja hoidon 
suhteen. 

Se myös vähentää leimaavuut-
ta ja ennakkoluuloja: kun sairas-
tuneet saavat diagnoosinsa aiem-
min, he voivat olla vahvasti toi-
mintakykyisiä ja edelleen esimer-
kiksi työelämässä. 

Muistisairaudella
on monet kasvot
Suomessa on vietetty Muistiviik-
koa Alzheimer-päivän ympärillä.

Muistiviikon tarkoitus on tuo-
da tietoa muistisairauksista sekä 
vaikuttaa muistisairaiden ja lä-
heisten hyvän elämän puolesta.

Tänä vuonna teemana on 
Muistisairauden monet kasvot. 
Muistiviikolla julkistetaan verk-

kosivusto (www.muistini.fi), jol-
la muistisairaat ihmiset ja heidän 
omaisensa kertovat omat muisti-
sairauteen liittyvät tarinansa.

Seurakunnissa
järjestetään muistimessuja
Oulun alueen seurakunnat huo-
mioivat 21.9. vietettävän maail-
man Alzheimer-päivän ja Muis-
timessusta on tullut vuosittain 
toistuva perinne useassa seura-
kunnassa. 

Lyhyttä, tuttujen virsien, teks-
tien ja rukousten Muistimessua 
vietetään 24.9. Karjasillan, Ou-
lunsalon ja Limingan kirkois-
sa sekä Muhoksen seurakunta-
talolla. 

Oulun Seudun Muistiyhdistys 
järjestää muistiviikolla monenlai-
sia tapahtumia. Yleisöluento pide-
tään 18.9. kello 17.30 (ODL:n We-
gelius-sali, Albertinkatu 16). 

Suvi ja Sisko Leinonen, seka-
kuoro Siltojen Laulu sekä runoja 
lausuva Mervi Vainio esiintyvät 
On hetki rakkauden -konsertissa 
19.9. kello 13.30 Hiirosenkodissa 
ja kello 18 Myllyojan seurakunta-
salissa (Koivumaantie 2), molem-
piin vapaa pääsy. 

OYS:n Järjestöpisteellä voi tava-
ta Muistiyhdistyksen työntekijöi-
tä 20.9. aamupäivällä ja iltapäivällä 
Kontinkankaan, Tuiran ja Myllyo-
jan hyvinvointikeskuksissa. 

Maailman Alzheimer-päivän 
tapahtumaa vietetään Kauppa-
keskus Valkeassa 21.9. kello 12–14. 

Muistiyhdistyksen tilois-
sa (Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 
3.krs.) on avoimet ovet 22.9. kello 
12–14. Pop up -vohvelikahvilas-
sa on myynnissä kahvia ja voh-
veleita.

Muistisairaudet ovat eteneviä, 
aivoja rappeuttavia sairauksia, 
jotka vaikuttavat muun muassa 
muistiin, ajatteluun ja käyttäy-
tymiseen. Alzheimerin tauti on 
muistisairauksista yleisin.

Muistioireista tulee huolestua 
esimerkiksi silloin kun muistioi-
reet haittaavat töitä tai arkias-
kareita,  päättely- ja ongelman-
ratkaisukyky heikkenee, sovitut 
tapaamiset unohtuvat, esineitä 
katoaa ja niiden käyttötavan ym-
märtämisen vaikeutuu, sanojen 
löytäminenon hankalaa, talou-
dellisten asioiden hoito alkaa ol-
la vaikeaa ja kyky ymmärtää kel-
loa heikkenee.

Muistiongelmista kielivät 
myös mielialamuutokset tai ah-
distuneisuus yhdessä lähimuis-
tin heikkenemisen kanssa, per-
soonallisuuden muuttuminen, 
sekavuus, epäluuloisuus tai pe-
lokkuus, aloitekyvyn heikkene-
minen ja vetäytyminen.

”Muistisairauden 
diagnoosi tehdään 
usein liian myöhään.

www.muistini.fi
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Siikalatvalla Pyhännän 
kappeliseurakunnassa 
järjestettiin kesällä ää-
nestys kauneimmasta 

virrestä.
– Äänet hajaantuivat useiden 

virsien kesken, selkeää ”murs-
kavoittajaa” tässä äänestyksessä 
ei ollut. Hajontaa oli, mikä on 
mukava juttu. Äänestyksen tu-
los kertoo siitä, että seurakunta-
laiset pitävät monenlaisista vir-
sistä, sanoo kanttori Veijo Kin-
nunen.

Eniten ääniä saivat vir-
ret 318 (Jeesus sä ainoa heikko-
jen auttaja), 618 (Ratki taivaas-
sa), 341 (Kiitos sulle, Jumalani) 
195 (On riemu kun saan tulla), 
378 (Kaitse Jeesus paimen hyvä), 
316 (Käyn armoalttarillesi), 309 
(Nyt vielä etehesi oi Jeesus), 571 
(Jo joutui armas aika), 370 (Ah, 
tiesi usko haltuun Herran) sekä 
560 (Maat, metsät hiljenneinä).

Listan häntäpään muutaman 
virren kanttori joutui valitse-
maan arpomalla, sillä listalle 

pääsyyn oikeuttavan äänimää-
rän saaneita virsiä oli lukuisia.

Kymmenen eniten ääniä saa-
nutta laulettiin läpi Pyhännän 
kirkossa. Kauneimmat virret 
-tilaisuus pidettiin Siikalatvalla 
nyt ensimmäistä kertaa. Aloite 
tuli Kinnuselta itseltään. 

– Mutta ideaa en toki omi. 
Vastaavanlaisia tilaisuuksia on 
järjestetty monissa seurakun-
nissa.

Kinnunen ennakoi, että kau-
neimpien virsien äänestämises-
tä ja niiden laulamisesta yhdes-
sä virsi-illassa saattaa hyvinkin 
muodostua perinne Pyhännälle 

– ja idea on vapaasti toteutetta-
vissa muissakin Siikalatvan kap-
peliseurakunnissa. 

– Ajankohtaa tosin voisi ko-
keilla muuttaa. Kesäaika saattoi 
laimentaa äänestysintoa.

Kaikkiaan ääniä annettiin 78. 
Äänestys oli käynnissä kuukau-
den ajan kirkossa, vanhainko-
dilla, kirjastossa, seurakuntako-
dissa sekä rauhanyhdistyksellä.

Virsilaulutilaisuudet ovat 
kanttorin mukaan aina hyvin 
suosittuja.

Tilaisuuksia voisi Kinnusen 
mukaan järjestää hyvin myös 
vapaaehtoisten seurakuntalais-
ten voimin.

– Urkujensoittotaitoisia seu-
rakuntalaisia ei montaa mah-
da olla, mutta pianolla säestäjiä 
saattaisi löytyä. Jos joku vapaa-
ehtoinen virrensäestystaitoinen 
haluaa ottaa tästä kopin, minul-
le voi ilmoittautua, Kinnunen 
sanoo.

 
MINNA KOLISTAJA

Kuka tahansa pääsee Rantsilassa 
opiskelemaan urkujen soittoa

Rantsilassa alkaa kansa-
laisopistossa kurssi, jos-
sa urkujen soittoa opet-
taa Siikalatvan kanttori 

ja soittamista harjoitellaan kir-
kon uruilla. 

– Kurssi sopii kenelle tahan-
sa urkujen soittamisesta kiin-
nostuneelle. Valintakokeita ei 
ole, kaikki halukkaat pääsevät 
kurssille, lupaa kanttori Arja 
Leinonen

Nuottejakaan ei tarvitse osa-
ta: opetus voidaan tarvittaessa 
antaa kuvionuoteilla, jotka on 
alun perin luotu kehitysvam-
maisille.

Rantsilan kirkossa urkujen soi-
ton saloja opiskellaan puoli tuntia 
kerrallaan, kerran viikossa.

Kurssilaiset pääsevät kirk-
koon urkujen ääreen myös 
omalla ajallaan. 

– He saavat kirkkoon avaimen 
tai ovi tullaan avaamaan. Soitta-
maan pitää päästä, eihän tässä 
kurssissa muuten ole mieltä.

Leinosen mukaan harjoit-
telemaan pääsee myös muihin 
Siikalatvan kirkkoihin, mikäli 
kurssilaisia tulee Rantsilan ul-
kopuolelta.

Urkukurssi alkaa 22. syys-
kuuta. Opetuskertoja on syys-
kaudella kymmenen. 

– Alkeista aloitetaan. Kurs-
silaiset saavat tuoda mukanaan 
kappaleita, joita itse haluaisivat 

soittaa. Esimerkiksi virret ovat 
sopivia. 

– Urut on uskomattoman hie-
no soitin, joten rohkeasti vain 
kokeilemaan. Kurssille voi tul-
la vaikka vain syksyksi, ei tar-
vitse sitoutua jatkamaan kevää-
seen saakka.

Siikalatvalla on voinut ope-
tella urkujensoittoa jo aiemmin-
kin: Leinonen on pitänyt seura-
kunnan toimintana urkupiiriä 
kehitysvammaisille. Kevään ur-
kupiirissä osanottajia oli 5–6.

MINNA KOLISTAJA

 c������ Rantsilan kurssilla pääsee opettelemaan urkujen soittamista, vaikka ei 
osaisi edes nuotteja.

Siikalatvalla selvitettiin 
suosikkivirret äänestyksellä

”Hajontaa oli, mikä 
on mukava juttu.
Veijo Kinnunen
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TUIRAN SEURAKUNTA  | LÄHETYSTYÖ

Runneltu   maa tarvitsee apua
 Suomalaistuella laitetaan bisnestä    tekeviä lastenkoteja kuriin 

Monen muistis-
sa on Pol Potin 
hirmuhallin-
to 1970-luvulla 
Kambodžassa. 
Suomen Lä-

hetysseuran työntekijät Tapani 
Haapala ja Ari Muttonen ovat 
viimeisten vuosien aikana näh-
neet läheltä kansanmurhan kau-
askantoiset, surulliset seuraukset. 

Hirmuhallinnon yksi perintö 
ovat orpolapset. 

Vuosikymmeniä sitten van-
hempien hengen vei sisällisso-
ta tai nälänhätä. Maahan syntyi 
valtava määrä lastenkoteja. Niis-
sä ei ollut vain orpoja, vaan li-
säksi paljon lapsia, joilla oli van-

hempi tai molemmat vanhem-
mat, mutta köyhyydestä kärsivä 
perhe lähetti lapsensa orpokotiin 
hyväuskoisena: siellä heillä olisi 
parempi elämä.

Mielikuva hyvästä huolenpi-
dosta lastenkodissa ja omaa kotia 
paremmasta turvasta on osoittau-
tunut liian usein surullisen vää-
räksi, Haapala ja Muttonen ker-
tovat.  

Lastenkoteja toimii yhä run-
saasti Kambod žassa.

Lastenkotien toimintaan
yritetään puuttua
Lastenkodeissa lapset saavat kyl-
lä ruokaa mutta vaarana on hei-
dän hyväksikäyttämisensä mo-

Maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Tapani Haapala työskenteli Kambodžassa 
kehitysyhteistyön koordinaattorina. Pastori Ari Muttosen työtä oli kehittää 
järjestöjen johtamista.

I nnostus tarttuu, tietää Lauri Liika-
nen. Kun rippikoulussa hänen oma 
isosensa, Tuiran missionuoriin kuu-
luva Anni Vakkuri kertoi matkastaan 

Etiopiaan, alkoi osaa riparilaisista poltel-
la matkakuume: olisihan se hienoa päästä 
itsekin värien, makujen ja tuoksujen läm-
pöiseen Afrikkaan. 

Vakkurin sytyttämästä kipinästä on 
nyt reilu vuosi aikaa. Halu kokea jotain 
aivan uutta kaukana kotoa ei ole hiipunut, 
vaan ensi vuonna Liikanen starttaa yh-
dessä toisten Tuiran missionuorten kans-
sa Afrikkaan – yli 50 miljoonan asukkaan 
Tansaniaan.

Rahan saamiseksi
on tehtävä töitä
Koska matkustaminen maksaa, Tuiran 
seurakunnan missionuoret – Liikanen 
ja Vakkuri muiden mukana – ovat aloit-
taneet matkakassan kartuttamisen. Ra-
haa kerätään muun muassa kirkkokah-
vien avulla. Nuoret tulevat kirkkoon en-
nen jumalanpalveluksen alkua ja kattavat 

kahvipöydän valmiiksi. Kun messu on ohi, 
kahvinkaatajat ovat valmiina tarjoilemaan 
kahvia ja pientä syötävää. 
Nuoret ovat tottuneet kertomaan kysyvil-
le, mihin he ovat aikeissa matkustaa. Nuo-
ria kahvinkaatajia näkee kaikissa Tuiran 
kirkoissa.

Missionuoria on Tuirassa tällä hetkel-
lä 12. 

Lähteminen
sytytti heti
Lauri Liikanen kertoo, ettei rahankeruu 
tarkoita varhaista herätystä joka sunnun-
tai. Vuorot kirkkojen keittiöissä vaihtele-
vat mutta jokaisen matkalaisen tavoittee-
na on 150 varainkeruutempausta kahden 
vuoden aikana.

Anni Vakkuri ei aikoinaan jäänyt pit-
kään miettimään, kiinnostaisiko häntä mat-
ka Etiopiaan.

– Olen innostunut näkemään ja kuule-
maan kehitys- ja avustustyöstä. Tiesin heti, 
että missionuoret on mun juttu.

Toisen kerran kaukomatkalle lähtevä 
Vakkuri voi kertoa ryhmän ensikertalai-
sille sen, että kokemus Afrikasta paikan 
päällä voi olla jotain muuta kuin mieliku-
va etukäteen. 

– Köyhyyttä on varmasti, mutta se ei au-
tomaattisesti tarkoita, että ihmisten elämä 
siellä olisi pelkästään kurjuutta. Etiopias-
sa kohtasin paljon hymyileviä ihmisiä, hän 
muistaa hyvin.

RIITTA HIRVONEN

 Anni Vakkuri ja Lauri Liikanen tuntevat kirkkojen 
keittiöt. Myös Tuiran kirkossa kahvin keittäminen 
sujuu rutiinilla. 

Isonen tartutti matkakuumeen

Ensi vuonna Lauri 
Liikanen starttaa 
yhdessä toisten Tuiran 
missionuorten kanssa 
Afrikkaan.

Riitta H
irvonen

Mistä lähetystyössä on kyse?

V anha mielikuva lähetystyöntekijästä lienee vankkureilla Afrikan savannilla kulkeva 
pappi. Tällainen kuva oli vääristynyt jo 1800-luvulla. Raamatun kääntämisen myötä 
lähetystyö vaikutti monen kansan kielen syntymiseen ja kehittymisen. Samoin 
lähetystyöntekijät perustivat sairaaloita ja pyrkivät eri tavoin toimimaan heikoimpien 

hyväksi kohdemaissaan. 
Nykyisin lähetystyöntekijä ei ole välttämättä pappi. Lähetystyöntekijä toimii aina paikallisen 

kirkon palveluksessa ja sen ehdoilla. Suomesta tulevat lähetystyöntekijät toimivat eri puolilla 
maailmaa erilaisissa kulttuureissa ja tehtävissä. Käytännössä tämä toteutuu esimerkiksi siten, 
että lähetit toimivat seurakunnissa tukien erityisesti heikoimmassa asemassa olevia naisia 
tai lapsia selviämään arkipäivän haasteista. Lähetit ovat opettajia ja kouluttajia, lääkäreitä ja 
sairaanhoitajia, insinöörejä ja lentäjiä. Lähetystyö voi tarkoitta kaivojen rakentamista kyliin, 
sairaalan ylläpitämistä tai puiden istutusta eroosiota vastaan. 

Lähetystyöllä tarkoitetaan kristinuskon julistukseen ja rakkauden työhön perustuvaa 
kristillistä työtä, mikä tapahtuu oman maamme rajojen ulkopuolella. On kyse samasta 
tehtävästä, mitä varten seurakunta on Oulussakin: jotta uskoisimme armolliseen Jumalaan 
Kristuksessa ja rakastaisimme lähimmäistämme.

Nämä Rauhan Tervehdyksen sivut antavat pienen väläyksen lähetystyöstä Tuiran seurakunnan 
tukeman lähetystyön avulla. Olisiko siinä sinullekin paikka?  

NIILO PESONEN
kirkkoherra

tukeman lähetystyön avulla. Olisiko siinä sinullekin paikka?  

NIILO PESONEN
kirkkoherra

Tuiran seurakunnan lähetystyön kohdemaat.
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Runneltu   maa tarvitsee apua
 Suomalaistuella laitetaan bisnestä    tekeviä lastenkoteja kuriin 

Mielikuva hyvästä 
huolenpidosta 
lastenkodissa 
ja omaa kotia 
paremmasta turvasta 
on osoittautunut 
liian usein surullisen 
vääräksi.
Tapani Haapala
Ari Muttonen

Taivastien asialla 
Afrikassa
Monenlaista mahtuu yhteen 
työpäivään, huokaisee Keniassa 
työskentelevä lähetystöntekijä 
Satu Arkkila iloisena.

L ähetystyöntekijän työpäivä on mo-
nipuolinen ja päiväni ovat hyvin eri-
laisia. Olen tästä kiitollinen. 

Aamu alkaa pienellä kiitos- ja 
siunausrukouksella. Meillä on paljon syy-
tä kiitokseen: koti, perhe, uusi aamu, syn-
tiemme sovitus ja avattu taivastie. 

Pyydän aamuisin siunausta koko päi-
vään ja kaikille perheenjäsenilleni sekä 
niille, joita tulen kohtaamaan päivän ai-
kana. Aamupalaa syödessä valmistan tyt-
tärelleni koulueväät. 

Erityisen iloinen työpäivä on, jos saan 
olla opettamassa tulevia pyhäkoulunopet-

tajia tai olla mukana lastenpäivässä tai 
Credo-tyttöjen seminaarissa. Credo-oh-
jelman työntekijät toimivat ympärileikka-
usta ja lapsiavioliittoa paenneiden tyttöjen 
tukena.

Joskus täytyy vierailla maahanmuutto-
virastossa tai liittyä pitkään jonoon mak-
samaan sähkölaskua tai uusimaan ajokort-
tia. 

Nämä sinänsä turhalta tuntuvat jono-
tukset antavat mahdollisuuden kohdata 
kirkon ulkopuolisia ihmisiä ja kertoa heil-
le, miksi työskentelen lähetyskentällä. 

Toisinaan koko työpäivä kuluu kotona 
tietokoneen äärellä. Talousraportit vievät 
aikansa, vastaan sähköposteihin, suunnit-
telen töitäni, kirjoitan lähettikirjeitä. 

Me lähetit iloitsemme yhteyksistä lähet-
täviin seurakuntiin Suomessa. Toisinaan 
pääsemme osallistumaan reaaliajassa Sky-

pe-yhteyden kautta Suomessa kokoontu-
vaan lähetyspiiriin tai rippikoulutunnille. 

Perheenäidin päivässä on myös kotitöi-
tä: tyttärelle tulee huolehtia eväiden lisäksi 
puhdas koulu- ja urheilupuku. Niistä brit-
tikoulussa ollaan erityisen tarkkoja. 

Jossain vaiheessa päivää tulee huolehtia 
myös pihallamme vartioivien koirien kä-
velylenkistä. 

Monenlaista mahtuu yhteen päivään ja 

viikkoon, mutta kaiken tarkoituksena on 
viedä eteenpäin ilosanomaa Vapahtajas-
tamme Jeesuksesta. 

Haluan kertoa Jumalan rakkaudesta ja 
taivastiestä sanoin ja teoin täällä Afrikassa. 

Kiitämme lähettäjiämme Suomessa sii-
tä, että he ovat mukana työssämme. 

Jumala yhteisen työmme siunatkoon. 

SATU ARKKILA

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys Sleyn kummiohjelma auttaa nuoria tyttöjä, jotka ovat paenneet 
lapsiavioliittoa ja ympärileikkausta. Arkkila  tapaa näitä nuoria tyttöjä ja heitä auttavan kirkon työntekijän.

Nuoret tarvitsevat
paljon tukea
Suomen Lähetysseura tu-
kee Kambodžassa M’lup Rus-
sey -kansalaisjärjestöä, joka aut-
taa lastenkodista lähteviä nuoria 
monin eri tavoin, esimerkiksi val-
mentamalla heitä tavalliseen elä-
mään lastenkodin ulkopuolella. 

– On todella suuri haaste, jos 

nuori ei ole koskaan elänyt perheen 
keskellä, Tapani Haapala sanoo.

– Heille on opetettava esimer-
kiksi se, mitä tavallisessa perhees-
sä tehdään eri vuorokaudenaikoi-
na tai miten haetaan töitä tai kou-
lutusta. Myös itsetunnon tukemi-
nen on tärkeää, koska monet ovat 
pelokkaita jättämään orpokodin 
ja pelkäävät tulevaisuutta.

M’lup Russey -kansalaisjärjes-
tössä nähdään, että sijaiskodit ja 
koulutetut sijaisvanhemmat ovat 
usein paras ratkaisu lasten huol-
tamiseen, mikäli omat vanhem-
mat eivät pysty kantamaan vas-
tuutaan. 

