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Vastarannan Kiiski 

Tasausta tarvitaan

Pääkirjoitus

Ratkaisuja
konflikteihin
Kirkko ja kaupunki -lehdessä kerrotaan 
teologi Katri Kyllösen väitöskirjasta:

”Suomalaisten enemmistö on tutkimus-
ten mukaan sitä mieltä, että uskonnot ai-
heuttavat enemmän konflikteja kuin rau-
haa. Väitöskirjassaan Katri Kyllönen tar-
kastelee uskonnon myönteistä roolia kon-
fliktinratkaisussa.

Tutkimuksesta selviää, että maahan-
muuttajilla on suuria odotuksia uskonnon 
ja kirkon roolille konfliktien sovittelussa.

– Tutkimukseni mukaan kirkon maa-
hanmuuttajatyöntekijät ovat ainoa kan-
tasuomalainen taho, joiden puoleen maa-
hanmuuttajat kääntyvät konflikteissa va-
paaehtoisesti. Uskonnollisia toimijoita 
kunnioitetaan, vaikka kyseessä olisi eri 
uskonto kuin maahanmuuttajan oma us-
konto.

Kyllösen mukaan Suomessa ei ymmär-
retä, että uskonto on näin merkittävä luot-
tamuksen varmistaja.”

Kirkko ja kaupunki 15.8.

Muut lehdetAatoksia

Belgian valtio on jo parin sukupol-
ven ajan ollut vastuuton sekasotku, 

korviaan myöten velassa ja 
vuosikymmenestä toiseen 
samojen politiikkojen lai-
minlyömä. 

Nyt tiedämme, mihin 
Välimeren huolettomuus 
on johtanut ja miten visuil-
la protestanteilla menee. 
Avuksi kelpaamme, siihen 
meitä jopa vaaditaan.

Mutta, että emme sai-
si edes puhua siitä, niistä 
ilmiselvistä syistä, joiden 
vuoksi Italiankin talous on 
retuperällä. 

Signor Montin mukaan 
se on syyllistämistä. 

Ja kattia kanssa, Signor 
Monti. Lutheria lainatakseni: ”Avoin 
syytös on parempi kuin pisto aidan 
takaa”.  

MAIKKI KIVIHARJU-WIEBENGA
Kirjoittaja on yli 30 vuotta Keski-Euroopassa 

asunut oululainen toimittaja 

Seuraukset
näkyvät

”Mais au noir, eh?”, oli 
Belgiassa usein kuu-
lemani komment-
ti, kun olin vihdoin 

saanut lupauksen ammattimiehen 
avusta taloremonttiin.

”Mais au noir, eh?”, ”kyllä, mutta 
mustana sitten”. Siis ilman kuittia.  
Se on maan tapa erityisesti suurten 
kaupunkien ulkopuolella, seuduil-
la, joissa ammatinharjoittajat edus-
tavat yleensä yhden tai kahden mie-
hen yrityksiä. 

Aivan yhtä yleinen maan tapa on, 
että yksityiset teettävät veroilmoi-
tuksensa alan eksperteillä. He osaa-
vat ovelasti tulkita verolainsäädän-
töä kansalaisten kul-
loistenkin tarpeitten 
mukaan. 

Ennen Belgiaa 
asuimme Hollan-
nissa ja Nordrhein-
Westfalenin osaval-
tiossa Saksassa. Siel-
lä asiat hoituivat ai-
van toisin. 

Kymmenien vuo-
sien kokemuksis-
ta opin ymmärtä-
mään, että Euroopan 
– EU:n kulttuurin – 
vedenjakaja kulkee 
Hollannin ja Belgian 
sekä Saksan ja Rans-
kan rajoja pitkin. 

Rajan eteläpuolella on Välimeren 
mentaliteetti ja pohjoispuolella pro-
testanttinen. Etelässä ollaan iloisen 
leväperäisiä ja pohjoisessa tylsiä pin-
koja yhteiskuntaluokasta ja tulota-
sosta riippumatta. 

Tässä lehdessä erityisesti Haukiputaan ja Kiimingin seu-

rakunnat kertovat toiminnastaan omilla seurakuntasi-

vuillaan. Tarjontaa on valtava määrä eri-ikäisille. 

Myös useiden muiden Rauhan Tervehdyksen tilaajaseura-

kuntien kirkollisten ilmoitusten mitta on venähtänyt syksyn 

toiminnan alkaessa. 

Mitä uutisoida seurakuntien syksystä? Uutiseksi ei käy se, 

että seurakuntien lapsi- ja perhetyö on tänäkin syksynä, jäl-

leen kerran, monipuolista. Uutinen olisi pikemminkin se, jos 

toimintaa olisi jouduttu kirkossa vähentämään säästösyistä. 

Tällaisiakin näkyjä on heitetty ilmaan.

Seurakuntien viime vuoden tilinpäätöksien mukaan heikot 

seurakuntataloudet heikkenivät edelleen ja voimakkaammin 

kuin aikaisemmin. Sen sijaan suuret seurakuntataloudet pää-

sääntöisesti onnistuivat pitämään taloutensa ylijäämäisinä.

Seurakuntien syvenevä taloudellinen epätasa-arvoisuus 

pakottanee kirkon keskusrahaston pohtimaan, pystytäänkö 

taloudellisesti ahtaalla olevista seurakunnista huolehtimaan 

riittävästi nykyisillä avustuskäytännöillä.

Olisi helppo sanoa, että sammuttakoot sellaiset seurakun-

nat ”valonsa”, jotka eivät pysty verotuloilla hoitamaan teh-

täviään.

Näin asiaa ei voida kuita kirkossa. Kirkkoon kuuluu tinki-

mättömästi heikommista huolehtiminen. 

Kirkon sisällä on estettävä tavalla tai toisella seurakuntien 

nykyistä syvempi eriarvoistuminen. Jos siihen ei kyetä, kuka 

uskoo kirkkoa, kun se puhuu yhteiskunnallista eriarvoistumis-

ta vastaan.

Jos oikeudenmukaiseen tasaukseen päästäisiin sillä, että 

hyvin pärjäävät seurakunnat tulisivat nykyistä vähemmällä toi-

meen – ja näin jaettavaa riittäisi enemmän – ei hätää olisi. Seu-

rakunnat eivät tarvitse rikkautta. 

Eräs kirkkoisä varoittaa: Rikkaat ihmiset ovat köyhiä rakkau-

dessa. He ovat köyhiä rakkaudessa ja ystävällisyydessä, koska 

he eivät luota Jumalaan ja iankaikkiseen toivoon. 

Hurskas lause, mutta ei haitanne, jos kirkossa pysähdytään 

hetkeksi sellaisen äärelle.

Etelässä 
ollaan iloisen 
leväperäisiä 
ja pohjoisessa 
tylsiä pinkoja 
yhteiskunta-
luokasta ja 
tulotasosta 
riippumatta. 

Jumalan
perheväkeä
Perussa lähetystyössä oleva Päivi Koivu 
kirjoittaa Suomen Viikkolehden kolum-
nissa yksinäisyydestä:

”Eräs ihmisen perustarpeista on kuu-
lua johonkin, olla osa yhteisöä. Liiallinen 
yksinäisyys ja itsenäisyys eivät tee meille 
hyvää.

-- Tutkimusten mukaan mitä enemmän 
yksilöllä on läheisiä sukulaisia ja ystäviä, 
sitä epätodennäköisemmin tämä tulevai-
suudessa kärsii mielenterveysongelmista.

-- Mietin joskus, onko joidenkin ihmis-
ten ongelmana loppujen lopuksi huumeet 
tai viina vai olisiko se ehkä kuitenkin yksi-
näisyys. Helposti työnnämme vaikeita ta-
pauksia toistemme harteille, kenties am-
mattiauttajien puheille. Mutta jos minulla 
olisi hetki aikaa istua ja kuunnella, se voisi 
ajaa saman asian.”

Suomen Viikkolehti 21.8.

Anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi
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Kirkon ympäristöväki: 

Kohtuullisuus on 
ympäristönsuojelua

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra

Seurakunnat voivat laskea 
hiilijalanjälkensä uuden 
ilmastolaskurin avulla. 
Oulussa on 
valtakunnalliset kirkon 
ympäristöpäivät elokuun 
lopussa.

Evankelis-luterilainen kirk-
ko vihertää, mutta seura-
kuntien ympäristöteot tun-
tuvat "pieneltä piiperryksel-

tä" maailmanlaajuisten ympäris-
töongelmien lisääntyessä. 

– Hyvin sanottu, Tampereen 
seurakuntayhtymän verkkotuot-
taja ja ympäristösihteeri Ilkka 
Kalmanlehto kommentoi piiper-
rys-sanaa.

Hän myöntää kokoeron kir-
kon mahdollisuuksien ja ympä-
ristöongelman välillä.

Kalmanlehto on kuitenkin op-
timistinen. Kirkko on toki "pii-
pertäjä", mutta niitä on muita-
kin.  Kun tarpeeksi moni kantaa 
vastuunsa, Kalmanlehdon mu-
kaan yhdessä voidaan saavuttaa 
jotakin isoa.

Vaikka maapallon pelastami-
nen on vaikeaa ja hidasta työtä, 
kirkon on huolehdittava osaltaan 
ympäristönsuojelusta, Ilkka Kal-
manlehto sanoo. 

– Kirkolla on vastuu maailman 
köyhistä, jotka joutuvat todennä-
köisesti kärsimään eniten tule-
vista ilmastonmuutoksista, hän 
muistuttaa. 

Oulussa vietetään valtakun-
nallisia kirkon ympäristöpäiviä 
elokuun lopussa, 29.–30. elokuu-
ta. Päivien teemoina ovat luonto, 
ympäristökasvatus ja energiate-
hokkuus.

Kirkko voi motivoida 
vastuullisuuteen
Myös kirkon yhteiskunta ja kes-
tävä kehitys -työalasihteeri Ilkka 
Sipiläinen uskoo, että kirkon ym-
päristötyöllä on vaikutusta. Kir-
kon ympäristöpäivillä puhuva Si-
piläinen kannustaa ihmisiä koh-
tuullisuuteen.

– Kirkon ja seurakuntien aktii-
visuus ympäristöasioissa on po-
liittinen teko, sillä se motivoi ja 
antaa poliitikoille oikeutuksen 
tehdä hyviä päätöksiä. Kansalai-
setkin voivat muuttaa elämänta-
paansa, Sipiläinen väittää.

Hän pahoittelee sitä, että seu-
rakunnissa ei aina osata tai voida 
asettaa vastuuta ympäristöstä sen 
ansaitsemalle tärkeälle paikalle. 