Monesti lapset kuitenkin pää-
sevät lopulta takaisin vanhem-
piensa tai vanhempansa luokse, 
Haapala ja Muttonen kertovat. 

Suomalaisten tukeman kan-
salaisjärjestön työtä on sekin, et-
tä koulutetut vapaaehtoiset ja ky-
län päällikkö pyrkivät varmista-
maan, että lastensa lähettämis-
tä lastenkoteihin suunnittelevat 
perheet ymmärtävät, mitä ovat 
tekemässä.

Lasten elämä 
kosketti
Haapalan ja Muttosen nelivuoti-
nen työrupeama yhdessä maail-
man köyhimmässä maassa päät-
tyi viime keväänä. 

Viimeisessä uutiskirjeessä 
työnsä tukijoille he kirjoittivat: 
”Neljä vuotta oli todella hyvä ja 
merkittävä kokemus. Oli hyvä ol-
la mukana paikallisten kumppa-
neittemme työssä ja nähdä sen 
hedelmiä. Vaikka ongelmat alu-
eella ovat suuria ja jopa valtavia 
ja aiheet rankkoja, toiveikkuus 
työssä oli kuitenkin aina läsnä.”

Lähetysseuran työ Kambod-
žassa ei ole kuitenkaan loppu-
nut, vaan uudet ihmiset jatkavat 
maassa.

– Myös he tarvitsevat suoma-
laisten tukea. Se saa aikaan hyviä 
muutoksia niiden parissa, jotka 
tarvitsevat apua eniten, lähetti-
kaksikko toteaa. 

Tuiran seurakunta on tukenut 
nuorten laitostumisen ehkäise-
mistyötä Kambodžassa.

RIITTA HIRVONEN

nella tapaa. Lapsia esimerkiksi 
annetaan turisteille oppaiksi päi-
vämaksua vastaan. Kambodža 
tiedetään maaksi, johon pedofii-
lit matkustavat mielellään.

Lastenkotien lasten tilantees-
ta ovat kantaneet huolta monet 
maailmanlaajuiset kansalaisjär-
jestöt, kuten Unicef ja Suomen 
Lähetysseura. 

Haapala ja Muttonen ovat 
yhteistyössä paikallisten kans-
sa työskennelleet muun muas-
sa sen hyväksi, että orpokodeil-
ta vaadittaisiin standardit, yhtei-
sesti sovittu määritelmä siitä, mi-
ten asiat tulisi niissä tehdä. Myös 
virallinen toimintalupa tulisi ol-
la edellytys toiminnan luvan saa-
miselle.

Tapani H
aapala 

Sijaiskodit ja niiden koulutetut sijaisvanhemmat ovat usein paras ratkaisu lasten huoltamiseen. Kuvassa esimerkkinä tavallinen 
keskiluokkainen kambodžalainen koti, josta omat lapset ovat jo lähteneet maailmalle.
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TUIRAN SEURAKUNTA  | LÄHETYSTYÖ

Runneltu   maa tarvitsee apua
 Suomalaistuella laitetaan bisnestä    tekeviä lastenkoteja kuriin 

Monen muistis-
sa on Pol Potin 
hirmuhallin-
to 1970-luvulla 
Kambodžassa. 
Suomen Lä-

hetysseuran työntekijät Tapani 
Haapala ja Ari Muttonen ovat 
viimeisten vuosien aikana näh-
neet läheltä kansanmurhan kau-
askantoiset, surulliset seuraukset. 

Hirmuhallinnon yksi perintö 
ovat orpolapset. 

Vuosikymmeniä sitten van-
hempien hengen vei sisällisso-
ta tai nälänhätä. Maahan syntyi 
valtava määrä lastenkoteja. Niis-
sä ei ollut vain orpoja, vaan li-
säksi paljon lapsia, joilla oli van-

hempi tai molemmat vanhem-
mat, mutta köyhyydestä kärsivä 
perhe lähetti lapsensa orpokotiin 
hyväuskoisena: siellä heillä olisi 
parempi elämä.

Mielikuva hyvästä huolenpi-
dosta lastenkodissa ja omaa kotia 
paremmasta turvasta on osoittau-
tunut liian usein surullisen vää-
räksi, Haapala ja Muttonen ker-
tovat.  

Lastenkoteja toimii yhä run-
saasti Kambod žassa.

Lastenkotien toimintaan
yritetään puuttua
Lastenkodeissa lapset saavat kyl-
lä ruokaa mutta vaarana on hei-
dän hyväksikäyttämisensä mo-

Maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Tapani Haapala työskenteli Kambodžassa 
kehitysyhteistyön koordinaattorina. Pastori Ari Muttosen työtä oli kehittää 
järjestöjen johtamista.

I nnostus tarttuu, tietää Lauri Liika-
nen. Kun rippikoulussa hänen oma 
isosensa, Tuiran missionuoriin kuu-
luva Anni Vakkuri kertoi matkastaan 

Etiopiaan, alkoi osaa riparilaisista poltel-
la matkakuume: olisihan se hienoa päästä 
itsekin värien, makujen ja tuoksujen läm-
pöiseen Afrikkaan. 

Vakkurin sytyttämästä kipinästä on 
nyt reilu vuosi aikaa. Halu kokea jotain 
aivan uutta kaukana kotoa ei ole hiipunut, 
vaan ensi vuonna Liikanen starttaa yh-
dessä toisten Tuiran missionuorten kans-
sa Afrikkaan – yli 50 miljoonan asukkaan 
Tansaniaan.

Rahan saamiseksi
on tehtävä töitä
Koska matkustaminen maksaa, Tuiran 
seurakunnan missionuoret – Liikanen 
ja Vakkuri muiden mukana – ovat aloit-
taneet matkakassan kartuttamisen. Ra-
haa kerätään muun muassa kirkkokah-
vien avulla. Nuoret tulevat kirkkoon en-
nen jumalanpalveluksen alkua ja kattavat 

kahvipöydän valmiiksi. Kun messu on ohi, 
kahvinkaatajat ovat valmiina tarjoilemaan 
kahvia ja pientä syötävää. 
Nuoret ovat tottuneet kertomaan kysyvil-
le, mihin he ovat aikeissa matkustaa. Nuo-
ria kahvinkaatajia näkee kaikissa Tuiran 
kirkoissa.

Missionuoria on Tuirassa tällä hetkel-
lä 12. 

Lähteminen
sytytti heti
Lauri Liikanen kertoo, ettei rahankeruu 
tarkoita varhaista herätystä joka sunnun-
tai. Vuorot kirkkojen keittiöissä vaihtele-
vat mutta jokaisen matkalaisen tavoittee-
na on 150 varainkeruutempausta kahden 
vuoden aikana.

Anni Vakkuri ei aikoinaan jäänyt pit-
kään miettimään, kiinnostaisiko häntä mat-
ka Etiopiaan.

– Olen innostunut näkemään ja kuule-
maan kehitys- ja avustustyöstä. Tiesin heti, 
että missionuoret on mun juttu.

Toisen kerran kaukomatkalle lähtevä 
Vakkuri voi kertoa ryhmän ensikertalai-
sille sen, että kokemus Afrikasta paikan 
päällä voi olla jotain muuta kuin mieliku-
va etukäteen. 

– Köyhyyttä on varmasti, mutta se ei au-
tomaattisesti tarkoita, että ihmisten elämä 
siellä olisi pelkästään kurjuutta. Etiopias-
sa kohtasin paljon hymyileviä ihmisiä, hän 
muistaa hyvin.

RIITTA HIRVONEN

 Anni Vakkuri ja Lauri Liikanen tuntevat kirkkojen 
keittiöt. Myös Tuiran kirkossa kahvin keittäminen 
sujuu rutiinilla. 

Isonen tartutti matkakuumeen

Ensi vuonna Lauri 
Liikanen starttaa 
yhdessä toisten Tuiran 
missionuorten kanssa 
Afrikkaan.

Riitta H
irvonen

Mistä lähetystyössä on kyse?

V anha mielikuva lähetystyöntekijästä lienee vankkureilla Afrikan savannilla kulkeva 
pappi. Tällainen kuva oli vääristynyt jo 1800-luvulla. Raamatun kääntämisen myötä 
lähetystyö vaikutti monen kansan kielen syntymiseen ja kehittymisen. Samoin 
lähetystyöntekijät perustivat sairaaloita ja pyrkivät eri tavoin toimimaan heikoimpien 

hyväksi kohdemaissaan. 
Nykyisin lähetystyöntekijä ei ole välttämättä pappi. Lähetystyöntekijä toimii aina paikallisen 

kirkon palveluksessa ja sen ehdoilla. Suomesta tulevat lähetystyöntekijät toimivat eri puolilla 
maailmaa erilaisissa kulttuureissa ja tehtävissä. Käytännössä tämä toteutuu esimerkiksi siten, 
että lähetit toimivat seurakunnissa tukien erityisesti heikoimmassa asemassa olevia naisia 
tai lapsia selviämään arkipäivän haasteista. Lähetit ovat opettajia ja kouluttajia, lääkäreitä ja 
sairaanhoitajia, insinöörejä ja lentäjiä. Lähetystyö voi tarkoitta kaivojen rakentamista kyliin, 
sairaalan ylläpitämistä tai puiden istutusta eroosiota vastaan. 

Lähetystyöllä tarkoitetaan kristinuskon julistukseen ja rakkauden työhön perustuvaa 
kristillistä työtä, mikä tapahtuu oman maamme rajojen ulkopuolella. On kyse samasta 
tehtävästä, mitä varten seurakunta on Oulussakin: jotta uskoisimme armolliseen Jumalaan 
Kristuksessa ja rakastaisimme lähimmäistämme.

Nämä Rauhan Tervehdyksen sivut antavat pienen väläyksen lähetystyöstä Tuiran seurakunnan 
tukeman lähetystyön avulla. Olisiko siinä sinullekin paikka?  

NIILO PESONEN
kirkkoherra

Tuiran seurakunnan lähetystyön kohdemaat.
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Runneltu   maa tarvitsee apua
 Suomalaistuella laitetaan bisnestä    tekeviä lastenkoteja kuriin 

Mielikuva hyvästä 
huolenpidosta 
lastenkodissa 
ja omaa kotia 
paremmasta turvasta 
on osoittautunut 
liian usein surullisen 
vääräksi.
Tapani Haapala
Ari Muttonen

Taivastien asialla 
Afrikassa
Monenlaista mahtuu yhteen 
työpäivään, huokaisee Keniassa 
työskentelevä lähetystöntekijä 
Satu Arkkila iloisena.

L ähetystyöntekijän työpäivä on mo-
nipuolinen ja päiväni ovat hyvin eri-
laisia. Olen tästä kiitollinen. 

Aamu alkaa pienellä kiitos- ja 
siunausrukouksella. Meillä on paljon syy-
tä kiitokseen: koti, perhe, uusi aamu, syn-
tiemme sovitus ja avattu taivastie. 

Pyydän aamuisin siunausta koko päi-
vään ja kaikille perheenjäsenilleni sekä 
niille, joita tulen kohtaamaan päivän ai-
kana. Aamupalaa syödessä valmistan tyt-
tärelleni koulueväät. 

Erityisen iloinen työpäivä on, jos saan 
olla opettamassa tulevia pyhäkoulunopet-

tajia tai olla mukana lastenpäivässä tai 
Credo-tyttöjen seminaarissa. Credo-oh-
jelman työntekijät toimivat ympärileikka-
usta ja lapsiavioliittoa paenneiden tyttöjen 
tukena.

Joskus täytyy vierailla maahanmuutto-
virastossa tai liittyä pitkään jonoon mak-
samaan sähkölaskua tai uusimaan ajokort-
tia. 

Nämä sinänsä turhalta tuntuvat jono-
tukset antavat mahdollisuuden kohdata 
kirkon ulkopuolisia ihmisiä ja kertoa heil-
le, miksi työskentelen lähetyskentällä. 

Toisinaan koko työpäivä kuluu kotona 
tietokoneen äärellä. Talousraportit vievät 
aikansa, vastaan sähköposteihin, suunnit-
telen töitäni, kirjoitan lähettikirjeitä. 

Me lähetit iloitsemme yhteyksistä lähet-
täviin seurakuntiin Suomessa. Toisinaan 
pääsemme osallistumaan reaaliajassa Sky-

pe-yhteyden kautta Suomessa kokoontu-
vaan lähetyspiiriin tai rippikoulutunnille. 

Perheenäidin päivässä on myös kotitöi-
tä: tyttärelle tulee huolehtia eväiden lisäksi 
puhdas koulu- ja urheilupuku. Niistä brit-
tikoulussa ollaan erityisen tarkkoja. 

Jossain vaiheessa päivää tulee huolehtia 
myös pihallamme vartioivien koirien kä-
velylenkistä. 

Monenlaista mahtuu yhteen päivään ja 

viikkoon, mutta kaiken tarkoituksena on 
viedä eteenpäin ilosanomaa Vapahtajas-
tamme Jeesuksesta. 

Haluan kertoa Jumalan rakkaudesta ja 
taivastiestä sanoin ja teoin täällä Afrikassa. 

Kiitämme lähettäjiämme Suomessa sii-
tä, että he ovat mukana työssämme. 

Jumala yhteisen työmme siunatkoon. 

SATU ARKKILA

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys Sleyn kummiohjelma auttaa nuoria tyttöjä, jotka ovat paenneet 
lapsiavioliittoa ja ympärileikkausta. Arkkila  tapaa näitä nuoria tyttöjä ja heitä auttavan kirkon työntekijän.

Nuoret tarvitsevat
paljon tukea
Suomen Lähetysseura tu-
kee Kambodžassa M’lup Rus-
sey -kansalaisjärjestöä, joka aut-
taa lastenkodista lähteviä nuoria 
monin eri tavoin, esimerkiksi val-
mentamalla heitä tavalliseen elä-
mään lastenkodin ulkopuolella. 

– On todella suuri haaste, jos 

nuori ei ole koskaan elänyt perheen 
keskellä, Tapani Haapala sanoo.

– Heille on opetettava esimer-
kiksi se, mitä tavallisessa perhees-
sä tehdään eri vuorokaudenaikoi-
na tai miten haetaan töitä tai kou-
lutusta. Myös itsetunnon tukemi-
nen on tärkeää, koska monet ovat 
pelokkaita jättämään orpokodin 
ja pelkäävät tulevaisuutta.

M’lup Russey -kansalaisjärjes-
tössä nähdään, että sijaiskodit ja 
koulutetut sijaisvanhemmat ovat 
usein paras ratkaisu lasten huol-
tamiseen, mikäli omat vanhem-
mat eivät pysty kantamaan vas-
tuutaan. 

Monesti lapset kuitenkin pää-
sevät lopulta takaisin vanhem-
piensa tai vanhempansa luokse, 
Haapala ja Muttonen kertovat. 

Suomalaisten tukeman kan-
salaisjärjestön työtä on sekin, et-
tä koulutetut vapaaehtoiset ja ky-
län päällikkö pyrkivät varmista-
maan, että lastensa lähettämis-
tä lastenkoteihin suunnittelevat 
perheet ymmärtävät, mitä ovat 
tekemässä.

Lasten elämä 
kosketti
Haapalan ja Muttosen nelivuoti-
nen työrupeama yhdessä maail-
man köyhimmässä maassa päät-
tyi viime keväänä. 

Viimeisessä uutiskirjeessä 
työnsä tukijoille he kirjoittivat: 
”Neljä vuotta oli todella hyvä ja 
merkittävä kokemus. Oli hyvä ol-
la mukana paikallisten kumppa-
neittemme työssä ja nähdä sen 
hedelmiä. Vaikka ongelmat alu-
eella ovat suuria ja jopa valtavia 
ja aiheet rankkoja, toiveikkuus 
työssä oli kuitenkin aina läsnä.”

Lähetysseuran työ Kambod-
žassa ei ole kuitenkaan loppu-
nut, vaan uudet ihmiset jatkavat 
maassa.

– Myös he tarvitsevat suoma-
laisten tukea. Se saa aikaan hyviä 
muutoksia niiden parissa, jotka 
tarvitsevat apua eniten, lähetti-
kaksikko toteaa. 

Tuiran seurakunta on tukenut 
nuorten laitostumisen ehkäise-
mistyötä Kambodžassa.

RIITTA HIRVONEN

nella tapaa. Lapsia esimerkiksi 
annetaan turisteille oppaiksi päi-
vämaksua vastaan. Kambodža 
tiedetään maaksi, johon pedofii-
lit matkustavat mielellään.

Lastenkotien lasten tilantees-
ta ovat kantaneet huolta monet 
maailmanlaajuiset kansalaisjär-
jestöt, kuten Unicef ja Suomen 
Lähetysseura. 

Haapala ja Muttonen ovat 
yhteistyössä paikallisten kans-
sa työskennelleet muun muas-
sa sen hyväksi, että orpokodeil-
ta vaadittaisiin standardit, yhtei-
sesti sovittu määritelmä siitä, mi-
ten asiat tulisi niissä tehdä. Myös 
virallinen toimintalupa tulisi ol-
la edellytys toiminnan luvan saa-
miselle.

Tapani H
aapala 

Sijaiskodit ja niiden koulutetut sijaisvanhemmat ovat usein paras ratkaisu lasten huoltamiseen. Kuvassa esimerkkinä tavallinen 
keskiluokkainen kambodžalainen koti, josta omat lapset ovat jo lähteneet maailmalle.
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OPPILAITOSTYÖ OULUSSA 

Avoin ovi 
on kutsu sisälle

Papilla on paikkansa tieteen 
ja tutkimuksen keskellä, 

yliopistopastori on kokenut

Yliopistopastori Ari 
Savuojan työhuo-
neen seinän takana, 
kampuksen Hiljai-
sessa huoneessa, 
hiljentyy päivittäin 
opiskelijoita – mui-

den muassa muslimiopiskelijoita 
– päivittäiseen rukoukseensa. 

Oulun yliopiston hiljainen ti-
la on avoin kaikille – myös niille, 
jotka eivät rukoile mutta haluavat 
istua muuten vain hetken rauhas-
sa. Ovi hiljaisuuteen avautuu use-
amman kerran päivässä, Savuoja 
on huomannut.

Hänen oman työhuoneensa 
avoin ovi kertoo, että sisään voi 
tulla, pastori on paikalla. Avoin 
ovi on Savuojalle tärkeä viestin-
täväline: tervetuloa juttelemaan.

Nenäliinoillekin 
on käyttöä 
Papin työhuoneeseen eivät naa-
purihuoneen rukousäänet kuu-
lu. Seinäkello raksuttaa tasaises-

ti pienessä tilassa, kaksi tuolia on 
vastakkainen ja pöydällä niiden 
välissä puoleksi tyhjä nenäliina-
pakkaus. 

Seurakunnan oppilaitospasto-
rin työssä painottuu sielunhoito. 
Ari Savuoja tarjoaa keskustelu-
apua, kun opiskelija tai henkilö-
kuntaan kuuluva kaipaa kahden-
keskistä, luottamuksellista kuu-
lijaa ja tukea esimerkiksi ihmis-
suhdeongelmiinsa.

”Ai, täälläkö
on myös pappi?”
Mutta kuuluuko uskonto yliopis-
toon? Savuoja ei ole saanut kri-
tiikkiä siitä, miksi kirkon edusta-
ja on tieteen ja tutkimuksen maa-
ilmassa.

– Ovatko ihmiset vain kohteli-
aita minua kohtaan? Savuoja hy-
myilee.

Parisen vuotta sitten hän ke-
räsi useamman tunnin ajan yli-
opiston keskusaulassa palautetta 
työstään. 

– Yksi useamman kerran tois-
tunut palaute oli: Ai, täälläkö on 
pappikin? Moni koki, että pappi 
on tervetullut joukkoon, koska 
hänen palvelujaan voi ehkä jos-
kus itsekin tarvita.

Koska kirkon edustajan läsnä-

Ari Savuoja käy mielellään tiedemaailman kanssa  keskusteluja elämän perimmäisistä kysymyksistä. Hänen oma väitöskirjansa liittyi ihmeisiin: Mikä on ihme ja mitä niistä voidaan tietää?

olo yliopistolla oli uusi asia mo-
nelle, iloitsee Savuoja siitä, et-
tä kesästä saakka hänen työnsä 
on näkynyt ensi kertaa yliopis-
ton hyvinvointisivustolla inter-
netissä.

Pappi on osa
tukihenkilöstöä
Papin yhteistyökumppaneita yli-
opistolla ovat muun muassa opin-
topsykologit ja -neuvojat sekä Yli-
oppilaiden terveydenhoitosäätiö 
YTHS. 

Savuoja tietää, että YTHS:n 
mielenterveystyöntekijöiden vas-
taanotolle on useimmiten useam-
man viikon jono. Siksi yhteisissä 
tukihenkilöstön palavereissa on-
kin sovittu, että terveydenhuol-
lon ammattilaiset voivat muistut-
taa myös papin tarjoamasta kes-
kusteluavusta. 

– Ketään ei mistään papin 
luokse määrätä. Asiakas ottaa it-
se yhteyttä, jos haluaa. Ammatti-
terapeutti en ole. Osa haluaa to-

ki keskustella nimenomaan papin 
kanssa ja rukous on heille tärkeä 
osa tapaamisessa. Se on palvelu, 
jota kukaan muu ei anna, Savu-
oja kertoo.