Kuntauudistus jarruttaa kir-
kon ympäristötekoja
Kirkkohallituksen myöntämän 
ympäristödiplomin voivat saa-

da ympäristöasiansa hyvin hoi-
taneet seurakunnat, kun ne täyt-
tävät diplomin vaatimukset: ovat 
esimerkiksi tehneet oman ympä-
ristöohjelmansa. 

Kirkon ympäristödiplomi on 
noin sadalla seurakunnalla, mikä 
on noin neljännes kaikista seura-
kunnista. 

Erityisesti ympäristödiplomin 
hankkimisessa ovat kunnostau-
tuneet Oulun hiippakunnan seu-
rakunnat. Parhaillaan muun mu-
assa Oulun seurakuntayhtymässa 
valmistellaan ympäristödiplomin 
hakemista. 

Ilkka Sipiläinen arvioi, että 
kuntauudistus on hidastanut seu-
rakuntien ympäristötoimia. Kos-
ka muutokset kuntarajoissa kos-
kettavat myös seurakuntia, ne ei-
vät Sipiläisen mukaan ole lähte-
neet nykytilanteessa tavoittele-
maan ympäristödiplomia.

Seurakunnan hiilijalanjälki 
on mitattavissa
Evankelis-luterilaisen kirkon hii-
lijalanjälkeä on pystytty supis-
tamaan muun muassa ympäris-
tödiplomin avulla. Toukokuun 
alusta lähtien seurakunnat ovat 
voineet mitata hiilijalanjälkensä 
kirkon uudella ilmastolaskurilla. 
Jalanjälkeen vaikuttaa muun mu-

assa energian kulutus.
Sipiläinen toteaa, että kirkko 

voisi säästää energiaa luopumal-
la joistain vähäkäyttöisistä kiin-
teistöistään. Sipiläinen ei sulkisi 
energiasyöppöjä vanhoja kirkko-
ja, vaan harkitsisi niihin maaläm-
pöratkaisua.

Toisaalta Sipiläinen huomaut-
taa, että kirkosta luopuminen on 
usein vaikea asia. 

– Kun huoltamo ja kirkko ovat 

kylmänä, halua kotiseudulla elä-
miseen ei välttämättä enää ole.

Kirkko aktivoitunut jälleen 
ympäristökysymyksissä
Kirkko oli 1980-luvulla aktii-
vinen ympäristökeskustelussa. 
Vuosikymmen myöhemmin suu-
ri lama vei kuitenkin kirkon huo-
mion. 

2000-luvulla kirkko on ollut 
jälleen aktiivinen ympäristöasi-

oissa. 
Kun jäätiköt sulavat ja torna-

dot pauhaavat, lääkkeeksi ei taida 
riittää kirkon ympäristödiplomi. 

– Kirkko voi kuitenkin antaa 
ihmisille voimia rakastaa luoma-
kuntaa ja etsiä kohtuullista elä-
mäntapaa, Sipiläinen uskoo.

PEKKA HELIN

Kommentti

Vesi nousee varpaille

Monet viljelijät kokivat Siikalatvalla tragedian, 

kun tulvavesi turmeli elokuun alussa heidän 

satonsa. Samanlaista tuskaa tunsivat myös 

amerikkalaiset viljelijät, kun kuivuus runteli tänä ke-

sänä heidän peltojaan.

Ilmastonmuutos on aiheuttanut tuhoa lähinnä ke-

hitysmaissa, koska ne eivät voi tasoittaa menetyksiä 

varallisuudellaan. 

Kun länsimaiden osa on ollut hyvä, ilmastonmuu-

toksesta ei ole niin välitetty.

Kaikkien on kuitenkin herättävä, sillä vesi nousee 

jo varpaille. 

Myös kirkoilla on vastuunsa ympäristötyössä. Nii-

den tehtävänä on muun muassa puhua köyhien ja vä-

häisten puolesta, joihin kehitysmaat ja niiden väestö 

lukeutuvat. 

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on kuitenkin 

vaikeaa, sillä kaikki eivät ole vakuuttuneita vaarasta. 

Toiset taas eivät välitä siitä. 

Katastrofi uhkaa maailmaamme, mutta se voidaan 

välttää, jos tarpeeksi monet ryhtyvät taisteluun sitä 

vastaan. Se olisi järjen ottamista kouraan, sillä pitkällä 

tähtäimellä ilmastotuho ei ole kenenkään etu.

PEKKA HELIN

Kierrätys toimii seurakuntien hautausmailla, jos ihmiset jaksavat lajitella syntyvät jätteet. Kuva Kempeleen vanhan kirkon hautausmaalta.
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Tervetullut 
puhelu
Tuntui mukavalta, kun tuttu 
diakoni soitti, kyseli vointia. 
Askarrus keveni huomattavas-
ti viimetalvista muistellessa ja 
seuraavaa mietiskellessä.

Henkilökohtainen tervehdys 
virvoittaa. Syntyy kiitosmieli 
siitä, että joku muistaa ja pitää 
huolta. Tällä kertaa seurakun-
nan yhteydenotto oli se linkki. 

Nyt minä, vastaanottava osa-
puoli, olen vuorostani velvoitet-
tu: annan hyvän kiertää tällä 
kertomuksella.

HELLI TIENSUU

Kolumnisti 
kirjoitti 
yksityishenkilönä

Nimimerkki Kyselevä seura-
kuntalainen tiedusteli 9. elo-
kuuta ilmestyneessä Rauhan 
Tervehdyksessä muutamaa asi-
aa liittyen oululaisen tiedotta-
jan Rebekka Naatuksen kir-
joittamaan kolumniin "Lesta-
diolaisen ateistin oma elämä". 
Kolumni julkaistiin 26. heinä-
kuuta.

Vastaan nimimerkin kysy-
myksiin lomalta palattuani. 
Rebekka Naatus on kirjoittanut 
kolumnin omalla ajallaan ja yk-
sityishenkilönä eikä Oulun seu-
rakuntayhtymän tiedottajana. 

Kirjoitus ei siis ole seurakun-
tayhtymän kannanotto. 

Lehden kolumnistit valit-
see päätoimittaja. Päätoimittaja 
myös päättää, mitä lehdessä jul-
kaistaan. Tähän allekirjoittanut 
ei voi vaikuttaa millään tavalla. 

Olen viestittänyt päätoimit-
tajalle, että tiedottajan toimi-
essa kolumnistina ainakin alle-
kirjoituksesta tulisi käydä sel-
västi ilmi, että kyseessä on yk-
sityinen kirjoitus. 

Muuten väärinkäsityksiä voi 
tulla.

Kiitos palautteesta.

SAKARI KoRPI
Oulun seurakuntayhtymän 

viestintäjohtaja

Myös 
vapaaehtoiset 
ahertavat 
Kempeleen seurakunnan kirk-
koherra Pekka Rehumäki kertoi 
Forum 24-lehdessä (9. elokuu-
ta) jumalanpalveluksien kävijä-
määrien noususta ja korosti ju-
malanpalvelusten olevan entis-
tä vahvemmin kaikkien työnte-
kijöiden vastuulla. 

Tärkeä rooli jumalanpal-
veluksien onnistumisessa on 
myös vapaaehtoisilla seura-
kuntalaisilla ja tätä työpanos-
ta ei saa unohtaa. Olemme 
saaneet Kempeleessä nauttia 
muun muassa kirkkokahvis-
ta jumalanpalvelusten jälkeen. 
Kahvittelu ei onnistu ilman va-
paaehtoisten useita tunteja kes-
tävää sunnuntaiaamun työpa-
nosta. 

Vapaaehtoiset keittiössä nä-
kevät varmasti käytettyjen kah-
vikuppien määrästä, että seura-
kunnan  työntekijöiden antau-
muksella suunnitellut jumalan-
palvelukset ovat  lisänneet kävi-
jämääriä. 

Olen kuullut, että kirkko-
kuorolaisten vuosia odotettu 

PL 102, 90101 OULU   /   toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

esiintymisasujen siistiminen ja 
peseminen ei lupauksista huoli-
matta toteutunut tänäkään ke-
sänä. Seurakunnalla ei ole kuu-
lemma tähän varoja. Pienillä te-
oilla on kuitenkin kauaskantoi-
set vaikutukset – olivatpa ne sit-
ten hyviä tai huonoja.

Kaiken kaikkiaan jumalan-
palvelukset Kempeleessä ovat 
nykyisin miellyttäviä ja aja-
tuksia herättäviä. Käyn juma-
lanpalveluksissa aina kun eh-
din, vaikka pullakahveja ei oli-
sikaan. 

Kiitos seurakunnan työnte-
kijöille ja kaikille vapaaehtoi-
sille!

SK

Kiitos, Cafe 
Kryptan nuoret

Iso kiitos Oulun tuomiokirkon 
kesäkahvila Cafe Kryptan iha-
nille nuorille. Iloisella olemuk-
sellanne ja luontevalla palve-
lullanne saitte meidät eri-ikäi-
set vieraat viihtymään ja naut-
timaan itse tehdyistä herkuista.
Teillä oli myös aikaa viivähtää 
vieraiden kanssa ajatuksia vaih-
taen. Teistä huokui työnilo ja 
innostus tehtävään, johon olit-
te ryhtyneet.

Läsnäolollanne loitte hyvän 
hengen rauhaisaan paikkaan.

Cafe Kryptasta tuli monille 
mieluisa kesäinen kohtaamis-
paikka.

Kaikkea hyvää teille kaikil-
le, voimia koulutielle ja opiske-
luun.

SIRKKA MELAMIES

Ihmistä etsimässä.
KUNTAVAALIT 2012
Syksyn kuntavaalit lähestyvät. 
Nyt sinulla on mahdollisuus tavoittaa äänestäjät 
Kotimaa-yhtiöiden seurakuntalehden välityksellä.

Jopa 30% vaalialennus ilmoitushinnoista! 
Ota yhteyttä ja kysy lisää, annan mielelläni lisätietoa 
kuntavaali-ilmoitteluun liittyen.
Minna Zilliacus, puh. 020 754 2361/040 774 7777
www.kotimaa-yhtiot.fi /palvelut-ilmoittajille/kampanjat

Kolmas ikä – Hyvä ikä
OPINTOJA ELÄKELÄISILLE

Ilmoittautuminen 

käynnissä nyt!

Kalajoen Kristillisellä Opistolla käynnistyy erityisesti elä-
keläisille suunnattu Kolmas ikä - Hyvä ikä -opintolinja. 
Lukuvuoden opinnot koostuvat itsenäisistä lyhytkurs-
seista: tarjolla on muun muassa kädentaitoja, tietotek-
niikkaa, luonnontuntemusta sekä terveyteen ja hyvin-
vointiin liittyviä opintojaksoja. 