Pappi ei ole opettaja 
vaan keskustelija
Savuoja ei opeta yliopistolla. Hä-
nen erityisalaansa ovat elämän-

Oppilaitospastorilla 
on monta roolia

YHTEYKSIEN RAKENTAJARYHMÄNOHJAAJAKESKUSTELUKUMPPANI

Toivon, että 
opiskelijat osaisivat 
yhä syvemmin 
kysellä asioiden 
perään ja heillä 
olisi sitä kautta 
mahdollisuus löytää 
oma vakaumus.
Ari Savuoja
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Sinua varten
Ari Savuoja, yliopistopastori
P. 040 524 5919
Työ- ja vastaanottohuone Oulun yliopiston Linnanmaan 
kampuksella, huone TF101 (luentosali L3:n läheisyydessä). 
Tavattavissa aina, kun huoneeni ovi on auki.  
Voit sopia tapaamisen myös sähköpostitse 
(ari.savuoja@evl.fi), puhelimitse tai somessa 
privat-viestillä.

Katariina Pitkänen, oppilaitospastori
P. 050 386 8677, katariina.pitkanen@evl.fi
Tavattavissa OSAO Kaukovainion yksikössä säännöllisesti 
tiistaisin ja torstaisin, Oamk Kotkantien kampuksella 
maanantaina aamupäivällä – muulloin sovitusti. 
Työhuone OSAO Kaukovainion yksikössä.
 
Jenni Siljander, oppilaitospastori
P. 044 316 1450, jenni.siljander@evl.fi
Tavattavissa OSAO Kontinkankaan työhuoneella 
Honka 222. Oakk:lla tiistaisin klo 10–11 ja Oamk 
Kontinkankaan Kohtauspaikalla torstaisin 12–13.30. 
Poikkea käymään tai varaa aika.
 
Salla Havukainen, oppilaitosdiakoni, 
kansainvälisen työn diakoni
 P. 040 5747132, salla.havukainen@evl.fi 
Tavattavissa Oamk Kotkantien kampuksen 
Kohtauspaikalla joka toinen ma klo 10–11, 
muulloin sovitusti jossain muualla :) 

katsomukseen, uskontoihin ja 
maailmankatsomuksiin liittyvät 
kysymykset, mutta niitä pappi ei 
pohdi luentosaleissa.

Savuoja toteaa maailmankat-
somuksellisten mietteiden kuu-
luvan erityisesti opiskelijaikäisen 
nuoren aikuisen elämään. Yli-
opistopappi haluaa osaltaan olla 
haastamassa nuoria möyhimään 

kunnolla omia näkemyksiään. 
– Toivon, että opiskelijat osai-

sivat yhä syvemmin kysellä asi-
oiden perään ja heillä olisi sitä 
kautta mahdollisuus löytää oma 
vakaumus. Pohdinnat ja peruste-
lut ovat tärkeitä. Selkeys ja rau-
ha näissä asioissa olisivat hienoa 
elämässä.

– Mutta samalla: vaikka kuin-

ka mietimme ja perustelemme 
näkemyksiämme, elämä on ai-
na isompi kuin mikään maail-
mankatsomus.

 Elämä on lopulta tarkoitet-
tu elettäväksi eikä kuvattavaksi 
katsomuksella tai periaatteilla.  

RIITTA HIRVONEN

Mihin muuhun 
Sinä voisit 

tarvita 
oppilaitos-

työntekijää? 
Ota yhteyttä 

ja kerro asiasi. 
Yhteystiedot

 tällä 
aukeamalla.

PERINTEINEN PAPPIALANSA ASIANTUNTIJAYHTEYKSIEN RAKENTAJA

Riitta H
irvonen

Riitta H
irvonen

M
ari Lähteenm

aa

Salla
Jenni

Katariina

Ari
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RADIO & VERKKO | Kirkko lähelläsi

Linkki juttuarkistoon, 

ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 

www.oulunseurakunnat.fi/ 

verkkokirkko
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Puolustusvoimien tämän 
vuoden toisen saapumise-
rän varusmiehet ovat aloit-

taneet perinteiset keräykset so-
tiemme veteraanien hyväksi. 

Lippaiden kanssa kerääviä 
varusmiehiä näkyy sekä katu-
kuvassa että kauppakeskuksissa 
aina marraskuulle saakka. 

Kunkin paikkakunnan va-
rusmieskeräyksen tuotto ohja-
taan saman alueen veteraanien 
tukemiseen.

Varusmiesten keräämää tuot-
toa suunnataan veteraanien li-
säksi heidän puolisoidensa ja 
leskiensä sekä sotaleskien aut-
tamiseen. 

Veteraaneja on 17 000 ja hei-
dän keski-ikänsä on jo yli 92 
vuotta. 

Sotiemme Veteraanit on So-
tainvalidien Veljesliiton, Suo-

men Sotaveteraaniliiton, Rinta-
maveteraaniliiton ja Kaatuneit-
ten Omaisten Liiton yhteinen 
valtakunnallinen keräys.

Tuottoa suunnataan veteraa-
nien, heidän puolisoidensa ja 
leskiensä sekä sotaleskien liik-
kumiseen. Monellakaan heistä 
ei ole enää ajokorttia.

Varusmiehet keräävät 
jälleen veteraaneille 

Tilaa soittamalla 020 754 2333
• Lankapuhelimesta: 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min. • Matkapuhelimesta: 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä www.askellehti.fi/tarjous

ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 
5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Tarjoushinta on voimassa toistaiseksi ja koskee vain tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla 
tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 
1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA RT_25_17

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

 Kyllä kiitos!      Tilaan   Itselleni    Lahjaksi 

Tilaan Askel-lehden jatkuvana tilauksena 12 kk hintaan 69 € (norm. 84 €).

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

√

Saa toivoa.

”Yö on kuin tasku ja uni on hyvä

nousu ja lasku ja äkkisyvä.

Isä, äiti, lapset – kohta on ilta.

Kuu on lapselle silta.”

Jukka Kemppinen

TAIVAS
  on TAIkurIn 
   VIITTA
 

Saat lahjaksi 
hovioikeudenneuvos 
ja professori 
Jukka Kemppisen 
herkän 
”Taivas on taikurin viitta” 
-runoteoksen, 
joka on koottu 
Askelen tilaajille,
Pekka Vuoren kuvin, 
64 sivua.

Tilaa  itselle tai lahjaksi.
Nyt 12 kk tarjoushintaan 69 €.
Tilaus on jatkuva.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys sunnuntaisin klo 
9.55–12. Kuultavissa myös osoit-
teessa www.radiodei.fi.
Sunnuntaina 10.9.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Kirsi Isola Ou-
lujoen seurakunnasta. Hän ker-
too siitä, mitä tarkoittaa se, että 
olemme toinen toisellemme lä-
himmäisiä. Miten pienillä asioil-
la voikaan tehdä toiselle hyvän 
mielen. 
Klo 10 messu Haukiputaan kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Sunnuntaina 10.9.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Kirsi Isola Ou-
lujoen seurakunnasta. Hän ker-
too siitä, mitä tarkoittaa se, että 

olemme toinen toisellemme lä-
himmäisiä. Miten pienillä asioil-
la voikaan tehdä toiselle hyvän 
mielen.
Klo 10 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista lau-
antaihin klo 6.15–6.25, toinen lä-
hetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauantai-
sin klo 18.

Sa
nn

a 
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k
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Mitä sinulle kuuluu? Kuinka 
syksysi on alkanut?

On luontevaa kysyä 
näitä kysymyksiä toisel-
ta ihmiseltä. Mutta häm-

mennytkö, jos sinulta kysytään: Kuinka 
voit? Miten menee? 

Kysytkö kuulumisia koskaan itseltäsi?
Hymy ja myötätunto ovat tulleet esil-

le tämän syksyn keskusteluissa uusien so-
siaali- ja terveysalan opiskelijoiden kans-
sa. Hyväksyvä hymy ja myötätunto kerto-
vat välittämisestä ja halusta kohdata toi-
nen ihminen.

Ihminen on kutsuttu rakastamaan Ju-
malaa, lähimmäistään ja itseään. Kutsu 
Jumalan ja lähimmäisen rakastamiseen 
on helppo sulattaa. Puhe itsensä rakasta-
misesta kuulostaa sen sijaan itsekkäältä. 

Onko sinun vaikea suoda itsellesi rak-
kautta? 

Uusien asioiden keskellä olevilta opis-
kelijoilta kuulin muistutuksen: on hyvä 

olla myötätuntoinen myös itseään koh-
taan. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, et-
tä antaa itselleen anteeksi, jos ei pysty ot-
tamaan kaikkea haltuun kerralla tai edes 
toisella kerralla. 

Se merkitsee myös sitä, että tunnustaa 
rakkauden kuuluvan myös itselle – ei vain 
toisille tai Jumalaa kohtaan. On hienoa, 
kun voi hymyillä itselleen hyväntahtoises-
ti! Silloin rakkaus voi tulla elämässä tekoi-
hin ja totuuteen asti, eikä se jää vain sano-
jen ja puheen tasolle. 

Meidän tulee rakastaa toisiamme. Toi-
sille voi antaa vain sen, mitä on itse saa-
nut.

Juuri Sinä olet rakkauden arvoinen. 
Niin kuin sadevesi kastelee kuivan au-

tiomaan ja halkeamista työntyy esiin kuk-
kaloisto, niin rakkaus pääsee ihmisen si-
sään – ei kovan kuoren läpi, vaan heikois-
ta halkeamista.

Jenni  SilJander
Oulun seurakuntien oppilaitostyön pastori

Hellä katse tekee hyvää

Lähimmäinen
Jeesus oli elämällään ja opetuksel-
laan esimerkkinä Jumalan rakkau-
desta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä 
esikuva velvoittaa meitä näkemään 
jokaisessa ihmisessä lähimmäisen.

Sunnuntai 10.9.2017
 ʍ Psalmi: Ps. 112:5–9
 ʍ 1. lukukappale: 1. Sam. 24:9–12, 

17-21
 ʍ 2. lukukappale: 1. Joh. 3:11–18
 ʍ Evankeliumi: Matt. 5:43–48

110-vuotias Rauhan Tervehdys juhlii yhdessä Radio Dein kanssa 
lauantaina 16.9. klo 16 Madetojan salilla. 
Luvassa välähdyksiä maan vanhimman yhä ilmestyvän seurakuntalehden taipaleelta. 
Tule tervehtimään tekijöitä ja hakemaan oma Rauhan Tervehdyksen juhlavuoden jääkaappimagneettisi!

SUOMALAINEN MESSU, JUHLAVERSIO

Säveltäjä Lasse Heikkilä.
Esityksestä vastaa Valkia-ryhmä 
ja Uusi Ääni -kuoro. Juontajina 
Radio Deistä Ariel Neulaniemi ja Anu 
Lehtipuu. Yhteistyössä Rauhan 
Tervehdys ja Oulun seurakuntayhtymä.

LAUANTAINA 16.9. 
OULUN MUSIIKKIKESKUS KLO 16

Liput:
15 euroa Ticketmaster.fi  
20 euroa ovelta

www.radiodei.fi 

Matt. 5: 43–48
Jeesus sanoi:
    ”Teille on opetettu: ’Rakasta lä-
himmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ 
Mutta minä sanon teille: rakasta-
kaa vihamiehiänne ja rukoilkaa 
vainoojienne puolesta, jotta olisitte 
taivaallisen Isänne lapsia. Hän an-
taa aurinkonsa nousta niin hyville 
kuin pahoille ja lähettää sateen niin 
hurskaille kuin jumalattomille. Jos 
te rakastatte niitä, jotka rakastavat 
teitä, minkä palkan te siitä ansait-
sette? Eivätkö publikaanitkin tee 
niin? Jos te tervehditte vain ystä-
viänne, mitä erinomaista siinä on? 
Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa 
siis täydellisiä, niin kuin teidän tai-
vaallinen Isänne on täydellinen.”

1. Joh. 3: 11–18
Tämä on se sanoma, jonka te alusta 
alkaen olette kuulleet: meidän tu-
lee rakastaa toisiamme. Me emme 
saa olla sellaisia kuin Kain, Pahan 
lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi 
hän tappoi tämän? Siksi, että hänen 
omat tekonsa olivat pahoja mutta 
hänen veljensä teot oikeita.
    Älkää ihmetelkö, veljet, jos maa-
ilma teitä vihaa. Me rakastamme 
veljiämme, ja siitä me tiedämme 
siirtyneemme kuolemasta elämään. 
Joka ei rakasta, pysyy kuoleman 
vallassa. Jokainen, joka vihaa vel-
jeään, on murhaaja, ja te tiedätte, 
ettei iankaikkinen elämä voi pysyä 
yhdessäkään murhaajassa. Siitä me 
olemme oppineet tuntemaan rak-
kauden, että Jeesus antoi henkensä 
meidän puolestamme. Samoin 
olemme me velvolliset panemaan 
henkemme alttiiksi veljiemme puo-
lesta. Jos joku, jonka toimeentulo 
on turvattu, näkee veljensä kärsivän 
puutetta mutta sulkee häneltä sy-
dämensä, kuinka Jumalan rakkaus 
voisi pysyä hänessä?
    Lapseni, älkäämme rakastako 
sanoin ja puheessa, vaan teoin ja 
totuudessa.

Pixabay
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Virkatodistukset  ja  sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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.

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

Palveleva  puhelin
p. 040 0221 180. Auttava puhelin on avoinna joka ilta klo 
18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakka, muina päivinä klo 01 
saakka. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopi-
muksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).

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
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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 Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka, p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Risto Tabell, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Kastetut
Tuomiokirkko: Antonio Johan 
D'Arrigo, Eemeli Johannes Wil-
helm Mattila, Emil Olavi Pakis-
järvi.
Haukipudas: Eemeli Henrik 
Juntunen, Jooa Sebastian Ve-
teläinen, Pihla Saaga Aurora 
Siltala, Wäinö Valtteri Meriläi-
nen, Lyydia Luminea Kalliosal-
mi, Lenny Albert Alaluusua.
Karjasilta: Aimo Eemil Johannes 
Aspi, Viliam Iivo Eemil Hakkarai-
nen, Amanda Jenny Eveliina Kar-
jalainen, Elvi Myy Mirjam Kivi-
mäki, Kasper Veeti Eemeli Kurtti, 
Mico Mathias Miikkael Leinonen, 
Aada Sofia Lämsä, Saana Josefii-
na Määttä, Naami Emme Ivanka 
Paananen, Minea Erika Päivärin-
ta, Luka Alarik Ylimartimo.
Kiiminki: Lenni Ilmari Ruokan-
gas, Niilo Mikael Juntunen.
Oulujoki: Luka Henrik Alek-
si Huotari, Toivo Mikael Impiö, 
Olivia Aurora Karttunen, Pihla 
Eevi Alina Kinnunen, Aapo Lau-
ri Topias Lehtiniemi, Aada Sofia 
Oikarinen, Aino Saaga Rautio.
Tuira: Iivar Uuno Kristian Aar-
nio, Adelia Joanna Hannila, Leo 
Eelis Aaron Heinonen, Jasmin 
Linnea Honkanen, Otso Veik-
ka Olmari Keränen, Maisa Lin-
nea Kokko, Moona Vilma Matil-
da Lämsä, Lotta Emilia Mild, Os-
kari Olli Moskuvaara, Elli Kaa-
rina Niva, Helmi Minttu Ma-
ria Nyman, Urho Aleksanteri 
Joosua Prokkola, Dahlia Aman-
da Warppe.

Vihityt
Tuomiokirkko: Heikki Juha 
Haapakoski ja Katri Marjatta 
Aaltio, Heikki Samuli Mäki ja Si-
ni Mirella Alatalo, Toni Petri Vil-
le Jääskeläinen ja Kirsi Johanna 
Latvala.
Haukipudas: Kai Markus Palo-
saari ja Eija Sinikka Parkkila.
Karjasilta: Pauli Eelis Närhi ja 
Jennika Emilia Karjula, Kari Ta-
pio Kontio ja Terhi Sinikka Mar-
tin, Lauri Antero Salo ja Lau-
ra Elina Takalo, Geof frey Fran-
cis Fitzgerald ja Maria Katariina 
Lauronen, Ville Tapani Musta-
lahti ja Meeri Annika Laukka, Ju-
ho Markus Merilahti ja Outi Ma-
ri Kenttä, Mikko Samuli Huhtala 
ja Sanna Katariina Olkkola, Vil-
le Antero Siekkinen ja Milla Ma-
ria Salmela.
Oulunsalo: Jesse Roope Juha-
ni Kokko ja Hanne Reetta Inke-
ri Huotari, Jarkko Samuli Vilja-
maa ja Anni Aliisa Vuola.
Tuira: Joonas Kustaa Saarela ja 
Taiju Aduna Huttunen, Jaakko 
Juhani Oikarinen ja Saara Kris-

Oulun seura-
kunnat tar-
joavat työttö-
mille ja vähä-
varaisille aa-
mupaloja ja 

aterioita jälleen tulevana 
syksynä. Ruokailuja järjes-
tetään viikoittain kaikissa 
Oulun seurakunnissa. 

Aamupuuro tai ateria on 
ilmainen tai hyvin edulli-
nen.

Vähävaraisille suunna-
tut ateriat keräävät kaikissa 
seurakunnissa paljon osal-
listujia ja kävijämäärät ovat 
kasvaneet viime vuosina 
jatkuvasti. 

– Esimerkiksi tiistaisin 
Keskustan seurakuntata-
lolla järjestettävässä Dia-
konian aamussa käy ih-
misiä eri puolilta Oulua ja 
määrät kasvoivat koko vii-
me vuoden ajan, kertoo 
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan diakoniatyönte-
kijä Kirsi Karppinen. 

Aterian on tarkoitus ol-
la matalan kynnyksen koh-
taamispaikka, jossa voi 
ruokailun lisäksi vaihtaa 

Työttömien ja vähävaraisten 
ruokailut jatkuvat

tiina Kauppinen, Sampo Olavi 
Pietiläinen ja Veera Siina Aman-
da Vänttilä, Aapo Ernesti Lehto-
saari ja Jenna Maria Susanna Oi-
nas, Janne Kristian Arola ja Vir-
pi Susanna Mölläri, Matiss Le-
jins ja Maria Krasikova.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Paavo Juhani 
Jokela 64, Elsa Margareta Ryd-
man 98.
Haukipudas: Martti Olavi Kle-
metti 89, Erkki Jalmari Tervo 79, 
Petri Mikael Löthman 49.
Karjasilta: Aune Armiida Koivu-
mäki 98, Irma Kyllikki Männikkö 
76, Esko Ensio Rikander 92.
Kiiminki: Reino Olavi Jaako-
la 79.
Oulujoki: Sisko Irmeli Seppäläi-
nen 80.
Tuira: Anne-Maija Castrén 63, 
Rauni Kyllikki Haataja 73, Kau-
ko Jaakko Hakko 92, Pirjo-Riit-
ta Paso 64, Ari Tapani Tuura 70, 
Urho Vesaluoma 85, Paula An-
neli Westerlund 76.
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ELÄMÄN POLKU

ajatuksia ja tavata ihmisiä.  
– Suurin osa osallistujis-
ta on yksin asuvia ihmisiä, 
joten heille ateriat tarjoa-
vat ruuan lisäksi sosiaalis-
ta kanssakäymistä ja vaih-
telua elämään, toteaa Karp-
pinen. 

Ruokailuissa kävijöillä 
on myös mahdollisuus kes-
kustella diakoniatyönteki-
jän kanssa tai varata vaikka 
aika diakonian palveluihin. 

– Hankalassa elämän-
tilanteessa olevan voi olla 
helpompaa puhua asiois-

perjantaisin klo 17–21 Vanhassa pappilassa, 

käynti Isokadun puoleisesta ovesta.  

12–18-vuotiaille nuorille. Nuorten Pelikahvila, jossa erilaisia 

lautapelejä esim. Carcassonne, Menolippu, Rappakalja, Mo-

nopoly, Shakki, yms. sekä tietenkin 8-jalkainen PoolBiljardi.

Iloista seurustelua ja pelailua kahvikupposen ohessa!

Illasta saat tarvittaessa rippikoulumerkinnän.

Paikalla aina erityisnuorisotyöntekijä sekä apuohjaajia.

Tervetuloa viihtymään yksin tai porukalla!

 

Nuorten ilta 
  – pelikahvila 

Arkisto / Elsi Salovaara

Ruokailut työttömille ja vähävaraisille
Tuomiokirkkoseurakunta
Aamupala tiistaisin (12.9. alk.) klo 9–10.30, Keskustan srk-talo. 
Ruokailu keskiviikkoisin klo 11–12, Keskustan srk-talo. Hinta 2 €.
Haukiputaan seurakunta
Aamupuuro maanantaisin klo 10–10.30, Haukiputaan srk-
keskus. Maksuton, halutessa lahjoitus lippaaseen. Hartaus 
klo 9.45, aamiaisen jälkeen keskustelua / vierailijoita.
Karjasillan seurakunta
Aamupuuro torstaisin klo 9–10, Karjasillan kirkko.
Aamupuuro perjantaisin klo 9–10, Pyhän Andreaan kirkko.
Kiimingin seurakunta
Aamupuuro maanantaisin klo 9.15–10.15 
Vanhustentaloyhdistyksen kerhohuone, Kivitie 1.
Ruokailu maanantaisin klo 11–12, Jäälin kappeli. Hinta 3 €.
Oulujoen seurakunta
Diakonian aamu maanantaisin (18.9. alk.) klo 10.30–12, 
Myllyojan srk-talo.
Oulunsalon seurakunta
Aamupuuro tiistaisin klo 9–10, Pysäkki.  
Tuiran seurakunta
Aamupala keskiviikkoisin  (27.9. alk.) klo 10–11, Tuiran kirkko.
Ateria torstaisin klo 12–13, Rajakylän srk-koti.
Ateria torstaisin (21.9. alk.) klo 12–13, Pyhän Luukkaan kappeli.

ta aterioinnin yhteydessä. 
Olemme paikalla ihmisiä 
varten, vaihdamme kuulu-
misia ja neuvomme mieltä 
vaivaavissa asioissa, kertoo 
Karppinen.

Aterioita ja aamupaloja 
on seurakuntien työnteki-
jöiden lisäksi toteuttamassa 
monia vapaaehtoisia. Vapaa-
ehtoisia kaivataankin lisää. 

– Vapaaehtoisten merki-
tys aterioiden toteuttami-
sessa on suuri ja otamme 
ilolla vastaan uusia ja kou-
lutamme heidät tehtäviin, 
toteaa Karppinen.

Seurakuntien diakonia-
työ jakaa aterioiden yhte-
ydessä silloin tällöin myös 
lahjoitettua ruokaa. Kaik-
ki vähävaraisten ja työttö-
mien ateriat jatkuvat mar-
ras- tai joulukuulle saakka. 
Syyslomaviikolla osa ateri-
oista on tauolla. 

Työttömien ja vähäva-
raisten ruokailut löytyvät 
kootusti alta ja myös Ou-
lun ev.lut. seurakuntien 
nettisivuilta: www. oulun-
seurakunnat.fi/tyottomat-
ja-vahavaraiset.

Freeim
ages / Erica Ide
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
ma–to klo 9–12
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

OULUN
TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Vihkihetki la 9.9. 
klo 16–19, Ou-
lun tuomiokirk-
ko. Mukaan tarvit-
sette vain toisenne ja 
esteettömyystodistuksen. Vih-
kimisen jälkeen tarjolla hääkak-
kua ja kahvit teille ja parille lä-
heisellenne tuomiokirkon kryp-
tassa. Tilaisuuteen ei tarvitse il-
moittautua ennakkoon. 
Messu su 10.9. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen, saarna Jaakko
Tuisku, Sotaveteraanikuoro. So-
tiemme veteraanien kirkkopy-
hä. Lähetys www.virtuaalikirk-
ko.fi. Radiointi radio Pooki.
Partiomessu 10.9 klo 18 Tuo-
miokirkossa. Messun toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja saarnaa Saija 
Kroqvist. Messussa siunataan 
kaikki Tuomiokirkkoseurakun-
nassa toimivat vapaaehtoiset 
alkavalle toimikaudelle ja juh-

Työttömien ja vähävaraisten ruokailut 
jatkuvat Oulun seurakunnissa

listetaan 100 vuotta täyttäviä 
partiolippukuntia.
Maailmojen messu 13.9. Ks. il-
moitus.

Seniorien 
laulupiiri
Seniorien laulupiiri on kaikille avoin 
lauluryhmä, jossa jokainen saa nauttia 
laulamisesta. Laulupiirissä lauletaan 
yhteislauluja erilaisista laulukirjoista. 
Laulupiiri kokoontuu Keskustan 
seurakuntatalon juhlasalissa joka toinen 
perjantai klo 10–11.

pe 8.9., 22.9.,  6.10., 20.10., 3.11.
la  4.11. klo 10 (Seniorien laulupiiri avustaa 
messussa tuomiokirkossa)
su  5.11. klo 16 yhteislauluilta tuomiokirkossa
pe  17.11., 24.11. ja 1.12.

Tervetuloa nauttimaan yhteislaulun riemusta!
Lisätietoja antaa kanttori Henna-Mari Sivula,
p. 040 7450 160.

Perhepyhäkoulu 
to 10.9. ja 17.9. klo 12 Keskustan seurakuntatalo. 
Lasten oma kirkko. Tervetuloa koko perheellä. 

Lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka, johon lapsi tulee 

yhdessä huoltajan kanssa
Isokadun perhekerho to 7.9. ja 14.9. klo 10–11.30 

Keskustan seurakuntatalo.
Heinäpään perhekahvila ti 12.9. klo 10–11.30 

Heinätorin seurakuntatalo. 

hengelliset tilaisuudet

-

Oulun seurakuntien vapaaehtoiset 
lähetetään tehtäviinsä sunnuntaina 10.9.

Oulun ev.lut. seurakuntien vapaaehtoistyötä tekevät 
lähetetään tehtäviinsä uuden toimikauden alkaessa.

Kaikkia nykyisiä ja uusia vapaaehtoisia 
kutsutaan lähetettäviksi tehtäviinsä 

sunnuntaina 10.9. 
kello 10 alkaviin messuihin

Haukiputaan kirkossa
Karjasillan kirkossa
Kiimingin kirkossa
Oulujoen kirkossa

Oulunsalon kirkossa
Pyhän Luukkaan kappelissa

Tuiran kirkossa
kello 12 alkaviin messuihin 

Pyhän Tuomaan kirkossa
Palokan seurakuntakodissa
kello 18 alkavaan messuun

Oulun tuomiokirkossa

Oulun ev.lut. seurakunnat mukana 
Seniorimessuilla 16.–17.9. Ouluhallissa
Seurakuntien osastolla on paikalla pappi ja diakoniatyönte-
kijä. Heiltä saa tietoa kotikäynneistä, laulupiireistä, vapaa-
ehtoistoiminnasta ja virtuaalikirkosta.

Tänä vuonna pohditaan erityisesti sitä, miten yksinäiseksi it-
sensä kokevia vanhuksia voidaan tukea. Toimintaehdotuk-
sia ja ideoita voi kirjoittaa osastolla olevaan idealaatikkoon. 
Vastanneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Ohjelmalavalla lauantaina klo 13.30 reipasta yhteislaulua, 
Voitto Juutinen, Pentti Kaukonen ja Pertti Haipola. Sun-
nuntaina klo 13 Laulukirkko, veisataan Lutherin kanssa, Päi-
vi Jussila.

sunnuntaina 10.9. klo 16 
Vanhassa pappilassa. 
Illan  artistivieraana 

Viitasen Piia.

M
inttu Saarni

Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä
Heinäpään eläkeläisten kerho to 7.9. ja 14.9. klo 10.30–12, Heinätorin seurakuntatalo.
Intiön eläkeläisten kerho to 7.9. ja 14.9. klo 12.30, Intiön seurakuntakoti.
Torstain raamattupiiri to 7.9. ja 14.9 klo 13–14, Rovastinsali, Vanha pappila. 
Seniorien laulupiiri pe 8.9. klo 10–11, Keskustan seurakuntatalo.
Vanhan pappilan raamattu- ja rukouspiiri la 9.9. ja 16.9 klo 10–12, Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen- ilta la 9.9. klo 18–20, Vanha pappila. 
Hiljaisuuden rukoushetki su 10.9. ja 17.9 klo 18–19, Keskustan seurakuntatalo.
Heinätorin raamattupiiri ke 13.9. klo 17–19, Heinätorin seurakuntatalo. 
Vanhan Pappilan lähetyspiiri to 14.9. klo 13–14.30, Vanha pappila.
Sana elää – Raamattu- ja rukousilta pe 15.9. klo 18–20, Vanha pappila. 

Messu su 17.9. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Salla Au-
tere. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi.
Luomakunnan sunnuntain kai-
kenikäisten messu ja myyjäi-
set su 17.9. klo 15–18, Heinätorin 
srk-talo. Minä riemuitsen sinun 
kättesi töistä.  Kesä on ohi, on 
sadonkorjuun aika. Tule ja tuo 
tuttavasikin messuun ja myyjäi-
siin syömään lounasta. Tuotto 
kirkkotarhaan rakennettavaan 
lasten pikkukirkkoon. Lounas; 
lihapullat/kasvispyörykät ja pe-
runamuusi 6 € (lapset 3€), kah-
vi/tee ja kakkupala 3€. 
Oulun Ry:n kirkkoseurat ti 12.9. 
19, Oulun tuomiokirkko.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian aamu ti 12.9. klo 
9–10.30, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ja kaiken-
ikäisten juttutupa. Paikalla dia-
koniatyöntekijä ja vapaaehtoi-
set emännät.

Sinulle on pyhätehtävä! 
Tule messuavustajaksi. Ke 13.9. klo 17–19.30 Vanha pappila. 
Messuavustajien eli kirkonisäntien kokous. Ruokailu Vanhan 
pappilan puolella klo 17 ja kokous 17.40 Rovastinsalissa. 
Kokouksessa jaetaan syksyn messuavustusvuorot ja ideoidaan 
miten voimme palvella ja luoda yhdessä kutsuvan sekä hoita-
van jumalanpalveluselämän. 

Tuomiokirkon diakonian ajan-
varaus  taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo  9–11 p. 044 
3161 419.

Musiikki
Kanttoreiden konsertti  pe 
22.9. klo 19 Oulun tuomiokir-
kossa. Laulu- ja urkumusiikkia.  
Henna-Mari Sivula, Lauri-Kalle 
Kallunki ja Pèter Marosvàri.

Sururyhmä 
Sinulle, jolta on kuollut läheinen ihminen. 
Järjestämmme vertaistukiryhmän syksyllä 2017. 
Ryhmä alkaa 3.10. Ilmoittautumiset puhelimella 21.9. 
mennessä: diakonissa Heidi Karvonen, p. 040 5747 091
tai pastori Jyrki Vaaramo, p. 044 7883 953. 
Etusijalla ovat tuomiokirkkoseurakunnan jäsenet.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

tiistaisin klo 14.30–17 Vanhan pappilan Kivijalassa, 

osoitteessa Isokatu 17 G (n. 200 m Valkeasta). 

Olohuone yläasteikäisille. Tervetuloa koulun jälkeen 

pelailemaan, viihtymään tai vaikka tekemään läksyt.

Viihdykkeinä biljardi, lautapelejä ja musiikkia. 

Tarjoamme kaikille ilmaisen välipalan. 

TiistaiStoppi

Freeim
ages
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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 10.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, avustaa Anne Schönberg ja 
Jaana Kontio, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, Merja Pyyk-
könen, viulu. Vapaaehtoisten 
tehtävään lähettäminen. Mes-
sun jälkeen seurakuntakes-
kuksessa lastenohjaaja Mer-
ja Pyykkösen eläkkeellejään-
tikahvit.
Raamattupiiri to 7.9. klo 10–12 
Kirkkopirtin nuortentilassa.
Lähetyspiiri to 7.9. klo 13 Mon-
tin-salissa.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. 040 7008 151.
Työttömien ja pienituloisten 
ruokailu ma 11.9. klo 11–12, Jää-
lin kappelilla. Ateria 3 €.
Työttömien ja pienituloisten 
aamupuuro ma 11.9. klo 9.30–
10.30 Kiimingin Vanhustenta-
loyhdistyksen kerhohuoneella, 
Kivitie 1 (sisäänkäynti Kierto-
tien puolelta). Maksuton.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerhot Kirkkopirtillä tiis-
taisin klo 9.30–11 ja Jäälin kap-
pelilla torstaisin klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
perjantaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla maanantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 9.30–
11.30, Jäälin kappelilla.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 10.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pekka Mustakallio, 
avustaa Leena Brockman, mes-
sudiakoni Johanna Kerola, kant-
tori Laura Alasaarela. Vapaaeh-
toisten tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit srk-keskuksessa. 
Radiointi Radio Dei 106,9 MHz.
Sanajumalanpalvelus su 10.9. 
klo 16 Kellon srk-kodilla. Toimit-
taa Pekka Mustakallio, messu-
diakoni Johanna Kerola, kant-
tori Laura Alasaarela Kirkko-
kahvit. 
Raamattupiiri keskiviikkoisin 
klo 18 srk-keskuksen Poiju-ko-
koustilassa. 

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerhot keskiviikkoisin klo 
10–11.30 Wirkkulassa, torstai-
sin klo 9.30–11 Kellon srk-ko-
dissa, sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Martinniemen srk-kodis-
sa  ja Jokelan vanhalla koulul-
la. Lisätiedot: Outi Palokangas, 
p. 040 547 1472, outi.palokan-
gas@evl.fi.
Alakoululaisten kerhokausi al-
kaa viikolla 37. Kerhoajat www.
oulunseurakunnat.fi. Lisätieto-
ja: Pekka Rintamäki, p. 040 5436 
960.
Varkkamissio-kerho torstaisin 
alkaen 7.9. klo 17 kouluikäisille 
tytöille ja pojille Wirkkulassa.

Nuorille 
Nuorten illat perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Nuorten il-
lassa pelataan, soitellaan, lau-
lellaan, kahvitellaan, poristaan, 
askarrellaan, hengaillaan ja hil-

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2
Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Lukupiiri 

ma 11.9. klo 18 

srk-keskuksessa. 

Kirjana: Antti Tuuri; 

Ameriikan raitti. 
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jennytään hartauteen. 
Gospel-bändin harjoitukset 
keskiviikkoisin klo 18–19.30 
Wirkkulassa. Jos kiinnostaa tul-
la mukaan bändiin, jonka soit-
tamilla lauluilla on tarkoitus, 
niin tuuppa treenaamaan Sini-
sen punavalaan mukaan! Huip-
putaituri ei tarvitse olla, mut-
ta hyvä jos osaat soittimesi al-
keet tai osaat lukea nuotteja. Li-
sätietoa ja vapaita paikkoja voit 
kysellä Katri Haapakorvalta, p. 
045 6576 122. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys maanan-
taisin klo 9–11 dia-
koniatoimistossa 
srk-keskuksessa. 
Ajanvaraus talo-
udellisen avun 
hakemiseksi, 
p. 044 7310 232. 
Diakoniatoimis-
toon voi tulla myös 
käymään.
Omaisen ABC -kurssi. Kurssi on 
tarkoitettu omaisille, joille lä-
heisen mielenterveyden ongel-
mat tai sairaus ovat uusi asia se-
kä jo pidempään sairastaneiden 

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 11.9. klo 10-
14.30 Jäälin kappelin nuortenti-
lassa. Yhdessäoloa kahvikuppo-
sen äärellä
Diakoniapiiri ma 11.9. klo 13- 
15 Jäälin kappelin neuvotte-
luhuoneella. Vieraana afrik-
kalaisia naisia. Tutustumme 

Seurakuntakerhot to 7.9. klo 13 
Kellon srk-kodilla ja to 7.9. klo 13 
srk-keskuksessa.
Lukupiiri ma 11.9. klo 18 srk-kes-
kuksessa, kirjana: Antti Tuuri; 
Ameriikan raitti. 
Naisten iltapäivä ti 12.9. klo 
14 Wirkkulassa. Kaikenikäis-
ten naisten olohuone. Keitel-
lään kahvit, puhutaan ja kuun-
nellaan. 
Juttukahvila ke 13.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla Kai-
kenikäisten kokoontumispaik-
ka. Juttukahvilassa hartaus, 
kahvit, ohjelmaa, yhteislaulua, 
jumppaa ja joskus vierailijoita. 

Mahdollisuus saada taksikyy-
tiä, josta omavastuu 3 € / suun-
ta. Kyytipyynnöt diakoniatoi-
mistoon maanantaisin klo 9–11 
p. 044 7310 232.
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksen Poijussa, 
aloitus pe 22.9.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 10.9. klo 16 ry:llä. Kello: 
ompeluseurat pe 8.9. klo 18.30 
ry:llä. Jokikylä: seurat 10.9. klo 
17 ry:llä.
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon kirkko sunnuntaisin 
klo 13.

omaisille, jotka tarvitsevat tie-
toa ja tukea. Ilm. 11.9. mennes-
sä, p. 041 5402 354. Kurssi on 
Hyvän mielen talon järjestämä, 
seurakunta ja Haukiputaan hy-
vinvointikeskus ovat yhteistyö-
kumppaneina.
Torstain toivo -ryhmä torstai-
sin klo 14.30–16. Hyvinvointi-
keskuksessa. Ryhmässä muka-
na vuorotellen seurakunnan ja 
kaupungin työntekijöitä.

Aikuisille
Aamupuuro-Akatemia ma 11.9. 
srk-keskuksessa. Klo 9.45 aa-

muhartaus, klo 10 tar-
jolla puuroa, voilei-

piä ja kahvia/tee-
tä ja klo 10.30 
vieraita Tansa-
niasta, muka-
na lähetyssih-
teeri Paula Hil-

tunen. Tarjoilun 
valmistavat Pu-

taan Martat. Aamu-
pala on maksuton, halu-

tessaan voi antaa lahjoituksen 
lippaaseen. 
Kellon diakonia- ja lähetyspiiri 
ma 11.9. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla. Vieraita Tansaniasta.

heidän elämäänsä ja teemme 
yhdessä rukoushelminauhan. 
Suunnittelemme syksyn oh-
jelman.
Naisten kasvuryhmä ti 12.9. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin nuor-
tentilassa.
Nuorten Yökahvila pe 8.9. klo 
18.30–22 Jäälissä.

Lähetystyön illanvietto
torstaina 14.9. klo 17 
Lämsänjärven leirikeskuksessa Ou-
lussa. Vieraana tansanialainen nais-
ten ryhmä itäisen Victoria- järven 
hiippakunnasta Lähtö omilla autoil-
la klo 16 srk-keskuksesta, Kirkkotie 
10. Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhte-
ys lähetyssihteeriin, p. 040 5014 764.

Olkkarin rupatteluklupi 
Olkkarin rupatteluklupi kokoontuu joka kuukauden toinen 
keskiviikko klo 13 Senioritalon olohuoneessa, Terveystie 3 ja 
se on tarkoitettu kaikenikäisille eläkeläisille. Kerhossa tarjo-
taan kahvit, syvennytään johonkin ajankohtaiseen aiheeseen 
sekä rupatellaan ja laulellaan yhdessä. 
Tarvitsetko kuljetuksen kerhoon? Ilmoittautumiset kuljetuk-
seen kerhoa edeltävään maanantaihin mennessä vuorossa 
olevalle diakoniatyöntekijälle. Olkkarin rupatteluklupin päi-
vämäärät löytyvät Rauhantervehdyksestä tai oulunseurakun-
nat.fi -sivustolta.

Syksyn ensimmäisellä kerralla ke 13.9. klo 13–14.45 
Rupatteluklupille tulee vieraita Afrikasta. 

Kauempana asuvilla on mahdollisuus 
tilata kyyditys Jaana Kontiolta 

ma 11.9. klo 14 mennessä, 
p. 040 5793 248.

Varttihartaudet Jäälin kappelissa
Hartaus on kuukauden ensimmäisenä maanantaina 
klo 10.30 kappelin kirkkosalissa. Hartaushetki on pieni 
hengähdystauko alkavan viikon aluksi.
Hartauden jälkeen on mahdollista juoda kahvit 
Juttunurkassa tai osallistua työttömien ja 
vähävaraisten ruokailuun klo 11. Ruoan hinta on 3 €.

Ruskakööri pe 8.9. klo 10 srk-
keskuksessa. Lisätiedot: Risto 
Ainali, p. 040 5760 297, risto.ai-
nali@gmail.com.
Kirkkokuoro aloittaa 13.9. klo 
18.30 srk-keskuksessa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 10.9. klo 17 
seurat Kiimingin ry. Juha Alanko 
ja Mikko Kälkäjä.
Siionin virsiseurat su 10.9. klo 
14 Kaisu-Leena Joenväärällä, Ii-
sakantie 45.

NUORTEN RETKI
Lähtö pe 17.11. aamulla ja paluu su 19.11. illalla. 
Retki tarkoitettu yli 15-vuotiaille. Hinta 60 € sis. matkat, 
majoituksen, liput, ruuat ja vakuutuksen.
Sitovat ilmoittautumiset 30.9. mennessä (lähtijäkiintiö 25 
hlö) www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri
Lisätietoa tapahtuman nettisivuilta ja nuorisotyönohjaaja 
Elisalta, p. 040 7431 903

Järjestää Kiimingin seurakunnan nuorisotyö

klo 10.30 kappelin kirkkosalissa. Hartaushetki on pieni 

vähävaraisten ruokailuun klo 11. Ruoan hinta on 3 €.

Haukiputaan seurakunnan kuorot
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 18.30–20.30. 
Syyskausi alkaa to 7.9. srk-keskuksessa. 
Tiedustelut, kuoronjohtaja Hannu Niemelä, 
p. 040 5471 660, hannu.niemela@evl.fi  
www.haukiputaankirkonkamarikuoro.fi.

Lapsikuoron harjoitukset torstaisin klo 17–18 
srk-keskuksessa. Syyskausi alkaa to 7.9. 
Uusia laulajia otetaan 7.9.  ja 14.9. klo 16.30 lähtien.  
Kuoro on tarkoitettu 7–13-vuotiaille tytöille ja pojille.  
Kuoroleiri Kiimingin Suvelassa syyskauden alkupuolella. 
Tiedustelut, kuoronjohtaja Laura Alasaarela, 
p. 040 5818 974, laura.alasaarela@evl.fi.