Kurssisisällöt ja -ajankohdat, edulliset hinnat ja muut tär-
keät tiedot löytyvät verkkosivuiltamme www.kkro.fi  tai 
esitteestä, jonka voit tilata Opiston toimistosta:
p. 08 4639 200 tai sähköpostitse toimisto@kkro.fi 

Koulutus

Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi  |  p. (08) 5626 400 / 044 5626 450 

Nimimerkki Pyöräilijä pahoit-
teli 9. elokuuta ilmestyneessä 
Rauhan Tervehdyksessä, ettei-
vät seurakuntien suntiot tun-
nu tietävän riittävästi Oulun 
seurakuntien Kolmen kirkon 
pyörälenkin käytäntöjä.

• Kolmen kirkon pyörälenkistä 
on sovittu Oulun seurakuntien 
seurakuntapalvelutiimien esi-
miesten kanssa jo alkuvuodes-
ta. Palvelutiimeihin kuuluvat 
seurakuntamestarit, suntiot, ja 
kirkkoherranvirastojen toimis-
totyöntekijät. 

Lisäksi henkilökuntaa on 
tiedotettu asiasta sisäisen tiedo-
tuksen ja sähköpostien välityk-
sellä. Antamasi palautteen pe-
rusteella muistuttelin mieliin 
uudelleen, mistä kampanjassa 
on kysymys ja mitä se työnteki-
jöiltä edellyttää.

Elokuun alkuun mennes-

sä kirkkoihin ja kirkkoherran-
virastoihin oli toimitettu noin 
500 Kolmen kirkon pyörälenk-
ki -passia. Se tarkoittaa, että var-
sin moni on ollut kiinnostunut 
kampanjasta. Toivottavasti mer-
kinnän saaminen luonnistuu 
loppukesällä paremmin.

ULLA MäKINEN
Oulun tuomiorovastikunnan 

lähetystyön koordinaattori 

 

• Tämän kesän aikana kolme 
lastenlastani olivat rippikoulu-
leireillä, yksi Rokualla ja kaksi 
Juumassa, eri aikaan tosin. Nä-
mä nuoret pojat lähtivät leirille 
hieman pitkin hampain, mutta 
omasta tahdostaan kuitenkin. 
Leiriltä takaisin tultuaan pojat 
olivat aivan haltioissaan ja ke-
huivat, että rippikoululeiri oli 
parasta koko kesässä. Mummu-

na tällaista on ilo kuunnella! 
Rippikoululeirien vetäjille 

kiitokset ja sellaisia terveisiä, et-
tä hyvin ovat kyllä onnistuneet 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

MUMMU

• Rauhan Tervehdyksen Face-
book-sivuilla kirjoitetaan, että 
olisi mukavaa, jos pappeja nä-
kyisi säännöllisesti Oulun kes-
kustassa, esimerkiksi Rotuaa-
rilla kesäisin ja muina aikoina 
vaikkapa kahviloissa. Kirjoit-
taja perustelee ehdotustaan sil-
lä, että kansan pariin jalkautu-
valle papille olisi helppoa men-
nä jutustelemaan asioista, jotka 
painavat mieltä tai muuten vain 
puhumaan kirkon näkemyksis-
tä eri asioissa.

Tällaista pappien läheisyyttä 
kaivataan Ouluun, lehden Fb-si-
vuilla todetaan.
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Haaste
kuntavaali-
ehdokkaille

Kirkkohallitus, lapsiasiaval-
tuutettu, Valtion nuorisoasiain 
neuvottelukunta sekä lapsi- ja 
nuorisojärjestöt julkaisivat tiis-
taina huoneentaulun kuntavaa-
liehdokkaille. Huoneentaulu 
muistuttaa ehdokkaita lapsille 
ja nuorille tärkeistä kuntakysy-
myksistä.

Kuntavaaliehdokkaita haas-
tetaan allekirjoittamaan huo-
neentaulu ja sitoutumaan las-
ten ja nuorten asioiden edis-
tämiseen kunnan toiminnas-
sa. Suomen nuorisoyhteistyö 
– Allianssi ry ylläpitää huo-
neentaulun allekirjoittanei-
den kuntavaaliehdokkaiden 
listaa ja julkaisee listaustieto-
ja vaalien alla.

Huoneentaulun allekirjoit-
tajat sitoutuvat muun muas-
sa varmistamaan, että lapsia 
ja nuoria kohdellaan yhden-
vertaisesti taustastaan riip-
pumatta, että he voivat osal-
listua sekä vaikuttaa, ja että 
myös vanhemmilla on aikaa 
lapsilleen.

Kirkollisvero
keskimäärin
205 euroa
Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon jäsenet maksoivat vuon-
na 2011 kirkollisveroa keski-
määrin 205 euroa. Siinä on 
kasvua edelliseen vuoteen vii-
si euroa.

Kirkon verotulot kasvoivat 
2011 edellisvuoteen verrattu-
na. Tämän vuoksi jäsentä koh-
ti lasketut kirkollisverotulot vä-
henivät 43 seurakunnassa, kun 
vuotta aikaisemmin vähene-
mistä tapahtui 228 seurakun-
nassa.

Alin kirkollisveroprosent-
ti 1,0 oli pääkaupunkiseudun 
sekä Turun ja Kaarinan seu-
rakuntayhtymissä. Yhdeksällä 
seurakunnalla oli korkein 2,0 
prosentin suuruinen kirkol-
lisveroprosentti. Verotuloilla 
painotettu tuloveroprosent-
ti oli koko kirkossa 1,33 pro-
senttia.

Liikkuen kohti Uutta Oulua 
– ja toinen toistamme

Piispa sauvakävelee lauantai-
na 25.8. jo kuudennen ker-
ran ja kutsuu perinteisesti 
mukaansa kaikkia ikään ja 

kuntoon katsomatta. Vuosittain 
kutsuun on vastannut 200–300 
innokasta ulkoilijaa.

Tapahtuman järjestelyissä on 
mukana vuosi vuodelta kasvava 
toimijajoukko. Tänä vuonna mu-
kana on jo runsaat 20 eri yhteis-
työtahoa, joukossa Uuden Oulun 
edustus kokonaisuudessaan.

Kokoontuminen Vänman-
nin saarelle, kaupunginteatterin 
edustalle, jossa dir. mus. Pertti 
Haipola viihdyttää musiikillaan 
kello 10.45 alkaen.

Kello 11 avaustapahtuman 
juontaa hiippakuntasihteeri Pek-
ka Asikainen. Hän esittelee myös 
eri yhteistyötahot.

Sen jälkeen tervehdyksen tuo-
vat piispa Samuel Salmi, näyt-
telijä Elina Korhonen ja mielen-
terveyden Keskusliiton Hyvän 
mielen lähettiläs 2011 Kristian 
Meurman, joka ilahduttaa lau-
lullaan.

Reittivaihtoehdoissa
valinnanvaraa
Ennen liikkeelle lähtöä Oulun 
Tarmon Voimistelujaosto ohjaa 
alkuverryttelytuokion.

Useat reitit (10 km, 5,5 km, 
3,4 km, 1,3 km ja 0,5 km) Oulun 
kauniin luonnon keskellä anta-
vat loistavat puitteet liikunnalli-
seen ilon.

 Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun jäsenet toimivat reiteillä opas-
tajina sekä vastaavat ensiavusta. 
Martat tarjoavat tankkauspisteil-
lä juotavaa. 

Tuiran kirkossa voi istahtaa 
kuuntelemaan urkumusiikkia.

Maaliintulon jälkeen jokainen 

saa palkinnoksi piispansauvakä-
velytarran. 

Kaupunginteatterille rakenne-
tulla tapahtumatorilla voi nauttia 
nokipannukahvit, tutustua uiste-
luun, perehtyä yhteistyökumppa-
neiden toimintaan, päivittää ter-
veystietojaan erilaisin mittauksin 
sekä kuunnella musiikkia. 

Halikoirat tuovat kaikille vas-
tustamatonta hellyyttä ja lämpöä. 
Kello 14.15 suoritetaan arvonta, 
johon osallistuvat kaikki arpali-

pukkeen täyttäneet.
Piispantalon pihalta lähtee klo 

14.45 ja 15.30 opastuskierros Piis-
pantalon sisätiloihin sekä Talli-
kappeliin. 

Oppaana toimii arkkitehti 
Kaarina Niskala.

Rauhan Tervehdys on mukana 
esittelypöydän kera. Tule antamaan 
palautetta, juttuvinkkejä tai muuten 
vain juttelemaan.

Ero seurakuntien 
välillä vahvistui

Elokuun toisena viikonloppuna järjestetyssä Totuus12-palvelutapahtumassa vapaaeh-
toiset Oulun seudun eri seurakunnista ja kristillisistä yhteisöistä palvelivat kaupungilla 
liikkuvia eri tavoin, kukin itselleen sopivalla tavalla – ja ilmaiseksi. Tarjolla oli muun 
muassa kahvia, ilmapalloja, hierontaa, pyöränkorjausta, palvelukotivierailuja ja puu-
hapisteitä lapsille (kuvassa). 
– On ilo palvella yhdessä toisten kristittyjen kanssa ja välittää Jumalan
rakkautta sanoin ja teoin, tapahtuman palvelukoordinaattori Suvi Nehvonen kertoi 
oman kokemuksensa. Totuus-tapahtuma järjestettiin nyt jo seitsemännen kerran.

Pe k ka K ankaan p ää

Seurakuntien talouden po-
larisaatio jatkui voimak-
kaana vuonna 2011. Hei-
kot seurakuntataloudet 

heikkenivät edelleen ja voimak-
kaammin kuin aikaisemmin. 
Pääsääntöisesti suuret seura-
kuntataloudet onnistuivat pitä-
mään taloutensa ylijäämäisinä.  

Kirkkohallituksen talous-
suunnittelupäällikkö Pasi Pe-
randerin mukaan polarisaatio 
ei aiheuta muutoksia kirkon ta-
paan avustaa seurakuntia. Seu-
rakunnat maksavat kirkon kes-
kusrahastolle tietyn prosentti-
määrän verran saamistaan ve-
rotuloista. Tällä summalla ra-
hoitetaan muun muassa pienil-
le seurakunnille maksettavat 
avustukset. Tähän systeemiin ei 

siis ole tulossa muutosta. Myös-
kään prosenttilukua, joka mää-
rää seurakuntien keskusrahas-
tolle maksettavan summan suu-
ruuden, ei olla tiettävästi muut-
tamassa.

Seurakuntatalouksista noin 
neljänneksellä eli 74:lla oli ne-
gatiivinen vuosikate vuonna 
2011. Vuotta aiemmin nega-
tiivisen vuosikatteen omaavia 
seurakuntia oli 47 enemmän. 
Näissä seurakuntatalouksissa 
menot olivat tuloja suuremmat. 
Seurakuntatalouksia oli 311 vii-
me vuonna.