Nuorisokuoron syyskausi alkaa ke 13.9. 
Harjoitukset keskiviikkoisin klo 17–18.15 srk-keskuksessa. 
Kuoro on tarkoitettu 13–18 vuotiaille. Laulamme 
hengellistä kuoromusiikkia sekä kansanlauluja 
nuorekkaaseen sävyyn. 
Uusia laulajia otetaan 13.9. ja 20.9. klo 16.30 lähtien. 
Kuoroa johtavat syyskaudella kanttorit Laura Alasaarela ja 
Hannu Niemelä, lisätiedot: etunimi.sukunimi@evl.fi.
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KARJASILLAN
SEURAKUNTA
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
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.
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Majakkailta
perjantaina 8.9. klo 18.30 
Pyhän Andreaan kirkossa.

Vieraana pastori 
Tapani Suonto, aiheena 
”erämaasta elämään”.
Musiikkia, yhteislauluja, 
tarjolla iltapalaa. 
Vapaa pääsy.
Illan järjestävät 
Karjasillan seurakunta
ja Majakkatiimi.

Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

Pyhäkoulut syksyllä 2017
Tervetuloa etsimään pyhäkouluaarretta! 
 
MessuPyhis 
sunnuntaisin klo 10 Kastellin kirkolla (Töllintie 38).
MessuPyhis on lasten oma toiminnallinen kirkkohetki.  
Lapset osallistuvat pyhäkoulun päätteeksi yhteiselle 
ehtoolliselle. Kokoonnumme 10.12. asti. 
Perhemessusunnuntaina emme pidä pyhäkoulua 
vaan osallistumme messuun.   

PerhePyhis 
sunnuntaisin klo 15 Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2).
Tervetuloa koko perheellä luonnon äärelle viettämään 
toiminnallista yhteistä iltapäivää ja paistamaan 
makkaraa. Isommat lapset voivat tulla itsekseenkin. 
Omat eväät mukaan. Kokoonnumme 3.12. saakka. 
 
Lämpimästi tervetuloa!  
Voit kerätä pyhäkouluista merkkejä lasten messupassiin.
Saat Messupassi merkinnän jumalanpalveluksista /
messuista sekä pyhäkouluista. Viiden merkinnän 
jälkeen saat pienen lahjan kirkon sakastista.
Lisätietoja: Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109, 
mari.jaaskelainen@evl.fi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 10.9. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Juhani La-
vanko, avustavat Kimmo Kiek-
si, Maija Hyvönen ja Liisa Karku-
lehto, urkuri Riitta Piippo, kant-
tori Juha Soranta ja Sirpa Ilves-
luoto, musiikissa avustavat Kar-
jasillan ja Kastellin kirkkokuo-
rot. Vapaaehtoisten tehtävään 
siunaaminen. Kanttori Ilkka Jär-
viön eläkkeelle lähtöjuhla. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 10.9. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Ulla Mitru-
nen-Nyyssönen, avustaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Eeva-Maija 
Sorvari. 
Messu su 10.9. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, avustaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Eeva-
Maija Sorvari. Kolehti oppilaitos- 
ja nuorisotyöhön eri järjestöille 
Kirkkohallituksen kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Maikkulan raamattupiiri to 7.9.  
ja to 14.9.  klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Hartaus pe 8.9. klo 13, Caritas-
Koti, Kapellimestarinkatu 2.  
Hartaus Marja-Leena Tahkola. 
Hanna rukousryhmä to 14.9. 
klo 18, Kastellin kirkon alaker-
ta. Ryhmän vetäjänä toimi Mari 
Vakkilainen, p. 050 3035 243. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 14.9. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. 
Majakkailta pe 8.9. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Vieraa-
na pastori Tapani Suonto, aihee-
na "erämaasta elämään". Musiik-
kia, yhteislauluja, tarjolla iltapa-
laa. Vapaa pääsy. Illan järjestä-
vät Karjasillan seurakunta ja Ma-
jakkatiimi Kaakkurinmajakkail-
lat.blogspot.com.

Aikuisille
Aamupuuro torstaisin klo 9 Kar-
jasillan kirkko, perjantaisin klo 9 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 7.9. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkko, to 7.9. 
klo 13 Kastellin kirkko, to 14.9. 
klo 13 Karjasillan kirkko.
Auttavat kädet ma 11.9. klo 13, 
Karjasillan kirkko. Avoin kokoon-
tuminen Karjasillan seurakun-
nan alueella diakonian vapaaeh-

1. Kaakkurinalueen aloitusbrunssi

3. Sururyhmä

toistyöstä kiinnostuneille Olet-
ko kiinnostunut vapaaehtois-
työstä Karjasillan seura-
kunnan alueella? Et-
sitkö paikkaasi ja 
haluaisit tutus-
tua seurakun-
nassa jo va-
paaehtoistyö-
tä tekeviin? Tu-
le mukaan avoi-
meen kokoontu-
miseemme! Aloi-
tamme hiljentymisel-
lä ja sen jälkeen jaamme kahvit-
telun lomassa kuulumisia. Ko-
koontumisissa saat myös tietoa 
ajankohtaisista tehtävistä, joihin 
voit halutessasi tulla mukaan. 
Kulttuurikerho ma 11.9. klo 14, 
Caritas-Kodilla, Kapellimesta-
rinkatu 2. Tervetuloa kulttuu-

rikerhoon! Se on kaikille avoin, 
maamme historiasta, kulttuu-

rista ja niihin liittyvistä merk-
kihenkilöistä kiinnostu-

neille. Syksyn aloi-
tuskerhon aihee-
na Mannerheim 
Suomen kohta-
loissa, josta luen-
noi Kaarina Jaak-

kola. 
Oulun seudun virsi-

kuoro ma 11.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli.

Diakoniaryhmä ti 12.9. klo 13.30, 
Maikkulan kappeli. 

Lapsille ja lapsiperheille
MessuPyhis  su 10.9. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Ks. ilmoitus.
PerhePyhis su 10.9. klo 15, Läm-
sänjärvi. Ks. ilmoitus.

Tuomasmessun 
suunnittelukokous 
keskiviikkona 13.9. klo 19 Kastellin kirkossa. 

Tule suunnittelemaan ja toteuttamaan tulevia 
tuomasmessuja yhdessä omilla lahjoillasi sellaisena 
kuin olet. Sinun apuasi tarvitaan! 
Kokoonnumme suunnittelemaan tulevia Kastellin 
kirkon tuomasmessuja Kastellin kirkon pappilaan, jossa 
voit omilla lahjoillasi palvella yhteistä Jumalan kansan 
juhlaa. 
Sinua tarvitaan kaikenlaisessa tekemisessä, monet 
tehtävät ovat tekijöitä vailla. 
Tule mukaan niin mietimme yhdessä juuri sinulle 
sopivia tehtäviä kahvitarjoilusta rukouspalveluun, 
Raamatun lukemisesta kirkon koristeluun ym. 

Lisätietoja pastori Mirjami Duttonilta p. 044 3161 473. 

Kaakkurin alueen  
kaudenaloitus-

brunssi  
sunnuntaina 17.9.  alkaen kello 10.30 

Pyhän Andreaan kirkossa. 
Tarjoilu päättyy kello 11.40. 

Brunssin jälkeen osallistumme yhteiseen perhemessuun. 
Lämpimästi tervetuloa kaikille! 

Sururyhmä
on luottamuksellinen vertaistukiryhmä läheisensä menet-
täneille. Ryhmässä pohdimme yhdessä menetyksen herät-
tämiä kokemuksia ja tunteita sekä etsimme voimaa arjes-
sa jaksamiseen.
Kokoonnumme Karjasillan kirkolla  torstaisin 28.9. alkaen 
yhteensä kuusi kertaa. Ryhmä on suljettu vertaistukiryh-
mä. Ilmoittautuminen ja sitoutuminen ryhmään on välttä-
mätöntä.
Ryhmää ohjaavat diakonissa Anu Kontio ja 
kappalainen Ulla Mitrunen-Nyyssönen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 21.9. mennessä:
anu.kontio@evl.fi tai p. 040 5747 162. 

Kulttuurikerho 

ma 11.9. klo 14 

Caritas-Kodilla. 

Kaikille avoin historiasta 

ja kulttuurista 

kiinnostuneille. 
Enkelileiri 
29.–30.9.
1.–2.-luokkalaisille Suvelan leirikeskuksessa, Kiimingissä. 
Leirille saavutaan ja sieltä lähdetään omin kyydein.
Leirillä leikitään, askarrellaan ja hiljennytään yhdessä 
hartauteen. Yhden yön leiri sopii hyvin lapselle 
ensimmäiseksi leiriksi.
Leirille mahtuu 20 lasta, etusijalla on Karjasillan 
seurakunnan alueella asuvat. 
Ilmoittautumiset viimeistään 15.9.
Leirille tuleville lähetetään leirikirje 25.9. mennessä.
Lisätietoja: katja.ylitalo@evl.fi tai p. 040 5747147.
Ilmoittautumiset: www.oulunseurakunnat.fi
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Messu ja kappalaisen 
virkaanasettaminen 
sunnuntaina 17.9. klo 10 Oulujoen 
kirkossa. Diakonian ja lähetyksen 
kappalainen Satu Kreivi-Palosaari 
asetetaan virkaan. Toimittaa lääninrovasti Juhani Lavanko, li-
turgi vs. kirkkoherra Antti Leskelä, saarna Satu Kreivi-Palosaa-
ri. Avustaja diakonissa Anu Fedotof f, tekstit  Eija Kreivi-Kangas 
ja Haider Mutar,  lapsikuoro Mido, Oulujoen kirkkokuoro, kant-
tori Sanna Leppäniemi. Messun jälkeen juhla ja kiitollisuuden 
ateria Myllyojan seurakuntatalossa. Turvapaikanhakijat avus-
tavat tarjoilussa, Hymyreput-kuoro laulaa.Kirkkoherranvirasto

ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89, 90650 Oulu
oulujoenseurakunta
@evl.fi

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

Ylikiiminki
Kirkkomäki 12 
Avoinna sop. mukaan
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop. mukaan 
piirikappalainen
p. 040 1921 158

OULUJOEN 
SEURAKUNTA

OULUNSALON 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Seurakuntakerho to 7.9. klo 11 
Toimitalon Yläsalissa. Jukka Jo-
ensuu, Maija Sivula, Pirjo Män-
tyvaara ja Anna Kälkäjä.
Hartaus to 7.9. klo 13.30 Teppo-
la. Maija Sivula, Pirjo Mänty-
vaara ja Anna Kälkäjä. 

Lähimmäisen 
sunnuntai
Messu 10.9. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Jukka Joensuu,
avustaa Riitta Markus-
Wikstedt, kanttori Anna 
Kälkäjä, kirkkoväärti Pirk-
ko Alanen.
Kirkkokahvit kirkossa.
Vapaaehtoisten 
tehtävään lähettäminen.
Kutsumme messuun 
kaikkia seurakunnan 
vapaaehtoistehtävissä 
toimivia. 

Hartaus ke 13.9. klo 13.30 Sa-
lonkartano. Riitta Markus-Wik-
stedt, Anna Kälkäjä. 
Seurakuntakerho to 14.9. klo 11 
Toimitalon Yläsalissa. Maija Si-
vula, Hanna Vapaavuori. Arpa-
jaiset. Kun tuot arvontavoiton, 
osallistut arvontaan.
Hartaus to 14.9. klo 13.30 Teppo-
lassa. Riitta Markus-Wikstedt.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhepäivähoitajien ja lasten 
parkkikerho to klo 7.9. klo 9, 
seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 7.9. klo 
9.30–11.30. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi
Diakoniatyön ajan-
varaus ja yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula 
p. 044 7453 853
Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 10.9. klo 10, Oulujoen 
kirkko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
avustaa Riitta Kentala, kanttori 
Lauri Nurkkala. Vapaaehtoisten 
tehtävään siunaaminen. Kirkko-
kahvit kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 10.9. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Juha Sarkkinen, kanttori Anja 
Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 10.9. 
klo 10, Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kanttori 
Leo Rahko. 

Lapsille ja lapsiperheille
Nettiosoitteesta: www.oulun-
seurakunnat.fi/oulujoen- seu-
rakunta/lapset-ja-perheet löy-
tyvät päiväkerhot, pikkukoulut, 
perhekerhot ja nuorten kerhot.

Lähetys- ja avustustyö
Piispankamari pe 8.9. klo 11, Yli-
kiimingin asukastuvalla. Lähe-
tyksen puoti ja kahvila. Kahvit-
telun lomassa voit tehdä pieniä 
ostoksia lähetystyön hyväksi. 
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Koululaisten kerhotoiminta
Liikuntakerho 3.–6.-lk ma 11.9. klo 16.30 Hintan srk-talo.
Puuhakerho 3.–6.-lk ma 11.9. klo 18 Huonesuon srk-koti.

Askartelu- ja leikkikerho 1.–4.-lk ti 12.9. klo 18 
Hintan srk-talo.

Puuhakerho 1.–5.-lk ti 12.9. klo 18 Myllyojan srk-talo.
Tyttöjen liikuntakerho 1.–3.-lk ke 13.9. klo 17.30 

Heikkilänkankaan srk-koti.
Liikuntakerho 4.–6.-lk tytöille ke 13.9. klo 18.30 

Heikkilänkankaan srk-koti. 
Lisätietoja: Sanna Nissinen, p. 040 7186 925.

Majataloilta 
sunnuntaina 10.9. klo 15 

Myllyojan srk-talossa, 
Koivumaantie 2. 

Musiikkia, opetusta ja 
iltapalatarjoilu.

Pekka Simojoki laulaa ja 
musisoi,  Jukka Jämsen 
johdattaa rukoukseen, 
Ilkka Puhakka opettaa 

Raamattua ja Oulujoen 
kirkkokuoro toimii 

housebändinä Sanna 
Leppäniemen johdolla. 
Ilta päättyy iltapalaan.

Philippe Gueissaz

Konsertti 
sunnuntaina 10.9. klo 13 
Ylikiimingin srk-talossa.  

Eeva Mattila, piano. 
Väliaikatarjoilu.

Salonpään perhekerho pe 8.9. 
klo 9.30–11.30 Varjakan kyläta-
lolla, Helasentie 13.
Varkkari ma 11.9. klo 12–15 Re-
pussa. Avoimet ovet alakoulu-
ikäisille.  
Perhepäivähoitajien ja lasten 
parkkikerho to 14.9. klo 9 seu-
rakunnan Toimitalolla.  

Muut menot
Herättäjäyhdistys: Siioninvir-
siseurat su 10.9. klo 18.30, Kem-
peleen keskustan seurakunta-
kodilla, Tiilitie 1.
Kirkonkylän rauhanyhdistys: 
Su 10.9. klo 16 tutustumisilta ja 
seurat ry:llä, Jussi Karjula, Juha-
ni Lepistö.
Salonpään rauhanyhdistys: Su 
10.9. klo 16 seurat ry:llä.

Musiikki
Lapsikuoro to 7.9. klo 17, Ylikii-
mingin srk-talo. Kuoro on tar-
koitettu kouluikäisille lapsil-
le. Kuoro esiintyy seurakunnan 
ym. tilaisuuksissa. Kuoroa joh-
taa Leo Rahko. 
Hohde-kuoro ti 12.9. klo 18.30, 
Ylikiimingin srk-talo. Hohde-
kuoro on sekakuoro. Kuoroa 
johtaa Leo Rahko. Kuoroon lii-
tytään koelaulun kautta. 
Laulukerho to 14.9. klo 10, Ylikii-
mingin srk-talo. Laulukerho kai-
kenikäisille. Ohjelmassa yhteis-
laulua. Virsiä, hengellisiä laulu-
ja, koululauluja. Musiikinkuun-

telua. Väliaikatarjoilu. 
Laulupiiri to 14.9. klo 13, Hin-
tan srk-talo. Laulamme yhdes-
sä vanhoja koululauluja pianon 
säestyksellä. Mukana diakonia-
työntekijä Anna-Maija Sälkiö ja 
kanttori Sanna Leppäniemi. 

Aikuisille
Seurakuntakerho ti 12.9. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 12.9. klo 17, Myl-
lyojan srk-talo. Pitsin solmeilua 
käsityöihmisille. Tule oppimaan 
uusi kädentaito.
Torstaikerho to 14.9. klo 11, Yli-
Iin srk-talo. Torstaikerho eläke-
läisille.  Hartaus, virren veisuu ja 
kahvittelua ja arvontaa yhdes-
säolon merkeissä. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. 040 7033 690. Vas-
taanotto muissa asioissa otta-
malla yhteys oman alueesi dia-
koniatyöntekijään. 

Vohvelikirkko 
keskiviikkona 20.9. klo 13  Myllyojan srk-talossa.  
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, kanttori Lauri 
Nurkkala.  Messun  jälkeen paistetaan porukalla voh-
veleita kirkkokahveilla. Messussa lauletaan tuttuja vir-
siä.  Vohvelikirkkoon kutsutaan kaikkia, jotka kaipaavat 
sekä hiljentymistä että yhteyttä toisiin.  Vapaaehtoinen kah-
viraha lähetystyön hyväksi.Järjestää Oulujoen seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyö. Vohvelinpaistoon tarvitaan seurakun-
talaisia. Otathan yhteyttä: diakoniatyöntekijä Anu Fedof f, p. 
040 5747 098, anu.fedotof f@evl.fi.

Diakoniailta 
keskiviikkona 13.9. klo 18 
Ahti Alatalolla, 
Kulmalantie 16,
91200 Yli-Ii. 
Diakoniaillassa tiedotetaan 
ajankohtaisista asioista, 
kahvitellaan jutustelun lo-
massa ja veisataan virsiä ja 
kuullaan Sanaa. Kahvi ja ar-
patuotoilla tuetaan moni-
naisissa tilanteissa heikom-
massa asemassa olevia.

Ruskan kosketus ~ Gospelkonsertti

JOEL HALLIKAINEN
lauantaina 9.9. klo 19

Oulunsalon kirkossa

Ohjelma
 20 €

Järjestää Oulunsalon seurakunta

Kauppiaantie 5

Kyläkamari 
ma 11.9. klo 11–13 Pysäkillä. 
Paikalla on myös SPR:n Terveyspointti.

Diakonian aamupuuro 
ti 12.9. klo 9–10 Pysäkillä. Diakonian aamupuuro on tarkoi-
tettu oulunsalolaisille vähävaraisille perheille ja yksinasuvil-
le. Puuron lisäksi ateriaan kuuluu leipä lisukkeineen, kahvi tai 
tee. Paikalla on diakoniatyöntekijä.

Neulontaa ja matkakumppanuutta 
ti 12.9. klo 13–14.30 Pysäkillä. Kaikille avoin neulontahetki, 
jossa tehdään diakoniatyölle lahjoitettavaksi sukkia, lapasia, 
myssyjä, huiveja ym, samalla yhdessä keskustellen.  
Otamme vastaan lankalahjoituksia.
Lisätiedot: Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848.

Omaishoitajaryhmä 
torstaina 14.9 klo 13.30–15. Ryhmä on tarkoitettu omaishoita-
jille tai etäomaishoitajille. Vertaistukea ja yhdessäoloa.
Syksyn kokoontumiset 19.10., 23.11. ja 7.12. 
Lisätiedot: Maija Sivula, p. 044 7453 853.

Musiikki-ilta Uuden Äänen 
ja tansanialaisnaisten kanssa
maanantaina 11.9. klo 18 Oulunsalon 
yhteisötalon valtuustosalissa, Kauppiaantie 
5. Uusi Ääni -kuoro ja Oulussa  vierailevat 
tansanialaisnaiset  musisoivat yhdessä.

Retki kansainväliseen 
messuun Oulun 
tuomiokirkkoon 
keskiviikkona 13.9. Yhteiskuljetus lähtee 
klo 17 Pysäkiltä, Kauppiaantie 5. Oulussa 
vierailee tansanialaisnaisia Mwanzasta. 
Heidän kanssaan vietämme messua ja nautimme 
kirkkokahvit. Varmista paikkasi ja ilmoittaudu 
lähetyssihteerille, p. 040 5065 511.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot
Tuiran kirkko   
Myllytie 5 
Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Toimipaikat
Koskelan srk-koti
Koskelantie 86
Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2
Palokan srk-koti
Parkettitie 3

TUIRAN 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 10.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Stiven Naatus,
avustavat Niilo Pesonen, Riikka
Honkavaara, Irma-Elina Mukari 
ja Eeva-Marja Laitinen, kantto-
rit Heikki Jämsä ja Tommi Hek-
kala. Vapaaehtoisten tehtä-
vään siunaaminen. Pastori Sti-
ven Naatuksen lähtösaarna. 

Messu su 10.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustavat Saila 
Luukkonen ja diakoniatyön va-
paaehtoiset, kanttori Raakel 
Pöyhtäri, musiikkiavustaja An-
na-Mari Vartiainen, huilu. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Vapaaeh-
toisten tehtävään siunaaminen.
Messu su 10.9. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Jonna Piirainen, kanttori Anu 
Arvola. Vapaaehtoisten tehtä-
vään siunaaminen.
Messu su 10.9. klo 12, Palokan 
srk-koti. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Soili Pitkänen, 
kanttori Katri Sippola. Vapaaeh-
toisten tehtävään siunaaminen.
Iltamessu su 10.9. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
ehtoollisavustaja Pentti Kinnu-
nen, kanttori Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 13.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Mari 
Tiekstra, kanttori Raakel Pöyh-
täri.
Hiljainen rukous osaksi arkea 
ke 13.9. klo 17.30, Tuiran kirkko. 

Raamattua 
arkiaamuisin 
klo 8 Tuiran kirkossa

to 7.9. Matt. 27
pe 8.9. Matt. 28
ma 11.9. Luukas 1
ti 12.9. Luukas 2-3
ke 13.9. Luukas 4-5
to 14.9. Luukas 6-7

Ilmoittaudu lukijaksi!
www.oulunseurakunnat.
fi/tuiran-seurakunta/raa-
matunlukuhetket tai www.
vapaaehtois-tyo.fi/oulu
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Kirkkokyyti
Sunnuntaisin kuljetus 

Palokan seurakuntakodin 
jumalanpalvelukseen. 

Lähtö klo 11.30 Rajakylän 
srk-kodilta, pysähtyy  

tarvittaessa Kuivasojan 
koulun pysäkillä. 

Paluu klo 13.30 Palokasta. 
Tervetuloa!

Joulumarkkinoille 
ja oopperaan 
Tallinnaan

29.11.–1.12.
Bussimatka Tallinnan joulumarkkinoille, Estonian 
Oopperaan La Traviata -esitykseen ja tutustutaan 
Kadriorgin Palatsin taidemuseoon.
Lähdemme kohti Helsinkiä keskiviikkona 29.11. klo 
6, josta laiva Tallinnaan klo 15.15. Majoittuminen So-
kos Hotel Estoniassa kahden hengen huoneissa. Yh-
den hengen huone lisämaksusta. Torstaina Estoni-
an Ooppera ja taidemuseo. Paluumatkalle lähdem-
me aamupalan jälkeen perjantaina 1.12., laiva läh-
tee klo 10.30.
Matkan hinta 292 €. Hinta sisältää bussi- ja laiva-
matkat, majoittumisen kahden hengen huoneessa, 
yhden hengen huone lisämaksusta 78 €, aamupalan, 
museo- ja oopperaliput, matkapäivien lounaat se-
kä vakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenil-
le. Matkalle tarvitaan passi tai uudenmallinen hen-
kilötodistus.
Ilmoittautuminen: www.oulunseurakunnat.fi.

Joulumarkkinoille 
ja oopperaan 
Tallinnaan

ja oopperaan 
Tallinnaan

ja oopperaan 
Joulumarkkinoille 

ja oopperaan 
Tallinnaan

W
ikipedia

Seniorien laulupiiri
torstaina 14.9. alkaen klo 13.30 Tuiran kirkolla.
Tule laulamaan yhdessä vanhoja, 
tuttuja koululauluja, 
hengellisiä lauluja sekä virsiä 
kanttorin johdolla! 
Huom! 14.9. ei poikkeuksellisesti 
ole kahvitarjoilua, 
vaan laulaminen 
aloitetaan jo klo 13.30.

Tuiran kirkko, Sumppu.
Diakoniapiiri ma 11.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Päivi 
Moilanen, p. 040 5747 064.
Käsityökahvila ti 12.9. klo 12, 
Koskelan srk-koti.
Sanaa teekupin ääressä alkaen 

ti 12.9. klo 13, Palokan srk-
koti. Sanaa teekupin 

äärellä on kerho, 
jossa keskustel-
laan Raama-
tun teksteistä 
ja ajankohtai-
sista ilmiöistä, 

sekä rukoillaan 
yhteisten asioi-

den puolesta. Ker-
hopäivät syksyllä 2017: 

12.9., 3.10., 17.10., 7.11., 28.11., 
19.12. Lisätietoja antaa diako-

ni Heli Mattila, p. 040 5747 145. 
Eläkeläisten kerho to 14.9. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. Elä-
keläistenkerhossa on mukavaa 
yhdessä oloa ja monenlaista oh-
jelmaa. Kerho rakentuu kirkko-
vuoden teeman ympärille. Kah-
vitarjoilu. Mukana diakoni Päivi 
Moilanen, p. 040 5747 064 

Nuorille
Nuorisotyön päivystys to 7.9. ja 
to 14.9. klo 16–17, Tuiran kirkko. 
Nuorten draamaryhmä to 7.9. 
klo 17, Tuiran kirkko. Ryhmän 
vetäjinä toimivat nuorisotyön-
ohjaajat Merja Ollila, p. 040 
5245 944 ja Anssi Putila, p. 050 
3408 982.
Teematorstai to 14.9. klo 17–19, 
Tuiran kirkko. 

Yhden vanhemman perheet!
Linnanmaan olohuone aloittaa syksyn tapaamiset Pyhän Luuk-
kaan kappelilla to 14.9. klo 17.30.
Illassa voit tavata muita samassa tilanteessa olevia kahvittelun 
ja pienen iltapalan merkeissä.
Toiminta järjestetään yhdessä Oulun seudun yhden vanhem-
man perheet ry:n kanssa.
Illassa mukana diakoniatyöntekijä ja vertaisohjaaja.
Lapsille tekemistä lastenohjaajien seurassa. Voit myös esittää 
toiveita illan sisällöstä.
Syksyn tapaamiset joka kuukauden toinen torstai: 14.9., 12.10., 
9.11. ja 14.12. klo 17.30–19.30. Tervetuloa mukaan, myös uudet 
perheet!
Lisätietoja voit kysyä diakoniatyöntekijä Katriina Sipilältä, p. 
040 4824 546.

Hiljaisuuden päivä
lauantaina 16.9. klo 12–17 Oulujoen pappilassa.

Oulujoen pappilan kauniissa miljöössä
 vietetään hiljaisuuden päivää. 

Päivä päättyy kaikille seurakuntalaisille avoimeen 
hiljaiseen messuun Oulujoen kirkossa klo 17. 

Päivään mahtuu kahdeksan osallistujaa
 ja päivä on osallistujille maksuton.

Hiljaisuuden päivän ohjaajina toimivat Tuiran seurakunnan 
työntekijät: vs. pastori Soili Pitkänen ja diakoni Heli Mattila.
Ilmoittautumiset Helille ma 4.9. tai ma 11.9. p. 040 5747 145. 

Kappalainen Stiven Naatuksen 
lähtösaarna 

Tuiran seurakunnan kappalainen Stiven Naatus 
pitää lähtösaarnan 10.9. klo 10 Tuiran kirkolla. 

Tervetuloa!

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus ma klo 
9–11 p. 044 3161 412. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 7.9. klo 13, Palokan 
srk-koti. Lisätietoja antaa alu-
een diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145. Otamme myös uusia 
diakoniatyön vapaaehtoistyös-
tä kiinnostuneita ihmisiä mu-
kaan toimintaan!

Aikuisille
Raamattupiiri to 7.9. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Sumppu. 
Pateniemen raamattupiiri to 
7.9. ja to 14.9. klo 16–17.30, 
Palokan srk-koti. Li-
sätietoja antaa Lii-
sa Sutinen, p. 040 
7390 971.
Oulun Rauhan-
yhdistyksen 
ompeluseurat. 
pe 8.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Puutyökerho ma 
11.9. ja ke 13.9. klo 9, Sii-
pi, Nokelantie 48 B.
Käsityökerho ma 11.9. klo 12, 

Tuiran seurakunnan  vapaaehtoiset 
lähetetään tehtäviinsä 

sunnuntaina 10.9.

Tuiran seurakunnan vapaaehtoistyötä tekevät 
lähetetään tehtäviinsä uuden toimikauden alkaessa.

Kaikkia nykyisiä ja uusia vapaaehtoisia kutsutaan 
lähetettäviksi tehtäviinsä sunnuntaina 10.9. 

kello 10 alkaviin messuihin
Tuiran kirkossa ja Pyhän Luukkaan kappelissa 

sekä 
kello 12 alkaviin messuihin

Pyhän Tuomaan kirkossa ja Palokan seurakuntakodissa.

Lähetystyön kerhot
Puutyökerho, Siiven kellarissa, Nokelantie 48 B, ma ja ke klo 9.
Lähetyspiiri, Tuiran palvelukeskuksessa, Kangastie 1, parillis-
ten viikkojen ma klo 14 (18.9. alkaen).
Kivi- ja tif fanylasikerho, Pyhän Tuomaan kirkon kellarissa 
ti klo 10.
Käsityökahvila, Koskelan seurakuntakodissa ti klo 12–15
Lähetys- ja raamattupiiri, Pyhän Tuomaan kirkossa ke klo 16.

Suomalaisen musiikin ilta

Täällä 
Pohjantähden 
alla
Petri Laaksonen
Suomi 100
-juhlakonsertti

torstaina 14.9. 
klo 19 Tuiran 
kirkossa

Ohjelma 20 €

PERHEPÄIVÄ

la 9.9.  klo 10–14 

Terva-Toppilan 

koululla. 

Ks. ilmoitus s. 24.
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NUORET AIKUISET JA OPISKELIJAT

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Majakkailta pe 8.9. klo 
18.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Ks. s. 21.
Joel Hallikaisen konsertti 
la 9.9. klo 19, Oulunsalon kirkko. Ks. s. 22.
Jos toimit tavalla tai toisella seurakunnan hyväksi ilman palk-
kaa, voit mennä vapaaehtoisten siunaamiseen su 10.9. oman 
seurakuntasi kirkkoon. Ks. oman seurakuntasi kohdalta s. 19–23 
paikka ja aika!
Majataloilta su 10.9. klo 15 Myllyojan srk-talo. Ks. s. 22.
Taustatarinaklubi su 10.9. klo 16 Vanha pappila. Ks. s. 19.
Tuomasmessun suunnittelu ke 13.9. klo 19, Kastellin kirkko. Ks. s. 21.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 9.9. klo 18.30, Tuiran kirkko. 
SuperPitsailta. Kaikki mukaan. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 13.9. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Teema: Maailman vainotuimmat. Puhe: Jaakko 
Heikkilä. 

ERITYISDIAKONIA
KEHITYSVAMMAISTYÖ
perhekahvila erityisille perheille to 14.9. klo 17.30–19.30, 
Heinätorin srk-talo. Perhekahvila perheille, joilla on erityislapsi. 
Tervetuloa jakamaan erityistä perhearkea kahvikupposen äärelle. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Aabrahamin poppoo to 7.9. klo 13.30, Keskustan srk-talo. 
Kuulovammaisten päiväpiiri. Kahvirahan tuotolla tuetaan kuuron 
kummilapsen koulunkäyntiä Njomben kuurojenkoulussa.  
Kirjoitustulkkaus ja induktiosilmukka auttavat seuraamista. 
Kahvi, alkuhartaus, vierailijoita tai omaa ohjelmaa. 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 7.9. ja 14.9. klo 
13.30, Keskustan srk-talo. Uudet viittomakielisestä kuorosta 
kiinnostuneet, tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Ulla-Maija 
Aaltomaalta, p. 050 5933 378. Yhteinen kahvihetki. 
Hyvä tietää pe 8.9. klo 10–12, Keskustan srk-talo. Tietoa lisäävä 
viittomakielinen luento- ja keskustelutilaisuus. Eri alojen 
asiantuntijat luennoivat ja vetävät keskustelua osallistujien 
toiveiden mukaisista aiheista. Yhteinen aamukahvi klo 9.30. 
Luennon päätyttyä on mahdollista lähteä omakustanteiselle 
lounaalle ravintola Pokkiseen.
Viittova keskiviikkokerho ke 13.9. klo 13, Keskustan srk-talo. 
Uusi kokoontumismuoto, jossa on yhdistetty entinen eläkepiiri 
ja lähetyspiiri. Kerhon ohjelmassa on kahvit, hartaus ja 
ohjelmaosuus. Kerholaiset tuovat mukanaan pientä arvottavaa, ja 
arvonnan tuotto menee kummilapsen koulunkäynnin tukemiseen.
Ystäväkerho to 14.9. klo 15, Palvelukeskus Runola. Ohjelmallinen 
tuokio oululaisille kuuroille yhdessä Runolan asukkaiden kanssa. 
Kun tulet Ystäväkerhoon voit osallistua päiväkahville Runolan 
asukkaiden kanssa ennen kerhoa klo 14.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri torstaina 14.9. klo 13 Caritas-
kodissa, Kapellimestarinkatu 2. Opasystävä on vastassa klo 12.30 
alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven läheisyydessä.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 8.9. ja 15.9. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille. Rohkeasti 
mukaan!
Tavoiteryhmä ma 11.9. klo 10–12 Keskustan srk-talo, monitoimitila. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja naisille.
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien läheisille to 14.9. klo 
17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukiryhmä. Kokoonnumme joka 
toinen torstai Keskustan seurakuntatalon Kivijalassa, Asemakatu 
6, sisäpiha. 

IN ENGLISH – KANSAINVÄLISYYS

Englanninkielinen hartaus, Worship Service in English 
su 10.9. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathering for 
international people. Service on every Sun at 4 pm. in St. Luke’s 
Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu. Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, cof fee fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, 
Linnanmaa.

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Käsitöitä, puutöitä, kirjoja, 
lehtiä ja kortteja sekä kahvila 

Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.
Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 

p. 044 3161 720. 

Avoinna: ma–ti klo 10–14, 
to klo 14–18 (neulekahvila), pe klo 10–14. 
Avoinna myös lauantaina 16.9. klo 10–14.

www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

Tovi pe 8.9. klo 12 Siivessä. Imanin seurakunnan naiset 
Tansaniasta vierailevat Oulussa. Kahvitarjoilu.

Caritas Forum –
Kalevala kuvataiteessa 
torstaina 7.9. klo 14–15.30 Caritas-Kodilla, Kapellimestarika-
tu 2. Luentosarjan syyskauden aloittaa Oulun taidemuse-
on amanuenssi Elina Vieru. Hän alustaa aiheesta "Kalevala 
kuvataiteessa – kansallista ja kansainvälistä." Luennon jäl-
keen keskustellaan aiheesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Etsimme saattohoidon 
tukihenkilöitä 
kaupunginsairaalan 
palliatiivisen osaston A2:n, 
hoivaosastojen sekä Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistyksen käyttöön.

Olisiko sinulla aikaa ja sydämenpaloa toimia 
saattohoidossa olevan potilaan vierellä ja 
tarjota tukeasi hänelle sekä hänen läheiselleen?
Olet empaattinen, elämänkokemusta omaava 
tasapainoinen ihminen, kiireetön vierellä kulkija 
ja pystyt sitoutumaan toimintaan.
Koulutuspäivät pidetään Oulussa keskustan srk-talossa, 
Isokatu 17,  ke 18.10. klo 16–19 ja la 28.10. koko päivä.
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distyksen neuvontahoitajalle Virpi Sipolalle, p. 0400 944 263 
tai virpi.sipola@pssy.org.
Mukaan kaivataan sekä miehiä että naisia. Koulutukseen ha-
kijat haastatellaan ennen koulutusta.
Yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymä, Kaupunginsairaalan 
palliatiivinen osasto A2 sekä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry.

Vuonna 2018 rippikouluikäisiä ovat vuonna 
2003 syntyneet nuoret. Rippikouluihin ilmoit-
tautuminen tapahtuu netissä 4.9. klo 9 – 10.9. 
klo 23.30 osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/
rippikoulu. 

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

Ilmoittautuminen koskee Haukiputaan, Karjasillan, 
Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tuiran seura-
kuntien sekä Tuomiokirkkoseurakunnan jäseniä. 
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Rippikoulu
2018

Ilmoittaudu 4.–10.9.

Sururyhmä itsemurhan kautta 
läheisensä menettäneille 
keskiviikkona 13.9. klo 17.30 
Oulun kriisikeskus, Kirkkokatu 19. 
Onko läheisesi tehnyt itsemurhan? Sururyhmä itsemurhan 
kautta läheisensä menettäneille alkaa ke 13.9. klo 17.30 Ou-
lun kriisikeskuksessa, Kirkkokatu 19. Ryhmä on ammatilli-
sesti ohjattu, suljettu vertaistukiryhmä, joka kokoontuu 
10 kertaa tammikuun 2018 loppuun mennessä. Ryhmäs-
sä voit käydä luottamuksellisesti läpi kuoleman herättä-
miä ajatuksia ja tunteita, selviytymistä tukevia tekijöitä et-
sitään yhdessä. Osallistuminen on maksutonta, ilmoittau-
tuminen ja sitoutuminen välttämätöntä. Ryhmää ohjaavat 
kriisityöntekijä Petri Martikainen (petri.martikainen@ou-
lunkriisikeskus.fi, p. 044 3690 966) ja johtava sairaalapasto-
ri Hannele Lusikka, jolle ilmoittautumiset 11.9. mennessä: 
hannele.lusikka@evl.fi, p. 040 5797 806.

Kirkon kuvapankki / Aarne O
rm

io

Lauantaina 9.9.  klo 10–14

PERHEPÄIVÄ

Tervetuloa viettämään kanssamme 
mukavaa päivää yhdessäolon merkeissä 
Terva-Toppilan koululle, Merituulen 
yksikköön (Koskelantie 51–53).
 

OHJELMA
10.00 tapahtuma alkaa 
10.30 Niko Taikuri esiintyy
11–13 Sirkustellaan -työpaja
11.30 hernekeitto ja pannarikahvit
12.30–14.00 Soitinaskartelua
14.00 tapahtuma päättyy

Lisäksi leikkivarjo- ja pihaleikkejä, 
kasvomaalausta, 
MLL:n yhdistystoiminnan piste,
mies-lapsitoiminnan piste

Tapahtuma on perheille maksuton.
Lapset ovat tapahtumassa huoltajan vastuulla.
Lähin parkkipaikka löytyy Toppilan Salen pihalta.
Yhteistyössä: MLL, Oulun ev.lut seurakunnat, Martat, 
Oulun kaupunki, Veikkaus ja Oulun tähtisirkus

PERHEPÄIVÄ

Tervetuloa viettämään kanssamme 

11.30 hernekeitto ja pannarikahvit

Lisäksi leikkivarjo- ja pihaleikkejä, 

Kuvat: Pixabay

Illanvietto 
tansanialaisten 
naisten kanssa 
torstaina 14.9. klo 17 Läm-
sänjärven leirikeskukses-
sa. Viktorianjärven itäi-
sestä hiippakunnasta tul-
lut naisten ryhmä viet-
tää viimeistä iltaansa Ou-
lussa. He haluavat jakaa 
ajatuksia ja elämänker-
tomuksia suomalaisten 
kanssa. Mahdollisuus kes-
kusteluun, laulamiseen ja 
rukoukseen, saunomi-
seen ja makkaranpais-
toon. Makkarat, salaattit 
ja juomat talon puolesta, 
muu tarjoilu nyyttikesti-
periaatteella.
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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 seurakunnan 
perhetyö
Muhoksen seurakunnan 
varhaiskasvatus

MUHOS |  www.muhoksenseurakunta.fi/

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
Avoinna
ma–pe klo 9–14
lisäksi to klo 15–17
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi 
Kirkkoherra
Teemu Isokääntä
p. 044 7372 619
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!

Hartaus ja ehtoollinen to 7.9. 
klo 14 Helmin kodissa, Jouni 
Heikkinen.
Iltahartaus to 7.9. klo 19 Rokual-
la, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 12.9. klo 12.30 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 12.9. klo 13 Muhok-
sen palvelukodissa, Jouni Heik-
kinen.
Ompeluseurat ti 12.9. klo 18 
srk-talon kappelihuo-
neessa lähetys- ja 
diakoniatyön hy-
väksi. 
Keskipäivän-
kerho ke 13.9. 
klo 11.30 srk-
talossa. Syys-
kauden avauk-
sessa mukana Han-
na Kaisto-Vanhamäki, 
Leena Leskelä ja Jouni Heik-
kinen.
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo 
17.45 srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen.
Omaishoitajien ryhmän syys-
kauden aloitus to 14.9. klo 
13.15–14.45 Koortilan kodalla. 
Tervetuloa vaihtamaan kuulu-
misia ja paistamaan makkaraa! 
Lisätietoja Leena Leskelä, p. 040 
5470 786. 
Laulutuokio to 14.9. klo 13.30 

Mikevan palvelukodeissa, Os-
si Kajava.
Ruokakassien jakelu vähäva-
raisille maanantaisin klo 9.30–
10.30 (tai niin kauan kuin kasse-
ja riittää) srk-talon alakerrassa. 
Otathan mukaasi varakassin, 
joka on tarpeen, jos olemme 
saaneet reilusti jaettavaa!
Kuorot: Ke 13.9. klo 10.30 päivä-
kuoro, klo 17 lapsikuoro ja klo 
18.30 kirkkokuoro srk-talossa.
Lapset / perheet: Perhekerhot 
ti klo 9.30–11.30 srk-talossa ja 
Laitasaaren ry:n tiloissa Päivä-
rinteellä sekä to klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Stoppi perjantaisin klo 9–11.30 

srk-talon alakerrassa. Sto-
pissa on ohjattua toi-

mintaa 3–5 v. lap-
sille, ilmoittau-

tumiset saman 
viikon keski-
viikkoon klo 
12 mennessä 

tekstiviestillä 
p. 040 5795 799 

/ Soile tai 040 5799 
263 / Anne. Lasten ja 

isovanhempien toiminnal-
linen iltahetki, iltakammari, 
maanantaisin klo 18–19.30 vuo-
roviikoin Päivärinteen srk-salis-
sa (11.9.) ja srk-talon alakerrassa 
(18.9.) Iltapalatarjoilu. Perheilta 
to 14.9. klo 18 Koortilassa. 
Nuoret / rippikoulut: Rippi-
kouluinfo to 7.9. klo 18 srk-ta-
lossa tulevan vuoden rippikou-
lulaisille ja heidän vanhemmil-
leen. Myös muualle rippikou-
luun menevät mukaan! Pe 8.9. 