PEKKA HELIN
KIRKoN TIEdoTUSKESKUS

Totuus palveli
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Palveluja tarjotaan

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 18 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 6 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Muut seurakunnat

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Asianajotoimisto
Marjo Suoraniemi Ky
Kauppurienkatu 11 C 7 

90100 OULU
p. 040 703 2206
fax. 08 333 425

Testamentit, perukirjat,  
perintö- ja perheoikeudelliset 
asiat, riita- ja rikosasiat ym. 
Maksuton alkuneuvottelu.

Linnankatu 31, 90100 OULU
Aukiolo: ma - pe 10-17, la 10-15
   www.biblia.fi            08372732

100 ensimäiselle asiakkaalle 
UPEA puinen risti kaupan-
päälle!

Tervetuloa tutustumaan myös 
kahvi- ja kaakaotarjoiluihimme!

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Pe 24.8. Limingan srk-talo 
klo18.30
La 25.8. Siirtolantie 28 Oulu 
klo12.00 ja 18.00
Su 26.8. Siirtolantie 28 Oulu 
klo12.00 ja 17.00 Tervetuloa!

Herättäjän kirkkopyhät: su 26.8. klo 12.00 messu Temmeksen kirkossa ja 
seurat Leila ja Martti Ikosella, Haurukyläntie 35.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 26.8. klo 15.00 Kastellin kirkolla, Töllin-
tie 38, Oulu, ti 28.8. klo 19.00 Eila ja Jarmo Junttilalla, Jyväskyläntie 97 A, 
Ala-Temmes.
Oulun seudun virsikuoron harjoitukset alkavat ma 3.9. klo 18.30 Intiön 
kappelin isossa salissa. Uudet laulajat ovat tervetulleita. Lisätietoja antaa 
kuoronjohtaja Mervi Kyrki, puh. 040 7254 755. 
Tervetuloa!

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54




















Tulossa: 8.9. Mitä mies!?  Miesten lauantaipäivä klo 1320
Olli SEPPÄNEN

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

www.liminganviherkeskus.com

Nyt on aika istuttaa!

-20% -50% jopa -75%

SUURVALIKOIMA
OMENAPUITA 1999

alk.

VALTAVASTI
PERENNOJA
(moniv. kukat)

100
kplalk.

EXTRA KESÄ ALE

Avoinna joka päivä myös su klo 9–19,
8-TIEN VARRELLA LIMINGASSA.

TAIMISTON &
PUUTARHAN

SUURVALIKOIMISTA
ASTIATAIMIA.

Isot astiataimet • Perennoja 
• Pensaita • Upeita lehti-, 

koriste- ja havupuita

ASTIAPENSAAT 299
kplalk.

á 45 l = 270 l (0,06 €/l)

BIOLAN PUUTARHAN
MUSTAMULTA

6 säkkiä
Lantapussi

kaupan päälle

arvo 3,60 €1999
Syyskrysanteemit • Ruukkukukat 

• Leikkokukat

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 24.8. klo 19.30 LIFT-ilta, Ilmari Jorma, Riikka 
Trygg, Trio Mainio. Su 26.8. klo 11 Jumalanpal-
velus, Pasi Markkanen, Heikki Kurki, Vakka. 
Su 26.8. klo 17 Church@78, International Service, 
Nicki and Neil Berry, Rachel and Andrey Sirotkin. 
Ma 27.8 klo 18-20 LAPS-työn yhteysilta. 

Ke 29.8. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Miika Savola, Pirjo Orava, Maaret 
ja Ari Natunen. Pe 31.8. klo 19.30 LIFT-ilta. La 1.9. klo 18 Israel -ilta, Mirja ja
Halvor Ronning, Markku Tossavainen, Holy Wind. Su 2.9. klo 11 Ehtoollis-
jumalanpalvelus, kaste (perhelounas). Reijo Komu, Markku Tossavainen, 
Seurakuntakuoro. Su 2.9. klo 17 Church@78, International Service, Geza Toth, 
Luke Barnes, Nicki Berry. Ke 5.9. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.  www.uskotv.fi TERVETULOA!

Su 26.8. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat.
Su 2.9. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Su 26.8. Jumalanpalvelus + lastenohjelma klo 15.00.
Su 02.9. Jumalanpalvelus + lastenohj. klo 15.00.

TERVETULOA KAIKKI !

HAUTAKIVIEN OIKAISUT
040-718 3141

OULUN SEUTU

Oulun Aurinkokodissa ISOKATU 93

 55–vuotta täyttäneille kaksio (50m2), yksiö (30,5m2) + 
 lasitetut parvekkeet. Tiedustelut arkisin klo 9–1  
 puh. 08 311 2929, 040 573 4478

3

Oulun Aurinkokodissa ISOKATU 93

 55–vuotta täyttäneille kaksio (50m2), yksiö (30,5m2) + 
 lasitetut parvekkeet. Tiedustelut arkisin klo 9–1  
 puh. 08 311 2929, 040 573 4478

3

To 23.8. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, 
God’s Bell, rukouspalvelu. Pe 24.8. klo 18 
Varkki-ilta, 10-14-vuotiaille. Su 26.8. klo 11 

Aamukirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, Paul Raja-aho, evankelista Tuo-
mas Jäntti Kanadasta. Ke 29.8. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. 
To 30.8. klo 19 Rukousilta. Pe 31.8. klo 18 Varkki-ilta. La 1.9. klo 10.30 alk. 
YKSI SYDÄN – Pohjois-Suomen vapaaseurakuntien teemapäivä. Su 2.9. 
klo 11 Ehtoolliskirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, kirkkokunnanjohtaja 
Hannu Vuorinen, Henri Tuhkalan työhön siunaaminen, kahvitarjoilu. Ke 22.8. 
klo 18 Nuortenilta.  www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2 | 90100 Oulu
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900 | oulu@vvo.fi
www.vvo.fi

VAKUUSMAKSU 
VAIN 250 € 

Vehreä ja rauhallinen Alppila sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä 
Oulun keskustasta, kävelyetäisyydellä Tuiran ja Välivainion monipuoli-
sista palveluista. Busseilla, omalla autolla sekä pyörällä pääsee käte-
västi kulkemaan yliopistolle, Teknologiakylään ja keskustaan.

Alppitie 12 on 1960-luvulla rakennettu kerrostalo, joka saa uu-
den tyylikkään ilmeen perusparannuksen myötä. Alkuperäis-
tä ovat asuntojen tilavat, valoisat huoneistopohjat, muutoin 
kaikki onkin uutta. Keittiöissä on mm. astianpesukoneet ja 
keraamiset liedet. Kaksioissa ja kolmioissa on lasitetut parvekkeet.   

Alppitie 12, arvioitu valmistuminen 11/2012
Asuntotyypit  m2 vuokra, €/kk   
1h+kk 32,5 531-560
2h+k+p 52  651-674
2h+k+p 61,5 730-759
3h+k+p 79,5 895-918

Vesimaksu ja laajakaistayhteys sisältyvät vuokraan. VVO:n asunnot 
ovat savuttomia. Asumisaika on vähintään yksi vuosi sopimuksen 
alkamisesta. Varallisuusrajat. Katso kohteen virtuaaliesittely ja 
lisätiedot osoitteesta www.vvo.fi/alppitie12. Muuta meille!

Uusittuja vuokrakoteja Alppilaan!
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Kt-kolmio 76 m2, hyväkuntoinen, 
Myllyojalla, palvelujen lähellä.  
75.500€. Omistaja 040-718 7023.

Myydään huoneistoja

Vuokralle tarjotaan
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Kun monelle vuoden vaihtuminen tarkoit-
taa uuden alkua, minulle syksyllä on aina 
ollut sama merkitys.

Peruskouluaikana odotin koulun al-
kamista lähes yhtä innokkaasti kuin kesälomaa. 
Syksy tuntui tuovan mukanaan mahdollisuuden 
palata kouluun muuttuneena.

Kuvittelin mielessäni, kuinka uskaltaisin ol-
la rohkeampi, sosiaalisempi ja pääsisin mukaan 
johonkin kaveriporukkaan.

Kuitenkin todellisuus iski päin kasvoja heti 
koulun pihalla, ja vetäydyin takaisin hiljaiseen 
kuoreeni. Kaveriporukat vaihtoivat kuulumisia 
iloisesti naureskellen. Olisi tuntunut kummalli-
selta yrittää soljua sekaan.

Niinpä vietin vuoden toisensa jälkeen pääasi-
assa yksin. Olin liian ujo ja hiljainen, jotta oli-
sin uskaltanut yrittää mukaan johonkin poruk-
kaan. Vuosi vuodelta ryhmät tiivistyivät enti-
sestään, ja niihin liittyminen tuntui aina vain 
vaikeammalta.

Luokallamme oli pari tyttöä, joiden kanssa 
juttelin välillä. Heille olin kuitenkin lähinnä va-
rakaveri, johon turvauduttiin silloin, kun toi-
nen heistä oli poissa koulusta. Se tuntui pahalta, 
mutta tyydyin esittämään osaani hymyssä suin.

Vaikka olin yksinäinen, voin jälkeenpäin to-
deta olleeni suhteellisen onnekas. Minua ei kui-
tenkaan kiusattu. Välillä kuka tahansa sai ikä-
viä kommentteja, mutta varsinaisen kiusanteon 
kohteeksi valikoitui selkeästi muista erottuvia 
yksilöitä: jollakin oli suuret silmät, toisella hie-
man erikoisen muotoinen korva, joku puoles-
taan oli muita tuhdimmassa kunnossa. 

Itse erotuin pituuteni takia, mutta opin su-
lautumaan massaan. Hiljaiselle hissukalle se oli 
jopa helppoa.

Haluaisin sanoa, että oli minulla sentään ka-
vereita vapaa-ajalla, mutta se olisi valhe. Sen si-
jaan vietin illat kotona lukien kirjoja ja kirjoitta-
en runoja. Minulla oli runsaasti aikaa keskittyä 
läksyihin, mikä kantoikin hedelmää siinä mää-
rin, että pääsin ammattilukioon ja sen jälkeen 
ammattikorkeakouluun. 

Vihdoin murtui muuri, joka oli estänyt mi-
nua kuulumasta porukkaan. Enää en ole yksi-
näinen.

Koulut alkavat jälleen. Minun ei enää tarvit-
se yrittää sulautua joukkoon, mutta tiedän, et-
tä tänäkin vuonna moni kaltaiseni hiljainen ja 
ujo nuori aloittaa uuden lukuvuoden sydän toi-
voa täynnä. Tiedän myös, että monelle käy ku-
ten minulle aikoinaan.