Kansanlaulukirkko su 
10.9. klo 10 Kotiseututalolla. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski.
Messu su 10.9. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski. 
Lähimmäisen kirkkopyhä. 
Ruokailu srk-talolla.

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 7.–14.9.2017

TYRNÄVÄ |  www.tyrnavanseurakunta.fi

Kastettu: 
Konsta Viljami Alakärppä, 
Helga Elvi Anneli Halunen, 
Ellen Adele Maaninka, 
Artturi Eino Parviainen

Kirkon kuvapankki / H
enna Aaltonen

Messu su 10.9. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Ossi Kajava. 
Laitasaaren ry:n syysseurojen 
messu. 

Tyrnävän seurakunnan ja kunnan järjestämä

Perinteinen  
perhevaellus  Rokualla 

lauantaina 9.9.
 

Vaellamme Rokuan maastossa n. 10–12 km, jonka 
jälkeen on mahdollisuus käydä kylpylässä ja syömässä 
omin kustannuksin. Matkat osallistujille ovat ilmaiset. 

Mukaan tarvitset omat eväät vaellukselle ja
ILOISTA SEIKKAILUMIELTÄ.

Ilmoittautumiset Salmelle, p. 044 7372 631. 
Lisätietoja matkasta saa myös Vellulta, p. 050 3430 303.

klo 15–17 päivystys nuorisotoi-
mistolla. Koulupastoripäivystys 
to 14.9. klo 11–12.15 yläkoululla 
ja lukiolla.
Laitasaaren rukoushuone: Aa-
murukous maanantaisin klo 
6.30. Perhekerho torstaisin klo 
10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: To 
7.9. klo 18.30 ompeluseurat Hilk-
ka ja Kari Tiirolalla sekä Noora 
ja Sami Lohilahdella. Pe 8.9. klo 

Kahden vartin kirkko to 7.9. klo 
14 Tyrnävän kirkossa. Tämä eh-
toollisjumalanpalvelus on tar-
koitettu erityisesti ikäihmisille. 
Kirkkokahvit juodaan sään sal-
liessa ulkona.
Nuttupiiri pyörähtää jälleen 
käyntiin to 7.9. klo 17 Tyrnävän 
srk-talolla. Tervetuloa mukaan se-
kä uudet että entiset "nuttuilijat".
Perjantaina 8.9. kaikki toimis-
tot ovat suljettuna.
Seurakuntakerho ti 12.9. klo 
12.30–14 Tyrnävän srk-talolla. 
Tervetuloa mukaan uudet ja en-
tiset kerholaiset!
Kaiken kansan aamupala aloit-
taa taas kesätauon jälkeen ke 
13.9. Tyrnävän srk-talolla. Pöytä 
on katettuna joka toinen keski-
viikko klo 8–9.30. Tarjolla puu-
roa, leipää ym. sekä kahvia. Va-
paaehtoinen maksu. Tule naut-
timaan aamupala ja tapaamaan 
muita ”aamuvirkkuja”.
Muistikahvila to 14.9. klo 13.30 

Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 15.9. klo 13 Mänty-
rinteellä. Temmeksen kappelin 
kylätoimikunta tarjoaa kahvit.
Elintarvikkeiden jako vähäva-
raisille tyrnäväläisille ja puuro-
tarjoilu maanantaisin klo 8.30–
9.30 Pömilässä. Elintarvikkei-
ta jaetaan niin kauan kun tava-
raa riittää.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Tervetuloa sekä uudet et-
tä tottuneet kulkijat. Mahdol-
lisuus seurusteluun, käsitöi-
den tekoon, kahvitteluun, yh-
dessä oloon ja hyvän tekemi-
seen. Kummikohteenamme on 
Hosainan kuurojenkoulu Etio-
piassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: Seu-
rat su 10.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 8.9. klo 19 Alanko, 
Pronssikausi 8. Seurat su 10.9. 
klo 16 ry:llä.

Lähimmäisen 
kirkkopyhä 
sunnuntaina 10.9. 
Temmeksellä

Tyrnävän seurakunta kutsuu kaikenikäisiä koko perheenä ja/
tai läheisen tai ystävän kanssa Temmeksen kirkkoon ja sen jäl-
keen Temmeksen seurakuntatalolle viettämään Lähimmäi-
sen kirkkopyhää. Lisäksi mukaan kutsutaan kaikkia seurakun-
nan vapaaehtoistyössä toimivia.

Tyrnävältä lähteville järjestetään yhteiskyyditys, jonka vuoksi 
tarvitaan ilmoittautumiset viimeistään 5.9. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 040 7372 610. Bussi lähtee klo 11.30 seura-
kuntatalolta. Temmesläiset, jotka tarvitsevat kyyditystä, voi-
vat olla yhteydessä Olavi Savelaan.

Ohjelma:
klo 12.00 Messu Temmeksen kirkossa
klo 13.30 Ruokailu Temmeksen srk-talolla 
(vapaaehtoinen maksu )
klo 14.30 Lauluja ”kehdosta keinutuoliin” 

Mieti, minkä laulun haluaisit yhdessä laulettavan. 
Voit kertoa, jos haluat, lauluun liittyvän 
muiston tai perustelun. 
Lauluja laulattaa ja säestää 
Tuula Haxu Hakkarainen, joka 
on freelancermuusikko,  laulaja ja 
laulujen tekijä. Tuula laulaa 
tilaisuudessa myös omia 
kappaleitaan.

Ruokakassien 

jakelu 

vähävaraisille 

maanantaisin 

klo 9.30–10.30

srk-talon 

alakerrassa.

Mieti, minkä laulun haluaisit yhdessä laulettavan. 
Voit kertoa, jos haluat, lauluun liittyvän 
muiston tai perustelun. 
Lauluja laulattaa ja säestää 
Tuula Haxu Hakkarainen, joka 
on freelancermuusikko,  laulaja ja 
laulujen tekijä. Tuula laulaa 
tilaisuudessa myös omia 

Ompeluseurat
maanantaisin 

25.9., 23.10. ja 20.11.
klo 18–20 Laitasaaren 

rukoushuoneella
(Rantatie 190).

tiistaisin 
12.9., 10.10. ja 7.11. 

klo 18–20 srk-talon 
kappelihuoneessa.   

Tule viettämään 
lämminhenkistä iltaa 

kahvittelun/teen ja 
käsitöitten parissa!

Ompeluseurat tukee 
lähetys- ja diakoniatyön 

toimintaa. 

Tervetuloa!

PERHEKERHOLAISTEN UINTIRETKET
Muhoksen uimahalliin

tiistaisin 12.9., 10.10. ja 31.10. klo 9 – 11.
Uinti on ilmainen perhekerholaisille!

Lähdetään yhdessä 
polskimaan!

Saman taivaan alla 
-perheillat
to 14.9. klo 18 Koortilassa
to 5.10. klo 18 Päivärinteellä ry:n tiloissa
to 9.11. klo 18 Kylmälänkylän kappelissa
ti 28.11. klo 18 Laitasaaren rukoushuoneella

Tämän syksyn perheillat ovat yhdessäolon hetkiä,
 joissa hiljennytään hetkeksi, harjoitellaan kädentaitoja, 
vietetään satuhetkeä, lauletaan ja nautitaan iltapala.

Tervetuloa!
Muhoksen seurakunnan perhetyö

19 raamattuluokka-iltakylät: 
4–6lk Ylimartimo ja 7–8lk Puoli-
taival. Laitasaaren ry:n syysseu-
rat 9.–10.9. Ma 11.9. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. Ti 12.9. klo 13 vart-
tuneiden kerho ry:llä, vieraana 
asianajaja Heikki Aspegren. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 8.9. klo 19 nuortenilta Urpi-
lainen. Klo 19 raamattuluok-

ka; pienet Kinnunen, isot Puo-
litaival. Syysseurat: La 9.9. klo 
19 seurat ja laulutuokio ry:llä. 
Su 10.9. klo 11 ruokailu ja klo 12 
alustus ry:llä. Klo 18 messu Mu-
hoksen kirkossa. Ti 12.9. klo 13 
varttuneiden kerho Muhoksen 
ry:llä, vieraana asianajaja Heikki 
Aspegren. Ke 13.9. klo 17.30 päi-
väkerho ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 9–15, 
ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Sanna Mettovaara
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Kappalainen
Martti Arkkila
p. 044 5181 191
vt. seurakuntapastori
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600
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

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista

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

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 
Kanttori 
Mari Liukkonen
p. 040 7430 382
Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382
Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Sanajumalanpalvelus 
su 10.9. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Olli Seikkula, 
kanttorina Mika Kotkaranta, 
jumalanpalvelusryhmänä 
Rauhanyhdistys. 
Rauhanyhdistyksen 
pyhäkoulukauden avaus.

Metsäkirkko su 10.9 klo 
14 Koppakodalla. Tarjoilua 
lähetyksen hyväksi.
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LIMINKA |  www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Kastettu: 
Martha Maya Miriam 
Ervasti, 
Elsa Kaarina Junttila, 
Roope Alexander Määttä 
Kuollut: 
Irja Aino Annikki Ylitalo 93

Raamatun äärellä -ilta to 7.9. 
klo 18.30 Lähetysvintillä.
Aamupuuro pe 8.9. klo 9–10.30 
srk-talolla. Vapaaehtoiset kat-
tavat euron aamupalan ja kaik-
ki ovat tervetulleita syömään 
sekä seurustelemaan. Muka-
na diakonissa Marika Kamps tai 
diakonissa Antti Härkönen. 
Kierrätystori pe 8.9. klo 9.30 Lä-
hetysvintin alakerrassa. Voit ha-
kea tarvitsemaasi tavaraa ilmai-
seksi. Voit myös lahjoittaa vaa-
tetta, astioita, kenkiä, leluja, lii-
navaatteita ym. 
Ruokajakelu pe 8.9. klo 10–
10.30 srk-talolla. Kauppojen lah-
joittaman ylijäämäruoan ruo-
kajakelu on suunnattu liminka-
laisille vähävaraisille sekä lap-
siperheille. Lisätietoja antavat 
diakonissat Marika Kamps ja 
Antti Härkönen.
Kierrätystori ma 11.9. klo 17.30 
–19 Lähetysvintin alakerrassa. 
Neulekahvila ma 11.9. klo 17.30 
Lähetysvintillä. Ohjelmassa kä-
sitöiden tekoa, jutustelua, ilta-
teetä tai kahvia sekä iltaharta-
us. Tervetuloa tutustumaan!
Seurakuntakerho kaikille elä-
keläisille ke 13.9. klo 12 srk-talol-
la. Sienitietoutta tarjoilemassa 
Ulla-Maija Lumme, mukana dia-
konissa Antti Härkönen.
Kuorot ke 13.9.: Tähdet klo 17 
srk-talolla, Celeste klo 17 kir-
kossa, Kirkkolaulajat klo 18.30 
srk-talolla ja Minka klo 18.30 
kirkossa.
70-vuotiaiden juhla to 14.9. klo 
12 srk-talolla.
Aamupuuro, kierrätystori ja 
ruokajakelu pe 15.9. klo 9 alka-
en srk-talolla.
Partio: Ke 13.9. päivystys partio-
toimistossa klo 16–17. 15.–17.9. 
ROVER 17 Hossassa 13-v./2017 
ja sitä vanhemmille nuorille. 
Retkikirje löytyy kotisivulta. Il-
moittautuminen Makelle teks-
tarilla viimeistään 10.9. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löydät 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: La 9.9. klo 19 
aikuistenilta. Su 10.9. klo 12 per-
hekirkko: yhteinen pyhäkoulu ja 
raamattuluokka Limingan kir-
kossa ja klo 14 seurat Joutsenko-
dilla sekä klo 16 ja 17.30 seurat 
ry:llä. To 14.9. varttuneiden ker-
ho ry:llä.  Pe 15.9. klo 18.30 raa-
mattuluokka (5.–6.) ry:llä.

Piispantarkastus aj. 22.–24.9. 
Siikalatvan seurakunnassa. Oh-
jelma seuraavassa lehdessä.
Ehtoollishartaudet: to 7.9. klo 
13 Nestorissa, ti 12.9. klo 13 Vaa-
rintalossa ja klo 13.30 Ainolassa 
sekä to 14.9. klo 14 Pohjantäh-
dessä.
Tavastkengän diakoniapiiri to 
7.9. klo 14 kylätalolla.
Hartaus to 7.9. klo 14.30 Kuu-
rankukassa.
Diakoniavierailu ke 13.9. klo 
14 Pihlajistoon. Mäläskänkylän 
diakoniakylätoimikunta.
Kuorot: Pulkkila: Lapsikuo-
ro Stellat tiistaisin klo 15 srk-

Eläkeliiton ruokailu  ti 12.9 klo 
12 ravintola Aavassa Luotsiho-
tellilla. Ilmoittautumiset 7.9 
mennessä Helville, p. 040 8275 
711.
Tulossa: Su 17.9 klo 10 messu ja 
kanttori Mari Liukkosen terve-
tuliaiskahvit.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Euron 
aamiainen  
perjantaina 15.9.
klo 7.30–9.15 
seurakuntasalissa.
Aamiaisavustajia 
kaivataan, 
ilmoittautumiset 
diakonissa Marjalle.

65+ leiri Törmälässä 
Syksyinen minileiri 25.–26.9.Törmälän tilalla sienestyksen 
ja marjastuksen merkeissä. Yli 65-vuotiaille. Hinta 50 € sis. 
täyshoidon, kyydin ja majoituksen 2–3 hengen huoneessa. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 18.9. mennessä: diakonissa 
Antti Härkönen, p. 044 7521 226, tai kirkkoherran virastoon.

Pixabay

Lähetysvintille saapuu 
vieraita Tansaniasta 
maanantaina 11.9. klo 12–14 Lähetysvintillä. 
Tervetuloa kuulemaan Imanin seurakunnan 
naisten kuulumisia!

Suom
en Lähetysseura

Kirkonmäellä-
tapahtuma 

lauantaina 16.9. klo 14–17.

Tutustumista kirkkoon, työmuotoihin ja 
työntekijöihin rennossa ilmapiirissä.

Makkara- ja kahvitarjoilun ohella voi osallistua 
Ylivieskan kirkkotalakoisiin ostamalla 

leivonnaisia ja sukkia.

Arkisto

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Kastettu:
Aleksi Eevert Kalevi 
Myllykoski (Pulkkila),
Erkki Aatos Verneri Tihinen 
(Pulkkila)

Kuollut:
Pekka Huttunen 91 
(Piippola)
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Lasten kerhot alkoivat viikol-
la 35. Lisätietoa kerhoista ja va-
paista kerhopaikoista voi tie-
dustella Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerhon aloituksesta il-
moitetaan myöhemmin.
Friday club 0.–4.-lk pe 8.9. klo 
17.30–19 srk-talossa sekä Friday 
night pe 8.9. klo 19.15–21 srk-ta-
lossa. Luvassa monenlaista toi-
mintaa, puuhaa, raamattuope-
tusta ja nyyttärit. Tervetuloa 
mukaan!
Kuoroharjoitukset ke 13.9. klo 
18.30 srk-talossa. Lisätietoa 
Maililta, p. 044 7750 603.
Käsityöilta ma 11.9. klo 17–19 
uuden viraston kahvihuonees-
sa, tule mukaan käsityön kans-
sa tai ilman.
Joulun lapsi -keräyk-
seen osallistum-
me myöhemmin 
syksyllä. Nyt on 
jo hyvä aika pi-
meinä syksyil-
toina neuloa jo-
tain lämmintä 
Romanian ja Mol-
dovan lapsille tai 
tehdä/ hankkia penalei-
ta, pieniä pehmoja tms. Lisätie-
toa Marjolta, p. 045 6381 973.
Miesten retkelle la 9.9. ilmoit-
tautuneille vielä tiedoksi, et-
tä lähtö on Lumijoen srk-talol-
ta klo 6.45 ja paluu Lumijoelle n. 

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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
Seurakuntamestari
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Messu su 10.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen, tiimi avustaa. 

Joulun lapsi -keräys Nyt on jo hyvä aika pimeinä syksyiltoina neuloa jotain lämmintä Romanian ja Moldovan lapsille.

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 7.–14.9.2017

LUMIJOKI |  www.lumijoenseurakunta.fiHAILUOTO  |       www.hailuodonseurakunta.fi

SIIKALATVA  |     www.siikalatvanseurakunta.fi
Arkisto

Messu su 10.9. klo 10 Pyhännän kirkossa. Liturgia Merja 
Jyrkkä, saarna Eliina Heinonen. Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Paula Petäjäjärvi, Pirjo Vähäkuopus, Sirpa Arbelius ja 
läuluryhmä Tän kylän ämmät. Naistenpäivä.
Iltamessu su 10.9. klo 18 Kestilän kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
          Piispanmessu su 24.9. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Liturgia 
piispa Samuel Salmi, saarnaa Merja Jyrkkä, avustava pappi 
Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen ja Arja Leinonen.

Jumalanpalvelukset

Naisten retki
lauantaina 16.9. Tornioon ja 
Kemiin. Lähtö srk-talolta klo 7.30. 
Tutustumme Tornion kirkkoon, 
syömme ja sen jälkeen vapaata 
kaupungilla oloa parin tunnin 
ajan. Päivällä ajamme Kemiin ja 
pääsemme tutustumaan oppaan 
johdolla jalokivigalleriaan ja 
lumilinnanäyttelyyn. 
Luvassa mm. satavuotiaan Suomen kuninkaan kruunu! 
Kotimatkalle lähdemme Kemistä n. 16.45. 
Retken hinta lumijokisilta 25 €, sisältäen matkat, 
ruuan sekä pääsymaksut näyttelyihin. 
Ilmoittautumiset virastoon viimeistään 
pe 8.9. p. 044 7750 600. 
Lisätietoa Marjolta, p. 045 6381 973.

takauden aloitus/virkistyspäi-
vä su 10.9. klo 12 ry:llä sekä seu-

rat klo 14 Pihlajistossa. 
Pyhäntä: Syysmyy-

jäiset la 9.9. klo 
18 ry:llä. Seu-
rat su 10.9. klo 
16 ry:llä. Laulu-
seurat ke 13.9. 

klo 18.30 Mat-
leena ja Juho 

Koskelolla. Rant-
sila: Syysmyyjäiset 

pe 8.9. klo 19 ry:llä. Leiri-
seurat su 10.9. klo 18.30 ry:llä.

20.15. Retken hinta 25 €. Lisätie-
toa Markulta, p. 044 7750 602. 
Retken varustus: lämmin sää-
hän sopiva ulkoiluasu, maasto-

kengät tai lenkkarit, päähi-
ne ja käsineet. Repus-

sa vesipullo, sa-
deasu, oma mu-

ki, puukko ja is-
tuinalusta.
Naisten retki  
lauantaina 16.9. 

Tornioon ja Ke-
miin. Lähtö srk-

talolta klo 7.30. Tu-
tustumme Tornion kirk-

koon, syömme ja sen jälkeen 
vapaata kaupungilla oloa pa-
rin tunnin ajan. Päivällä ajam-
me Kemiin ja pääsemme tutus-
tumaan oppaan johdolla jaloki-
vigalleriaan ja lumilinnanäyt-

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Piispantarkastus
 ajalla 22.–24.9. 

Siikalatvan 
seurakunnassa.

Naiset, 
Teidän päivänne!
sunnuntaina 10.9. Pyhännällä

klo 10 Messu kirkossa
 liturgia Merja Jyrkkä
 saarna Eliina Heinonen
 kanttori Arja Leinonen
 avustavat Paula Petäjäjärvi,
 Pirjo Vähäkuopus ja Sirpa Arbelius
 lauluryhmä Tän kylän ämmät

Messun jälkeen tarjoilua ja 
tilaisuus seurakuntatalossa.
• musiikkia
• ”Kultaomenia” Eliina Heinosen puheenvuoro
• runoja ym.

Lastenhoitoa järjestetään tarpeen 
mukaan. Varaa lastenhoito
viim. pe 8.9. Sirkulta, 
p. 040 7427669

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Sirpa Arbelius

Viikottaiset kerhot 
Kaverikerho 

keskiviikkoisin klo 10–11.30 kirkossa.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin klo 13–14.30

Saarenkartanon vieressä, rivitalon kerhohuoneella. 

Päiväkerho 3–5-vuotiaille 
torstaisin klo 9.30–11.30 kirkossa.