Näille nuorille haluan toivottaa jaksamista ja 
uskoa parempaan. Tulee aika, jolloin yksinäisyys 
on enää kipeä muisto.

KATJA KIISKINEN

Sinappia

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Niille, jotka
yksin kulkee

Urheilijat etiopialaisten 
nuorten esikuvina

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Kiimingin seurakunnassa on haettavana nuori-
sotyönohjaajan virka. Kiimingin seurakunta on 
1.1.2013 alkaen osa Oulun seurakuntayhtymää. 
Virka on Oulun seurakuntayhtymän virka, sijoi-
tuspaikkana Kiimingin seurakunta. 

Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen 
hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto. 
Viran vastuualueena on erityisnuorisotyöpainotteinen nuoriso-
työ. Lisäksi virkaan kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön, muu-
hun nuorisotyöhön, varhaisnuorisotyöhön ja perhetyöhön sopi-
muksen mukaan.

Etsimme joukkoomme tiimityöntekijää, joka on valmis teke-
mään yhteistyötä laaja-alaisesti yli työmuotorajojen. 

Viran palkkaus määräytyy vaatimusryhmän 502 mukaisesti. Vir-
kaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosre-
kisterilain mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Toivomme, 
että uusi viranhaltija ottaa tehtävän vastaan viimeistään 1.1.2013. 

Kiimingin seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitettujen hake-
musten tulee olla perillä Kiimingin kirkkoherranvirastossa (os. 
Kirkkotie 6, PL 5, 90901 Kiiminki) 7.9.2012 klo 16 mennessä. 

Lisätietoja antavat nuorisotyönohjaaja Aulikki Rinta-Säntti, p. 
040 743 1904, kasvatustyön kappalainen Miia Seppänen, p. 050 
576 6204 ja vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 720 3246.

Juurevaa 
gospelia 
Muhoksella

Gospeleliittiin kuuluva 
muusikko Jaakko Löytty 
esiintyy Muhoksen kir-
kossa torstaina 30. elo-

kuuta kello 19.
Namibiassa lähetyslapsena 

kasvanut Löytty on tehnyt Suo-
men kirkolliseen ja musiikkielä-
mään lähtemättömän jäljen. 

Hänen on sanottu mullista-
neen tyylillään koko hengellisen 
nuorisomusiikin.

Monista Löytyn lauluista on 
tullut kristillisten nuorisolaulujen 
klassikkoja, kuten Kahden maan 
kansalainen ja Tilkkutäkki.

Lue Löytyn konsertista lisää 
Muhoksen kirkollisista ilmoituk-
sista, s. 22.

Paikkoja avoinna

Suomen Lähetysseuralla on aidsorpojen tukiohjelma ja kummilapsityötä Dessiessa. Kuvassa kahden aidsorpoja palvelevan 
toimintakeskuksen ystävyysottelu.

Etiopiassa kolmisenkym-
mentä vuotta lähetystyössä 
ollut Regina Hantikainen 
kertoo, että etiopialaisten 

urheilijoiden menestys Lontoon 
olympialaisissa kannustaa paikal-
lisia lapsia ja nuoria urheilemaan.

Hantikaisen mukaan urheili-
joita arvostetaan ja ihaillaan Etio-
piassa suuresti.

– He ovat suuria sankareita, 
joita pidetään esikuvina, Hanti-
kainen kertoo.

Ulkomailta kisoista palaavia 
urheilijoita on vastassa koko kau-
punki.

– Olympiavoittajat ovat teh-
neet maassa paljon humanitaa-
rista työtä tukien muun muas-
sa aids-työtä. Monet heistä ovat 

myös työllistäneet satoja ihmisiä 
rakentaen hotelleja ja ostoskes-
kuksia.

– Maan pääkaupungissa, Addis 
Abebassa, olympiavoittaja Haile 
Gebre Zelassie on saanut omal-
le nimelleen kadun.

Hantikainen sanoo, että mah-
dollisuus päästä urheilu-uralle voi 
aueta koulujenvälisissä kisoissa, 
joissa joku alan ihminen bongaa 
lahjakkaan nuoren urheilijan.

Myös tytöt 
kiinnostuivat urheilusta
Hantikaisen mukaan suosituin 
laji on jalkapallo, vaikka etiopia-
laiset eivät ole voittaneet kuin yh-
den African Cup -ottelun.  Kaik-
ki mahdolliset jalkapallo-ottelut 

seurataan televisiosta.
– Teiden asfaltoinnin myötä 

myös pyöräily on noussut suosi-
tuksi lajiksi, Hantikainen toteaa.

Pojat ovat aiemmin olleet tyt-
töjä innokkaampia urheilijoi-
ta, mutta nyt tytötkin ovat alka-
neet kiinnostua urheilusta entis-
tä enemmän. Hantikainen arve-
lee, että siihen on osaltaan vai-
kuttanut muutos pukeutumistot-
tumuksissa.

– Nykyisin tytöt pitävät usein 
hameen sijasta housuja. Lisäksi 
kouluissa on hyvin kirjava liikun-
nanopetus. Etupäässä se on juok-
sua ja jalkapalloa.

KATJA KIISKINEN

Mat t i  N u mm e la
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  MÄNTYKODIN KOTIHOITO 

Omaishoitaja - meiltä saat palvelusetelillä 
kotihoitopalveluita. 

          Arjen elämä arvossa 

Tarjoamme korkealaatuista  
 

 Hoitoa-, hoivaa ja huolenpitoa 

 Kotisairaanhoitoa 

 Siivouspalveluita 

Kotihoidollamme on ISO9001-laatusertifikaatti 

Ota yhteyttä, niin 
sovitaan maksut-
tomasta palvelu-
tarpeen kartoituk-
sesta.  

Lisätietoja saat: 

044-5504 804 (ark.7-15)   

044-5504 831 (ark.7-14)  

044-5504 805 
  www.mantykoti.fi 

Ilmoittaja, ota yhteyttä.

Minna Zilliacus 
p. 020 754 2361, 

040 774 7777
minna.zilliacus@

kotimaa.fi 

                      Eetterissä
Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 23.8. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Aila Valtavaara puhuu 
aiheesta Jeesus auttaa.
Su 2.9. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lu. Lapsi- ja perhetyön sihteeri 
Mari Jääskeläinen Karjasillan 
seurakunnasta puhuu aiheesta 
lähimmäinen.
Aluelähetys su 2.9. klo 9–12.
Klo 9.15 Armonpulla MS. Klo 
9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa on haastateltava-
na oululainen esikoislestadi-
olainen Juha Pyykkönen. MP. 
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus -ohjelmassa vieraana on 
Suomen Lähetysseuran Israelin 

lähetti Mika Pouke. MB. Klo 10 
messu Tuiran kirkosta. Klo 11.30 
radiopyhäkoulun uusinta. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjel-
massa vieraillaan Kirkon ympä-
ristöpäivillä. MP.
Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
To 23.8. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään -ohjelmassa Esikoislesta-
diolaiset ry:n Rauhan Side -leh-
den päätoimittaja Raimo Airamo 
kertoo esikoislestadiolaisuuden 
synnystä. MP. 
Pe 24.8. klo 14.40 Päivän valin-
ta. Cappella pro Vocale konser-
toi Oulun tuomiokirkossa Oulun 
taiteiden yönä. MS. 
Pe 24.8. klo 16.03–17 Toivon tuo-

miokapitulin aiheena on uskon-
todialogi. Miten uskontojen ym-
märtäminen voi lisätä rauhaa 
ja suvaitsevaisuutta maailmas-
sa? Aiheesta keskustelevat kap-
palainen Satu Saarinen ja Kan-
sainvälisen toimintakeskuksen 
Villa Victorin toiminnanohjaaja 
Shahnaz Mikkonen. MS.
Ma 27.8.–ke 29.8. klo 16.20 Ar-
monpulla. MS.
Ke 29.8. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus -ohjelmassa 
Suomen Lähetysseuran Israelin 
lähetti Mika Pouke. MB.
To 30.8. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelma. Uusinta vii-
me sunnuntailta. MP.

Pe 31.8. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapitulissa uskonnon 
opetuksesta keskustelemassa 
muun muassa Oulun yliopistos-
ta Markku Salakka. MS.
Ma 3.9.–ke 5.9. klo 16.20 Ar-
monpulla-ohjelma. MS.
Ke 5.9. klo 16.40 Oululaisen us-
kontunnustus. Haastateltavana 
Leena Dickson. MB.
To 6.9. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään -ohjelmassa lestadiolai-
sen uusheräyksen historiaa. MP.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 26.8. klo 10 radiojumalan-
palvelus Ylivieskan kirkosta.

Su 2.9. klo 9.45 Radiopyhäkoulu. 
Lapsi- ja perhetyön sihteeri Ma-
ri Jääskeläinen Karjasillan seu-
rakunnasta puhuu aiheesta lä-
himmäinen. Klo 10 radiojuma-
lanpalvelus Nivalan kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 26.8. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. 
Su 2.9. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe)
Oulun seurakuntayhtymä
Radiostudio, PL 122, 90101 Oulu

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

Caritas-Kodissa on viihtyisät tilapäishoidon tilat!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon.

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

Kysy lisää puh. 040 480 2724, www.caritas-saatio.fi 

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 •
 
siivous ja kodinhoito

•
 
lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Terveydenhoitoa

PÄIHDEKUNTOUTUSTA ASIAKKAAN KOTIIN:
Kotiin annettavaan päihdekuntotukseen  

on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Kaapontupa Oy
Takkurannantie 307 90820 Kello

Gsm 040 4130542  
www.kaapontupa.fi

Kaapontuvan päihdekuntous on suunnattu  
päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. 

Kuntoutuksessa yhdistyy nykyaikaiset hoitomuodot ja Minnesota-malli. 
Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Katso Rauhan Tervehdyksen Facebook-sivulta 
mitä terveisiä pääministeri oululaisille lähetti.
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Haukiputaan seurakuntasivut

Tervetuloa 
juhlimaan 
Haukiputaan 
kuvakirkkoa! 

Haukiputaan kaunis kuvakirkko valmistautuu vastaanottamaan 

seurakuntalaisia ja juhlavieraita.  Vuonna 2009 toteutettiin mit-

tava kirkon peruskorjaus. Seurakunta tahtoi jo hyvissä ajoin luo-

da arvokkaat puitteet kirkkomme juhlavuodelle.

Kirkon 250-vuotisjuhla huipentuu juhlaviikkoon, joka alkaa 

sunnuntaina 19.8. perinnejumalanpalveluksella. Juhlaviikon ai-

kana järjestetään tilaisuuksia lapsille, nuorille ja aikuisille Ulri-

ka Eleonora -kirkossamme.

Varsinainen juhlapäivä on sunnuntaina 26.8.2012. Se alkaa 

piispa Samuel Salmen toimittamalla piispanmessulla klo 10. 

Kaikille kirkkovieraille on piispanmessun jälkeen ruokailu ja 

kirkkokahvi seurakuntakeskuksessa.

Juhlaviikko päättyy kello 13 alkavaan kirkon 250-vuotisjuh-

laan. Lehtori Jorma Mikola pitää juhlassa esitelmän kirkkomaa-

lari Mikael Toppeliuksesta. Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro 

esittää tilaisuudessa Tuomo Nikkolan juhlakantaatin director 

musices Hannu Niemelän johtamana. Kantaatin sanoma liittyy 

Haukiputaan kirkon maalausten Raamatun teksteihin.

Haukiputaan kirkko tunnetaan Mikael Toppeliuksen raamat-

tuaiheisista maalauksista. Ne ovat kirkkomme yhteinen, kristil-

lisen taiteen aarreaitta. Kirkon juhlatoimikunnassa virisi ajatus 

hankkia juhlavuoden kunniaksi Mikael Toppeliuksen ainutlaa-

tuisista maalauksista kertova kuvakirja. Kirjan nimi on A ja O 

– Toppeliuksen maalaukset Haukiputaan kirkossa. Kirjaimet A 

ja O tulevat kirkon läntisen ristisakaran holvin laessa Kristusta 

esittävästä maalauksesta.

Sama nimi on myös Tuomo Nikkolan säveltämällä kirkon juh-

lakantaatilla. Studio Ilpo Okkonen on taidokkaasti ja asiantun-

tevasti toimittanut juhlakirjan. Seurakuntalaiset voivat ostaa 

juhlakirjoja kirkkoherranvirastosta. Kirjassa on asiantuntijoi-

den kirjoituksia Mikael Toppeliuksen maalauksista, kirkon ra-

kentamisesta ja maalausten entisöinnistä.

Tässä lehdessä on laajemmin tiedotettu Haukiputaan seura-

kunnan syksyn toiminnasta. Kutsumme seurakuntalaisia mu-

kaan eri tilaisuuksiin. Tärkein ja keskeisin toiminta on joka sun-

nuntai pidettävä yhteinen jumalanpalvelus.

Kirkon ja jumalanpalveluksen todellinen kaunistus on Juma-

lan sanan, virsien ja laulujen äärelle kokoontunut seurakunta, 

joka sanan kuulossa kiittää Jumalaa hänen armostaan ja pelas-

tuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Toivon, että te seurakuntalai-

set osallistutte runsaslukuisesti kirkkomme juhlaviikon tapah-

tumiin. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita!

Jaakko Kaltakari
kirkkoherra

H aukiputaalainen Reijo Ala-
talo kannustaa ihmisiä vielä 
”vanhemmillakin päivillä” 

harrastukseen, joka houkuttaa.
Kuusikymppinen Alatalo lauloi 

lapsena Haukiputaan lapsikuorossa. 
Lauluharrastus vaihtui myöhemmin 
kilpahiihtoon, jota Alatalo kuvailee 
harrastaneensa tosissaan, mutta il-
man suurta menestystä. 

Kun hiihtäminen jäi, miehellä oli 
yhtäkkiä ”hurjasti aikaa”, kuten hän 
itse lausahtaa.

Oma perhe kannusti Alataloa ta-
kaisin laulun pariin ja lopulta vanha 
kuoroharrastus syttyi uudestaan. 

Nelikymppisenä Reijo Alatalo 
aloitti laulun opiskelun muun muas-
sa yksityisopettajien johdolla. Kuo-
rolaulun lisäksi hän harrastaa yksin-
laulua.

”Liian pitkään 
ei kannata miettiä” 
Alatalo on huomannut, ettei uuden 
harrastuksen aloittamista kannata ly-
kätä loputtomiin.

– Kannattaa aloittaa mieluusti en-
nemmin kuin myöhemmin. Jos vii-
vyttelee, ikä saattaa tulla esteeksi ke-
hittymiselle, hän toteaa.

Laulamisessa ja kilpahiihtämises-
sä Alatalo näkee paljon samaa. Mo-
lemmat vaativat paljon harjoittelua, 
jotta syntyisi tulosta. 

Jokaisen pitää kuitenkin tehdä ra-
ja treenaamiselle, jotta harrastus säi-
lyy mieluisena.

Alatalo on huomannut, että hyvä 
fyysinen kunto auttaa laulamisessa.

– Laulaminen on parempaa hyvä-
kuntoisena. 

Hiihtämistä Alatalo ei ole jättänyt 
kokonaan. Viime talvena hän hiihti 
1 500 kilometriä. Hurjat kilometrit 
ovat ilmeisesti kuitenkin vain ”leik-
kiä” verrattuna aikaan, jolloin hiih-
täminen oli etusijalla.

Seurakunta mukana 
harrastuksessa
Reijo Alatalo laulaa soolon Haukipu-
taan kirkossa ensi sunnuntaina 26. 
elokuuta piispanmessussa. Messu on 
osa kirkon 250-vuotisjuhlallisuuksia.

Lapsuuden harrastus uusiksi

Kirkko on Alatalolle tuttu estradi.
– Laulan mielelläni seurakunnan 

tilaisuuksissa. Oma seurakuntani on 
kohdellut minua hyvin: seurakunta-
sali on ollut käytössäni, kun olen si-
tä pyytänyt. Se on aivan älyttömän 
hieno asia.

Alatalon lauluharrastuksen kos-
kettavimpiin hetkiin kuuluvat kon-
sertit kynttilänloisteessa jouluyönä.

– Hienoja kokemuksia, mies tun-
nustaa.

RIITTA HIRVoNEN

Lähetystyö

Kirjallisuuspiiri kerran kuussa 
torstaina Puttaan Tuvalla klo 18–
19.30. To 20.9. käsiteltävänä Peter 
Franzénin Tumman veden päällä, 
25.10. Anja Kaurasen 
Ihon aika ja 22.11. 
Geraldine Brooksin 
Kirjan kansa. 
Uusia tuotteita lä-
hetystyön hyväksi:
Pirkko Kuusen 
maalaamia su-
ruadresseja 10 eu-
roa/ kpl sekä onnittelu- ja ter-
vehdyskortteja 1 euro/ kpl Puttaan 
Tuvassa. Adresseja myös kirkko-
herranvirastossa. 

Lähetystyön syksyä:
Syntymäpäiväseurat Alaperällä, 
Välitie 16, ke 29.8. klo 17 (Marja-
Liisa 70 v). Puhujina kirkkoher-
ra Yrjö Haapala Keminmaasta, 
rovasti Pekka Välitalo Oulusta ja 
pastori Sami Puolitaival. Mahdol-
liset muistamiset Angolan työlle, 
tilinumero: 574030-419950. Tie-
donantoja kohtaan: Marja-Lii-
sa 70 v.
Lähetyspiiri alkaa ti 4.9. klo 13 
Puttaan Tuvassa ja jatkuu joka toi-
nen viikko (parillinen) tavallisena 

piirinä ja joka toinen (pariton) kä-
sityöpiirinä.
Missiokerho (varhaisnuorten lä-
hetys- ja raamattukerho) alkaa 

7.9. klo 15 Puttaan Tu-
vassa. Kokoontuu joka 
viikko.
Johanna ja Mikko Ii-

vanainen konsertoivat 
23.9. klo 17 Tasaus-ke-
räyksen hyväksi seura-
kuntakeskuksessa. Tasa-
uslähetti Mervi Musto-
nen kertoo 

musiikin lomassa 
sanoin ja kuvin ta-
sauskohteesta. Li-
put 10 euroa sisäl-
täen kahvit suola-
palan kera. 
Tämänvuotinen ta-
sauskeräys on Kat-
kaise köyhyys ja koh-
demaana Tansania.  
Tasaus-keräyksellä 
tuetaan muun muassa 
tansanialaisten kylien säästöä ja 
lainaryhmiä. Ryhmien jäsenet pe-
rehdytetään säästämiseen ja talou-
den suunnitteluun. Naiset saavat 
koulutusta myös ammatti- ja elä-
mäntaidoissa. Kun ryhmä on sääs-

tänyt riittävästi, se aloittaa laino-
jen myöntämisen säästöryhmän 
jäsenille. 
7.10. klo 15 Lähetystilaisuus seu-
rakuntakeskuksessa. Freelancetoi-
mittaja Kaisa Raittila on viettä-
nyt puoli vuotta Nepalin dalitien 
(kastittomat ja köyhin kansan-
osa) parissa. Hän kertoo sanoin ja 
kuvin dalitien elämästä ja heidän 
elinolojensa kehittämisestä.
14.10. Kirkon ekumeeninen lähe-
tyspyhä ja Haukiputaan seura-

kunnan lähetysrenkaan 
ja -toiminnan 40-vuo-
tisjuhla. Alkaa messulla 
kirkossa klo 10. Rovasti 
Paavo Korteniemi saar-
naa. Korteniemi on lä-
hetysrengas-idean isä. 
Juhla jatkuu seurakun-
takeskuksessa lohikeit-
tolounaalla ja juhlaoh-
jelmalla.
17.10. klo 18 Toive-

lauluilta Tasaus-keräyksen 
hyväksi seurakuntakeskukses-
sa. Lapsikuoro esiintyy ja toimii 
myös esilaulajana.  Esillä on lista, 
josta voi valita laulettavia lauluja 
tai virsiä. 2 euroa/ laulutoive.

Reijo Alatalo vaihtoi hiihdon lauluharrastukseen.

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

Nuorisotyö
Varhaisnuorten kokkikerhoihin ilmoittautuminen alkaa ma 3.9. 
klo 8 ja päättyy 12.9. klo 17 www.alakkonäämua.fi-sivuston kautta. 
Kokkikerhoihin otetaan 10 lasta/ kerho. Kerhomaksu 15 euroa/ 
kerholainen. Kokkikerhojen tarkat kokoontumisajat ja -paikat 
www.alakkonäämua.fi.

Seurakunnassa 
toimivien vapaaeh-

toisten siunaaminen 
tehtäviinsä 

su 16.9. klo 10 messun 
yhteydessä. Messun jälkeen 

kirkkokahvit.

Leikkaa 
talteen!
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Diakoniatyö

Lapsityö

PÄIVÄKERHOT
Päiväkerhotoiminta on seurakunnan järjestämää arkitoimin-
taa 3–5-vuotiaille lapsille. Päiväkerhoissa lauletaan, leikitään 
ja askarrellaan. Siellä olemme kaikkien kavereita ja opettelem-
me hyväksymään erilaisuutta. Kerhoissa kuuntelemme, mitä 
Raamattu kertoo meille Taivaan Isästä ja Jeesuksesta. Päivä-
kerho on maksuton.