Ilmoittautumiset diakonissa-Marjalle, p. 040 7430 382.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 kirkossa.

telyyn. Luvassa mm. 100-v Suo-
men kuninkaan kruunu! Koti-
matkalle lähdemme Kemistä n. 
16.45. Retken hinta lumijokisil-
ta 25 €, sisältäen matkat, ruu-
an sekä pääsymaksut näytte-
lyihin. Ilmoittautumiset viras-
toon viimeistään pe 8.9. p. 044 
7750 600. Lisätietoa Marjolta, p. 
045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 8.9. klo 
19 raamattuluokat K&A Niku-
lalla (pienet) ja A&J Anttilalla 
(isot),     klo 19 nuortenilta Tak-
kulalla. Su 10.9. klo 12 pyhäkou-
lut Kk: Salmelalla, Lk: Simunalla 
ja Yp: Lahdenperällä, klo 17 seu-
rat ry:llä. Ke 13.9. klo 10 puuro-
kerho Hiltusella, klo 12 ompelu-
seurat Eskolalla. Päiväkerhot ti, 
ke ja to klo 17 ry:llä. 

talossa. Pyhäntä: Lapsikuoro 
torstaisin klo 17.30 srk-talos-
sa. Mieskuoro to 7.9. klo 
19 srk-talossa. Rant-
sila: Lapsikuoro 
Stellat keskiviik-
koisin klo 15 ja 
Kappelikuoro 
keskiviikkoisin 
klo 18.30 srk-ta-
lossa.
Rauhanyhdistys: 
Kestilä: Vaalan-Kes-
tilän yhteinen nuortenil-
ta pe 8.9. Kestilän ry:llä. Toimin-

Kirkkokonsertti
torstaina 14.9. klo 19 
Pyhännän kirkossa
Juhani Alakärppä, laulu
Pekka Luukkonen, urut
Konsertti on osa Suomi 100 
-teemaa. 
Järj. Pyhännän kappeliseura-
kunta ja Pyhännän kunta

Kerhot alkavat!
Seurakuntakerhot
Kestilä: pe 29.9. klo 10 srk-kodissa.
Piippola: ti 12.9. klo 12 Väinölässä.
Pulkkila: to 14.9. klo 12 srk-talossa.
Pyhäntä: ke 13.9. klo 10 srk-talossa.
Rantsila: to 14.9. klo 13 srk-talossa.

Päiväkerhot
Kestilä: ti 3.10. klo 10 kerhokodissa.
Pulkkila: pe 29.9. klo 10 kerhokodissa.
Pyhäntä: ke 20.9. klo 10 kerhotilassa.
Rantsila: to 21.9. klo 11 Nuppulassa.

Perhekerhot
Kestilä: ke 13.9. klo 10 kerhokodissa. 
Parittomilla viikoilla paikalla työntekijät.
Pulkkila: ke 13.9. klo 10 kerhokodissa. 
Parillisilla viikoilla paikalla työntekijät.
Pyhäntä: ti 19.9. klo 10 kerhotilassa. 
Kokoontuu parillisilla viikoilla.
Rantsila: ma 25.9. klo 10 Nuppulassa.

Koululaisten kerhot
Kestilä: varkkarit ti 3.10. klo 13.15 kerhokodissa.
Piippola: varkkarit ke 20.9. klo 16 srk-kodissa.
Pulkkila: varkkarit ma 2.10. klo 14.15 kerhokodissa.
Pyhäntä: puuhailukerho ti 26.9. klo 14.30 kerhotilassa.
Rantsila: varkkarit ma 25.9. klo 15 Nuppulassa ja 
Hovin varkkarit to 21.9. klo 15 Hovin koululla.

Oletko kiinnostunut kerhotyöstä?
Lasten ja varhaisnuorten kerhoissa on tarjolla 
ohjaajan työtä Siikalatvan seurakunnan alueella.
Toivomme lastenohjaajan tai kirkon nuorisotyönohjaajan 
koulutusta. Myös muun soveltuvan koulutuksen omaavat 
huomioidaan. Kokemus kerhotyöstä katsotaan eduksi.
Ota rohkeasti yhteyttä ma 11.9. klo 15 mennessä 
lastenohjaaja Johanna Hietala, p. 044 5181 141, 
tai kirkkoherra Merja Jyrkkä, p. 040 5181 181. 
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi.
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Lasten kerhot alkoivat viikol-
la 35. Lisätietoa kerhoista ja va-
paista kerhopaikoista voi tie-
dustella Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerhon aloituksesta il-
moitetaan myöhemmin.
Friday club 0.–4.-lk pe 8.9. klo 
17.30–19 srk-talossa sekä Friday 
night pe 8.9. klo 19.15–21 srk-ta-
lossa. Luvassa monenlaista toi-
mintaa, puuhaa, raamattuope-
tusta ja nyyttärit. Tervetuloa 
mukaan!
Kuoroharjoitukset ke 13.9. klo 
18.30 srk-talossa. Lisätietoa 
Maililta, p. 044 7750 603.
Käsityöilta ma 11.9. klo 17–19 
uuden viraston kahvihuonees-
sa, tule mukaan käsityön kans-
sa tai ilman.
Joulun lapsi -keräyk-
seen osallistum-
me myöhemmin 
syksyllä. Nyt on 
jo hyvä aika pi-
meinä syksyil-
toina neuloa jo-
tain lämmintä 
Romanian ja Mol-
dovan lapsille tai 
tehdä/ hankkia penalei-
ta, pieniä pehmoja tms. Lisätie-
toa Marjolta, p. 045 6381 973.
Miesten retkelle la 9.9. ilmoit-
tautuneille vielä tiedoksi, et-
tä lähtö on Lumijoen srk-talol-
ta klo 6.45 ja paluu Lumijoelle n. 

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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
Seurakuntamestari
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Messu su 10.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen, tiimi avustaa. 

Joulun lapsi -keräys Nyt on jo hyvä aika pimeinä syksyiltoina neuloa jotain lämmintä Romanian ja Moldovan lapsille.
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LUMIJOKI |  www.lumijoenseurakunta.fiHAILUOTO  |       www.hailuodonseurakunta.fi

SIIKALATVA  |     www.siikalatvanseurakunta.fi
Arkisto

Messu su 10.9. klo 10 Pyhännän kirkossa. Liturgia Merja 
Jyrkkä, saarna Eliina Heinonen. Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Paula Petäjäjärvi, Pirjo Vähäkuopus, Sirpa Arbelius ja 
läuluryhmä Tän kylän ämmät. Naistenpäivä.
Iltamessu su 10.9. klo 18 Kestilän kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
          Piispanmessu su 24.9. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Liturgia 
piispa Samuel Salmi, saarnaa Merja Jyrkkä, avustava pappi 
Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen ja Arja Leinonen.

Jumalanpalvelukset

Naisten retki
lauantaina 16.9. Tornioon ja 
Kemiin. Lähtö srk-talolta klo 7.30. 
Tutustumme Tornion kirkkoon, 
syömme ja sen jälkeen vapaata 
kaupungilla oloa parin tunnin 
ajan. Päivällä ajamme Kemiin ja 
pääsemme tutustumaan oppaan 
johdolla jalokivigalleriaan ja 
lumilinnanäyttelyyn. 
Luvassa mm. satavuotiaan Suomen kuninkaan kruunu! 
Kotimatkalle lähdemme Kemistä n. 16.45. 
Retken hinta lumijokisilta 25 €, sisältäen matkat, 
ruuan sekä pääsymaksut näyttelyihin. 
Ilmoittautumiset virastoon viimeistään 
pe 8.9. p. 044 7750 600. 
Lisätietoa Marjolta, p. 045 6381 973.

takauden aloitus/virkistyspäi-
vä su 10.9. klo 12 ry:llä sekä seu-

rat klo 14 Pihlajistossa. 
Pyhäntä: Syysmyy-

jäiset la 9.9. klo 
18 ry:llä. Seu-
rat su 10.9. klo 
16 ry:llä. Laulu-
seurat ke 13.9. 

klo 18.30 Mat-
leena ja Juho 

Koskelolla. Rant-
sila: Syysmyyjäiset 

pe 8.9. klo 19 ry:llä. Leiri-
seurat su 10.9. klo 18.30 ry:llä.

20.15. Retken hinta 25 €. Lisätie-
toa Markulta, p. 044 7750 602. 
Retken varustus: lämmin sää-
hän sopiva ulkoiluasu, maasto-

kengät tai lenkkarit, päähi-
ne ja käsineet. Repus-

sa vesipullo, sa-
deasu, oma mu-

ki, puukko ja is-
tuinalusta.
Naisten retki  
lauantaina 16.9. 

Tornioon ja Ke-
miin. Lähtö srk-

talolta klo 7.30. Tu-
tustumme Tornion kirk-

koon, syömme ja sen jälkeen 
vapaata kaupungilla oloa pa-
rin tunnin ajan. Päivällä ajam-
me Kemiin ja pääsemme tutus-
tumaan oppaan johdolla jaloki-
vigalleriaan ja lumilinnanäyt-

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Piispantarkastus
 ajalla 22.–24.9. 

Siikalatvan 
seurakunnassa.

Naiset, 
Teidän päivänne!
sunnuntaina 10.9. Pyhännällä

klo 10 Messu kirkossa
 liturgia Merja Jyrkkä
 saarna Eliina Heinonen
 kanttori Arja Leinonen
 avustavat Paula Petäjäjärvi,
 Pirjo Vähäkuopus ja Sirpa Arbelius
 lauluryhmä Tän kylän ämmät

Messun jälkeen tarjoilua ja 
tilaisuus seurakuntatalossa.
• musiikkia
• ”Kultaomenia” Eliina Heinosen puheenvuoro
• runoja ym.

Lastenhoitoa järjestetään tarpeen 
mukaan. Varaa lastenhoito
viim. pe 8.9. Sirkulta, 
p. 040 7427669

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Sirpa Arbelius

Viikottaiset kerhot 
Kaverikerho 

keskiviikkoisin klo 10–11.30 kirkossa.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin klo 13–14.30

Saarenkartanon vieressä, rivitalon kerhohuoneella. 

Päiväkerho 3–5-vuotiaille 
torstaisin klo 9.30–11.30 kirkossa.

Ilmoittautumiset diakonissa-Marjalle, p. 040 7430 382.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 kirkossa.

telyyn. Luvassa mm. 100-v Suo-
men kuninkaan kruunu! Koti-
matkalle lähdemme Kemistä n. 
16.45. Retken hinta lumijokisil-
ta 25 €, sisältäen matkat, ruu-
an sekä pääsymaksut näytte-
lyihin. Ilmoittautumiset viras-
toon viimeistään pe 8.9. p. 044 
7750 600. Lisätietoa Marjolta, p. 
045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 8.9. klo 
19 raamattuluokat K&A Niku-
lalla (pienet) ja A&J Anttilalla 
(isot),     klo 19 nuortenilta Tak-
kulalla. Su 10.9. klo 12 pyhäkou-
lut Kk: Salmelalla, Lk: Simunalla 
ja Yp: Lahdenperällä, klo 17 seu-
rat ry:llä. Ke 13.9. klo 10 puuro-
kerho Hiltusella, klo 12 ompelu-
seurat Eskolalla. Päiväkerhot ti, 
ke ja to klo 17 ry:llä. 

talossa. Pyhäntä: Lapsikuoro 
torstaisin klo 17.30 srk-talos-
sa. Mieskuoro to 7.9. klo 
19 srk-talossa. Rant-
sila: Lapsikuoro 
Stellat keskiviik-
koisin klo 15 ja 
Kappelikuoro 
keskiviikkoisin 
klo 18.30 srk-ta-
lossa.
Rauhanyhdistys: 
Kestilä: Vaalan-Kes-
tilän yhteinen nuortenil-
ta pe 8.9. Kestilän ry:llä. Toimin-

Kirkkokonsertti
torstaina 14.9. klo 19 
Pyhännän kirkossa
Juhani Alakärppä, laulu
Pekka Luukkonen, urut
Konsertti on osa Suomi 100 
-teemaa. 
Järj. Pyhännän kappeliseura-
kunta ja Pyhännän kunta

Kerhot alkavat!
Seurakuntakerhot
Kestilä: pe 29.9. klo 10 srk-kodissa.
Piippola: ti 12.9. klo 12 Väinölässä.
Pulkkila: to 14.9. klo 12 srk-talossa.
Pyhäntä: ke 13.9. klo 10 srk-talossa.
Rantsila: to 14.9. klo 13 srk-talossa.

Päiväkerhot
Kestilä: ti 3.10. klo 10 kerhokodissa.
Pulkkila: pe 29.9. klo 10 kerhokodissa.
Pyhäntä: ke 20.9. klo 10 kerhotilassa.
Rantsila: to 21.9. klo 11 Nuppulassa.

Perhekerhot
Kestilä: ke 13.9. klo 10 kerhokodissa. 
Parittomilla viikoilla paikalla työntekijät.
Pulkkila: ke 13.9. klo 10 kerhokodissa. 
Parillisilla viikoilla paikalla työntekijät.
Pyhäntä: ti 19.9. klo 10 kerhotilassa. 
Kokoontuu parillisilla viikoilla.
Rantsila: ma 25.9. klo 10 Nuppulassa.

Koululaisten kerhot
Kestilä: varkkarit ti 3.10. klo 13.15 kerhokodissa.
Piippola: varkkarit ke 20.9. klo 16 srk-kodissa.
Pulkkila: varkkarit ma 2.10. klo 14.15 kerhokodissa.
Pyhäntä: puuhailukerho ti 26.9. klo 14.30 kerhotilassa.
Rantsila: varkkarit ma 25.9. klo 15 Nuppulassa ja 
Hovin varkkarit to 21.9. klo 15 Hovin koululla.

Oletko kiinnostunut kerhotyöstä?
Lasten ja varhaisnuorten kerhoissa on tarjolla 
ohjaajan työtä Siikalatvan seurakunnan alueella.
Toivomme lastenohjaajan tai kirkon nuorisotyönohjaajan 
koulutusta. Myös muun soveltuvan koulutuksen omaavat 
huomioidaan. Kokemus kerhotyöstä katsotaan eduksi.
Ota rohkeasti yhteyttä ma 11.9. klo 15 mennessä 
lastenohjaaja Johanna Hietala, p. 044 5181 141, 
tai kirkkoherra Merja Jyrkkä, p. 040 5181 181. 
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi.

Kirkkokonsertti

Konsertti on osa Suomi 100 

Järj. Pyhännän kappeliseura-

Parittomilla viikoilla paikalla työntekijät.

Parillisilla viikoilla paikalla työntekijät.
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Viime sunnuntain kirkko-
kahveilla Limingan kir-
kossa syötiin hedelmä-

moussekakkua ja kana-ananas-
piirakkaa 110-vuotiaan Rauhan 
Tervehdyksen kunniaksi. 

Lehden edustajat kiertävät 
syksyn aikana tilaajaseurakun-
nissa merkkivuoden kunniaksi, 
Liminka oli ensimmäinen vie-
railukohde.

Sunnuntain messuun ja kah-
veille osallistui Hanna Luukinen 
yhdessä 6-vuotiaan tyttärensä 
Millan kanssa. Nuorimpiin osal-
listujiin kuulunut Milla jaksoi is-
tua rauhallisesti kirkonpenkissä. 

– Vaikka oli kyllä aika tylsiä 
lauluja, neiti toteaa.

Mukaan Milla sai messupas-
sin, jossa on nyt yksi tarra. Vii-
den tarran jälkeen hänelle on lu-
vassa yllätys.

Hanna Luukinen on asunut 
Limingassa 15 vuotta, mutta vas-
ta viime aikoina kotikylän kirkko 
on alkanut tuntua omalta. 

– Laulan Minka-kuorossa ja 
harjoittelemme täällä. Sillä taval-
la kirkko on tullut tutuksi.

Suomen vanhin yhä ilmesty-
vä seurakuntalehti, Rauhan Ter-
vehdys, on Hanna Luukiselle hy-
vinkin tuttu. 

– Olen lukenut sitä niin kauan 
kuin olen osannut lukea. Katson 
aina Limingan ja Muhoksen tiedot. 
Olen leikannut talteen myös omien 
ja kummilasten kasteilmoitukset. 

Luukisen mukaan lehdessä on 
paljon mielenkiintoista luettavaa, 
mutta hän toivoisi lehteen lisää 
nuorennusleikkausta, jotta se ta-
voittaisi parikymppisiäkin. 

– Lapsille voisi olla vaikka jo-
ku tehtävä takasivulla, hän ideoi.

Elsi salovaara

Suomalaisnuorilta 
puuttuvat ruokatavat » Paikallisessa hampurilaispai-
kassa tulee joskus käytyä ruokai-
lemassa. Ihmettelen toisella kym-
menellä olevien nuorten käyttäy-
tymistä. He tulevat ruokapaik-
kaan lakki ja huppari päässä, 
rötkähtävät penkkiin makuul-
le, jalat nostetaan pöydälle taik-
ka penkille. 

Älylaite ilmestyy käteen välit-
tömästi. Pois lähtiessä pöytä jäte-
tään pahaan siivoon. Ruokailu ta-
pahtuu tietenkin huppari ja lak-
ki päässä.

Kävin kerran Lontoon keskus-
tassa syömässä hampurilaispai-
kassa. Baarista oli puolet varat-

tu koululaisille. Ajattelin kauhul-
la ruokarauhaa. 

Sitten koululaiset tulivat pai-
koilleen. He olivat ranskalaisia, 
turistimatkalla Lontoossa. Mut-
ta voi ihmettä, ei minkäänlais-

ta meteliä! Päällystakit riisuttiin 
tuolin karmille. Tytöt istuutuivat 
ensiksi. 

Siisteys ja kohteliaisuus loisti-
vat heidän olemuksestaan.

Mikä on heidän ero meidän 
nuoriimme? 

Matti Nikkilä
Liminka

Oikaisu
 » Rauhan Tervehdyksen nume-

rossa 24/2017 oli virhe kirja-arvi-
ossa Dystopia, siunaus ja pelastus. 
Kai Sadinmaan kotipaikkakun-
ta on Tornio eikä Tervola, kuten 
tekstissä mainittiin. Toimitus pa-
hoittelee virhettä.

Miten työnteko  
maistuisi paremmalta?
Syksyn harmaat säät sadepäivineen saattavat koetella 
työssä jaksamista. Paluu rutiineihin lomafiilisten jäl-
keen voi tuntua tylsältä, seuraava lomakin on ehkä kuu-
kausien päästä. Työyhteisöjen hyvinvoinnin asiantuntija 
Eija Kurki Oulun tuomiokapitulista, kerro kolme keinoa 
kohentaa omaa työintoa ja koko työporukan jaksamista.

– Jokainen voi ainakin kehua työkaveriaan – ja myös 
itseään – hyvästä suorituksesta. Kannustaminen ja moti-
vointi eivät ole pelkästään esimiehen tehtäviä. Ylisanat ei-
vät ole yleensä aitoja, mutta työkaverin ”kiitos” ja ”hyvin 
tehty” -kehaisut motivoivat.

– Työpaikalla olisi hyvä olla sellainen kulttuuri, että on-
nistuneesti tehdystä työstä saa aivan konkreettisen kiitok-
sen: sellaiseksi riittää vaikkapa yhteinen kahvihetki parem-
milla herkuilla. Kiitoksen ei tarvitse tarkoittaa vain talou-
dellista bonusta. Oivallus, että omaa työtään voi kehittää, 
on aina tärkeää jaksamisen kannalta.

– Hyvät tavat kuuluvat työpaikoille. Jos jotakin ikävää 
sattuu, sana anteeksi korjaa tilannetta. Varma tapa taas la-
tistaa yhteistä jaksamista on pitää yllä valitusta. Jos jon-
kun tai joidenkin puheissa toistuu usein viesti, ettei oikein 
mikään ole hyvin, sellainen tuhoaa ilmapiiriä työpaikoilla.

Onnistuuko työhengen parantaminen kaikissa työyh-
teisöissä?

– Kyllä onnistuu, jos sitä yhdessä halutaan. Jos esimies ei 
ota esille mahdollisuutta kehittää työssä jaksamista, asiaan 
voivat puuttua kaikki työntekijät. Kehittämistarpeen voi sa-
noa ääneen aivan tavallisesti, ilman suurta juhlallisuutta ja 
virallisuutta yhteisessä kokouksessa.

Onko tsempissä onnistuttu sitten, kun kaikki ovat työ-
paikalla yhtä innokkaita, luovia ja ulospäin pursuavia?

– Työhyvinvoinnin kehittäminen ei tarkoita, että ihmis-
ten persoonia muutettaisiin. Tehtävä olisi mahdoton. Esi-
miehen tulee löytää sopivat persoonat kuhunkin tehtävään. 
Aina tarkka valikointi ei ole tietenkään mahdollista. Idea-
nikkarin työ ei ole mielestäni sen arvokkaampi kuin hen-
kilön, joka puurtaa käytännössä ideoita todeksi.

riitta  HirvonEn

 ʝ Yhteinen kahvitus on hyvä tapa kiittää hyvin tehdystä työstä.   

Sx
c

”Ihmettelen toisella 
kymmenellä 
olevien nuorten 
käyttäytymistä.
Matti Nikkilä

110-vuotias tarjosi 
kakkua liminkalaisille

 ʝHanna ja Milla Luukinen ilahtuivat kakku- ja piirakkatarjoiluista 
kirkonmenojen jälkeen. 
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