Kerhopaikkoihin otetaan uusia kerholaisia, mikäli ryhmäs-
sä on tilaa. Tiedustelut kerhopaikkojen numeroihin: Kirkon-
kylä, p. 040 6578 347, Martinniemi, p. 045 1394 096, Jokela, p. 
040 5128 224 ja Kellon seurakuntakoti, p. 045 6577 426.

PERHEKERHOT
Perhekerho on aikuisten ja lasten yhteinen kerho, jossa saa tu-
kea ja virikkeitä yhdessä olemiseen ja kristittynä kasvamiseen. 
Kerhot kokoontuvat kerran viikossa 1,5 tunnin ajan. Perhe-
kerho on maksuton, eikä sinne tarvitse erikseen ilmoittautua.

Perhekerhot alkavat viikolla 35. Martinniemessä ei ker-
hoa pe 7.9. Perhekerhot kokoontuvat seuraavasti: Jokelan van-

ha koulu maanantaisin klo 10–11.30, Kellon srk-koti torstaisin 
klo 9.30–11 ja Martinniemen srk-koti perjantaisin klo 10–11.30.

Iltaperhekerho joka kuukauden ensimmäinen tiistai 
Vakkurilassa klo 17.30–19. Ensimmäinen kokoontuminen 
ti 2.10.

Perhekerhot kokoontuvat päiväkerhopaikoissa. Ohjaajina 
työskentelevät lastenohjaajat ja lapsityönohjaaja. Lisäksi ker-
hoissa vierailee seurakunnan muita työntekijöitä sekä eri alo-
jen asiantuntijoita.

Toiminnasta tiedotetaan joka viikko kirkollisissa tiedot-
teissa. Perhekerhot eivät kokoonnu koulujen loma-aikoina.

PERHETUPA
Vakkurilan perhekerho muuttuu perhetuvaksi, joka on 

avoinna perjantaisin klo 9.30–11.30.
Voit piipahtaa perhetuvalla oman aikataulusi mukaan. 

Oleskelu perhetuvalla on vapaamuotoista, toisinaan on oh-
jattua toimintaa kuten askartelua. Perhetuvalla on pientä kah-
vi- ja mehutarjoilua ja hiljentymishuone.

PYHÄKOULUT
Pyhäkoulu lapsille Vakkurilassa (Kirkkotie 10 B). 
Syyskaudella 2012 pyhäkoulut kokoontuvat klo 12 seuraavi-
na sunnuntaina: 16.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja 18.11. Pyhäkoulu 
kestää n. 45 min.
Tervetuloa! Pienet lapset ovat tervetulleita saattajan kanssa.
Lisäksi seurakunta pitää arkipyhäkoulua esikouluissa kaksi 
kertaa lukukaudessa.

MESSUPASSI
Osallistuessaan jumalanpalvelukseen 
tai pyhäkouluun lapsi saa Messupas-
siin tarran. Viidestä tarrasta saa pie-
nen palkinnon. Messupasseja on saa-
tavilla kirkosta, seurakuntakodeista, 
kirkkoherranvirastosta ja lapsityön-
toimistosta.

Diakonian vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunut tai vapaaeh-
toisapua toivova henkilö, ota yhteyttä Johanna Kerolaan, p. 045 
1393 993. 
Uusille ulkoiluystäville on jälleen tarvetta. He toimivat kodissa 
tai laitoksessa asuvan, ulkoilussa apua tarvitsevan turvana. Vapaa-
ehtoiset saavat perehdytyksen toimintaansa, työnohjauksellista ja 
koulutuksellista tukea sekä tapaamisia ja retkiä muiden seurakun-
nan vapaaehtoisten kanssa.
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksia järjestetään Vares-kes-
kuksessa Oulussa. Haukiputaalaisia kutsutaan erityisesti lokakuun 
koulutusryhmään, jossa kouluttajina ovat Pirjo Hätälä ja Johanna 
Kerola. Lisää tietoa nettiosoitteesta www.vareskeskus.fi
Kellon diakonia-lähetyspiiri kutsuu uusia kävijöitä joukkoon. 
Piiri kokoontuu Kellon seurakuntakodilla joka toinen maanantai 
klo 14.30–16. Syksyn aikana valmistelemme adventtimyyjäisiä ja 
teemme Äiti Teresa -peittoja. Kysy lisää Johannalta, p. 045 1393 993. 
Syyskausi alkaa ma 10.9. 

Haukiputaan seurakuntasivut

Musiikkia

Haukiputaan seurakunnan 
kuorotoiminta syksyllä 2012
Haukiputaan seurakunnan kuorot aloittavat toimin-
tansa syyskuussa seuraavasti:

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro 
Harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30.
Syyskausi alkaa 13.9. srk-keskuksessa. Kuoroon ote-
taan uusia laulajia koelaulun kautta. Kuorolaisilla on 
mahdollisuus henkilökohtaiseen äänenmuodostuk-
sen opiskeluun laulupedagogi Maija Laurin johdol-
la. Harjoitusten ajaksi järjestetään tarvittaessa las-
tenhoito.
Tiedustelut: kuoronjohtaja Hannu Niemelä, 
p. 040 5471 660 tai hannu.niemela@evl.fi. 
Lisätietoa: www.haukiputaankirkonkamarikuoro.fi.

Lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin klo 17–18 srk-keskuksessa.
Syyskausi alkaa to 6.9.  Uusia laulajia otetaan 6. 
ja 13.9. klo 16.30 lähtien. Kuoro on tarkoitettu 

7–13-vuotiaille tytöille ja pojille. Kuoroleiri Isolla-
niemellä syyskuun lopussa.
Tiedustelut: kuoronjohtaja Pirjo Mäntyvaara (23.9. 
saakka) ja Kaisa Säkkinen (24.9. alkaen), p. 040 5818 
974 tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@evl.fi.

Eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontumiset noin kerran kuukaudessa torstaisin 
27.9., 11.10., 25.10. ja 22.11. klo 13–14.30.
Eläkeläisten musiikkipiirissä lauletaan yhdessä ja pe-
rehdytään musiikkiin mm. kuuntelun kautta. Mu-
siikkipiiri ei ole kuoro. Tiedustelut: kanttori Hannu 
Niemelä, p. 040 5471 660 tai hannu.niemela@evl.fi.

Urkuvartit 
keskiviikkoisin 26.9., 31.10. ja 28.11. klo 12.15 kirkos-
sa tai srk-keskuksessa.

Urkumaraton
pe 9.11. klo 20–23 srk-keskuksessa. 
Urkurina mm. Kalevi Kiviniemi.

Hiljaisuuden 
retriitti 
5.–7.10. Isonniemen leirikes-
kuksessa, Ohjaajina Maria Vä-
häkangas ja Laila Juntti. Hin-
ta 80 euroa. Ilmoittautumiset 
Laila Juntille pe 14.9. mennes-
sä, laila.juntti@evl.fi tai p. 040 
8668 319. Ilmoittautuneille lä-
hetetään retriittikirje.

Hengellisen 
matka-
kumppanuuden 
ryhmä työikäisille 
alkaen to 11.10. klo 18 srk-kes-
kuksen kappelissa. Ryhmä luo 
tilaa hiljentymiselle ja rauhoit-
tumiselle arkisen elämän kes-
kellä. Ryhmässä hiljennytään 
kuuntelemaan Jumalan läsnä-
oloa elämässä, ryhmäläisten 
kanssa yhteistä matkaa tehden. 
Hiljentymisen pohjana ovat 
Raamatun kertomukset. Ryh-
mä kokoontuu kerran kuussa 
toukokuulle 2013 saakka. Li-
sätietoa ja ilmoittautumiset pe 
28.9. mennessä Laila Juntille, 
p. 040 8668 319 tai laila.junt-
ti@evl.fi. 

Nuorille aikuisille Tunteiden 
Turnajaiset -ryhmä
Aloitus ti 25.9. klo 17.30 Puttaan Tuvalla. Ryhmä kokoontuu neljä ker-
taa: 25.9., 2.10., 9.10. ja 16.10. klo 17.30–20. Jokaisessa kokoontumises-
sa käymme läpi yhden negatiiviseksi mielletyn tunteen. Toimintata-
poina ovat keskustelu, erilaiset ilmaisutaidolliset harjoitukset ja hil-
jentyminen. Tunteet ovat pelko, suru, viha ja häpeä. Ryhmään otetaan 
kahdeksan osallistujaa ja se on maksuton. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set pe 14.9. mennessä Tarja Kainulaiselle, p. 040 8245 861 tai tarja.kai-
nulainen@evl.fi.

V almista ruokaa, elämyksiä 
turvesaunassa ja aikaa omil-
le ajatuksille. Isonniemen 

leirikeskuksessa Ihan itelle -viikon-
loppuleirillä naisille on tarjolla hem-
mottelua. 

Diakoniatyöntekijä Laila Junt-
ti toivoo, että haukiputaalaiset nai-
set huomaisivat leirin antaman mah-
dollisuuden viettää erilainen viikon-
loppu.

– Arjen jaksamisen perustana on 
se, että elää itsensä näköistä elämää. 
Tämä tarkoittaa, että pitää olla aikaa 
kysellä, kuka minä olen ja kuinka si-
nut olen itseni kanssa, Juntti sanoo.

Isonniemen leiri järjestetään 22.–
23. syyskuuta.

Psykodraaman 
keinot apuna
Leirin työskentelyä on ohjaamassa 
seurakunnan ja Haukiputaan MLL:n 
äitiryhmistä tuttu perhe- ja psykote-
rapeutti, psykodraamaohjaaja Teija 
Pirnes-Hyvönen. 

Hän valaisee lisää leirin sisältöä.
– Viikonlopun aikana jokaisella on 

mahdollisuus pysähtyä miettimään ja 
tutkimaan omaa itseään sekä omaa ta-
paansa toimia läheisissä ihmissuhteis-
sa ja suhteessa ympäristöön. 

–Leirillä käytetään psykodraaman 

keinoja, Pirnes-Hyvönen selvittää.
Leirimaksu on 20 euroa ja etusija 

on haukiputaalaisilla naisilla.
Ilmoittautumiset 7. syyskuuta 

mennessä Laila Juntille, p. 040 8668 
319, laila.juntti@evl.fi. 

Aikaa myös 
parisuhteelle
Ihan itelle -leiriä edeltävänä perjan-
tai-iltana 21. syyskuuta kello 18–
20.30 Isollaniemellä on Aina sää -pa-
risuhdeilta. Se kuuluu viime keväänä 
alkaneeseen Alakko nää mua -pari-
suhdeiltojen sarjaan. 

Parisuhdeillassa puhutaan riidois-
ta: millaisia toimintatapoja on riitele-
misessä ja millaiset tavat auttaisivat 
hoitamaan asioita rakentavammin. 

Myös perjantai-illassa on mukana 
Teija Pirnes-Hyvönen. 

Parisuhde-illasta on mahdollisuus 
jäädä suoraan Ihan itelle -naisten lei-
rille, Juntti vinkkaa.

Ilmoittautumiset, erityisruokava-
liot ja lastenhoidon varaukset perjan-
taihin 14. syyskuuta mennessä Laila 
Juntille, p. 040 8668 319, laila.junt-
ti@evl.fi. 

RIITTA HIRVoNEN

Leiri naisille

Puttaan Tupa 
avoinna 6.9. alkaen torstaisin ja perjantaisin klo 12–14. Tule istahtamaan au-
kioloaikoina Tuvalle. Yhdessäolo on vapaamuotoista, paikalla on vapaaehtoi-
nen emäntä ja seurakunnan työntekijä.

Joku kävijöistä tulee istahtamaan käsityö mukanaan, toinen lukee lehtiä. 
Kaunis jokinäkymä ilahduttaa jokaista. Kahviosta voit ostaa päiväkahvin. 
Suosittu keittopäivä pidetään kerran kuussa. Sen ajankohta ilmoitetaan kir-
kollisissa ilmoituksissa. 

Lähetystyön myyntipisteessä on monenlaisia käsitöitä, lapasia ja sukkia, 
kahvipussikoreja, kortteja, adresseja. Tule tutustumaan tarjontaan!

Puttaan Tuvan tuotolla tuetaan diakonia- ja lähetystyötä.



11   Nro 27    23.8.–6.9.2012

Kiimingin seurakuntasivut

Jokainen 
osaa jotakin!
Vapaaehtoiset ovat tärkeä voimanlähde Kiimingin 
seurakunnassa. Vapaaehtoistoimintaa tehdään ta-
vallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Kynnys osallis-
tumiselle ei ole korkea, sillä jokainen meistä on hy-
vä jossakin. Meillä kaikilla on sellaisia taitoja ja lahjoja, jotka voi käyt-
tää yhteiseksi hyväksi ja lähimmäisten parhaaksi.

Näillä Kiimingin seurakunnan sivuilla ovat esillä vapaaehtoistyön 
monenlaiset kasvot. Erilaisten töiden ja tehtävien kirjo on laaja. Va-
paaehtoiselle sopivia tehtäviä löytyy jumalanpalveluksissa avustami-
sesta Yhteisvastuukeräykseen, isostoiminnasta pyhäkouluopettajiin 
ja lähimmäispalveluun. 

Monenlaisiin tapahtumiin tarvitaan talkooväkeä. 
Mikä olisi sellainen työ tai tehtävä, jossa sinä haluaisit olla mu-

kana?
Vapaaehtoistyössä työ palkitsee tekijänsä. Monet vapaaehtoiset 

ovat kokeneet tekemisen tuovan iloa ja sisältöä elämään. Vapaaeh-
toistoiminnasta on tullut useille mielekäs tapa osallistua kotiseura-
kunnan toimintaan. 

Tähän joukkoon toivomme nyt löytävämme uusia jäseniä.
Järjestämme 26. elokuuta Pestuumarkkinat-tapahtuman kirkossa 

ja seurakuntakeskuksessa. Siellä on mahdollisuus pestautua mukaan 
seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. 

Pestuumarkkinoilla voi nähdä ja kokea, mitä kaikkea vapaaehtois-
työ seurakunnassa voi olla. 

Vaikka seurakunta tarjoaa mahdollisuuden tehdä ja toimia, se on 
myös paikka, jossa voi levähtää, hakea uutta voimaa elämään ja ol-

la vain. 
Tasapaino työn ja levon välil-

lä on tärkeää, myös vapaaehtoistoi-
minnassa.

Olet lämpimästi tervetullut mu-
kaan seurakuntaan tekemään ja ole-
maan!

JUHA TAHKoKoRPI
Kiimingin seurakunnan 

vs. kirkkoherra
Syksy 2012
Toimintastartti 26. elokuuta pestuumarkkinoil-
la. Nuorten pisteessä Kirkkopirtin kerhotilassa voi il-
moittautua kerhonohjaaja- ja isoskoulutuksiin, retkil-
le, leireille, tapahtumiin ja toimintaryhmiin. 
Musiikkinäytelmä Jotain hukassa? – tarina uskosta, 
toivosta ja rakkaudesta pestuumarkkinoilla klo 13 ja 
klo 15 seurakuntakeskuksessa. 
Kerhonohjaajien ilmoittautuminen toimintastartis-
sa tai Aulikille, p. 040 7431 904.
Tyttöjen ja poikien kerhot (1.–6.-luokkalaisille) alka-
vat viikoilla 37 ja 38. 
Kokki-, pienoismalli- ja käsityökerhoihin ilmoittau-
tuminen to 6.9. Suvelassa. Kirkkopirtillä kokoontu-
viin kerhoihin klo 18–19 ja Jäälin kappelissa kokoon-
tuviin kerhoihin klo 19.15–20.15.  
Koulutusilta yökahvila-avustajille to 30.8. klo 18 seu-
rakuntakeskuksessa.
Maailman kaikissa kylissä -illat kerran kuukaudessa 
keskiviikkoisin klo 18.30-20  Jäälin srk-kodilla. (26.9., 
17.10., 14.11., 12.12.)
Yökahvilat klo 18.30–22
- 31.8. srk-keskuksessa 
- 14.9. Jäälin kappelissa
- 5.10. srk-keskuksessa
- 19.10. Jäälin kappelissa
- 2.11. srk-keskuksessa
- 16.11. Jäälin kappelissa
- 30.11. srk-keskuksessa 

Kitaran soiton alkeita opetellaan keskiviikkoisin klo 
16.30–18.30 Jäälin kappelin nuorten tilassa, alkaa 5.9.
Musaryhmä harjoittelee torstaisin Jäälin kappelin 
nuorten tilassa klo 18–19.30, alkaa 13.9. Lisätietoja 
Meriläisen Sepi, p. 040 7431 903.
Kymppisynttärit 7.10. klo 14 srk-keskuksessa  
Patikkaviikonloppu 21.–23.9. Rokua. Ilm. viimeistään 
7.9. mennessä Sepille. Hinta 10 euroa.
Rovastikunnallinen Nuorten yö 28.–29.9. Haukipu-
taalla, ilm. viim. 11.9. Sepille. Hinta 10 e. 
Ysien leiri 19.–21.10. Suvelassa
Joululeiri 16.–18.12. Suvelassa
Uudet isot! Isos-koulutuksen aloituspäivä su 14.10. 
klo 10–15 kirkossa ja srk-keskuksessa. Ilmoittautumi-
nen syyskuun loppuun mennessä. 
Iso I 11.–13.1.2013, iso II 5.–7.4.2013. Vanhat isot iso 
III 12.–14.10.2012 
Kerhonohjaaja-koulutukset: I osa 7.–9.9.2012 Suve-
lassa ja II osa 9.–11.11.2012 Suvelassa. 
Seuraa koulujen ilmoitustauluja, seurakunnan ilmoi-
tuksia Rantapohjasta ja Rauhan Tervehdyksestä se-
kä netissä www.kiiminginseurakunta.fi ja facebook- 
”kiiminginNUORIseurakunta”
Huom! Muutokset ovat mahdollisia. 

Nuorisotyöntekijät: Aulikki Rinta-Säntti, varhaisnuo-
risotyö, p. 040 7431 904, aulikki.rinta-santti@evl.fi ja 
Seppo Meriläinen, nuorisotyö, p. 040 7431 903, seppo.
merilainen@evl.fi.

K iiminkiläisnuoret Elijas Kok-
ko ja Sofia Kyhälä tekevät va-
paaehtoistyötä omassa seura-

kunnassaan. He ovat toimineet isosi-
na ja kerhonohjaajina sekä olleet mu-
kana nuorten Jotain hukassa? -näy-
telmässä. 

Kaikki lähti liikkeelle rippikou-
lusta.

– Riparilla oli mukavia isosia, 
jotka innostivat lähtemään mukaan 
isostoimintaan, kertoo Kyhälä.

– Porukka oli niin hyvä, etten ha-
lunnut jäädä paitsi. Myös isosiskoni 
on isosena, Kokko jatkaa.

Kerhonohjaajan tehtävänä on 
suunnitella ja pitää erilaisia iltapäi-
väkerhoja 1.–6.-luokkalaisille. Ryh-
mät on jaettu 1.–3.-luokkalaisiin ja 
4.–6.-luokkalaisiin.

Sekä Kokko että Kyhälä ovat pi-
täneen kokkikerhoa. Sitä varten on 
koottu reseptivihko, jota noudate-
taan kaikissa Kiimingin seurakun-
nan kokkikerhoissa.

– Sillä tavalla hinnat pysyvät koh-
tuullisina ja kaikille riittää tekemis-
tä, sanoo seurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja Seppo Meriläinen.

Nuoret vapaaehtoiset 
mahdollistavat kerhotoiminnan

Nuori seurakunta

Aikuinen aina
puhelimen päässä
Koska kerhonohjaajat ovat alaikäisiä, 
heitä on aina vähintään kaksi. Ai-
kuisen tavoittaa tarvittaessa puheli-
mella.

– Lapset ovat olleet kilttejä ja to-
telleet, eikä ongelmia ole tullut vas-
taan, kertoo Kyhälä.

Kokko toimii myös tyttökerhon 
ohjaajana.

– Siellä askarrellaan, piirretään, 

leikitään ja joskus jopa lauletaan. Ty-
töt kyllä tottelevat, kun ohjaajana on 
poika, Kokko sanoo.

Seppo Meriläinen toteaa, että 
nuoret vapaaehtoiset kerhonohjaajat 
ovat heille kullanarvoisia.

– Ilman heitä emme pystyisi yllä-
pitämään näin monia kerhoja. Aika ja 
resurssit eivät yksinkertaisesti riittäi-
si, Meriläinen kiittelee.

KATJA KIISKINEN

Lapsi- ja perhetyö

Päiväkerho on 3–5-vuotiaiden lasten ryhmätoimintaa. Luovuus, lei-
kit, kädentaidot, musiikkiliikunta, hiljentyminen ja uusien asioiden 
tutkiminen kuuluvat päiväkerhon arkeen. Päiväkerho on maksuton. 
Lisätietoa saa lastenohjaajilta: p. 040 743 1902, Kirkkopirtti ja p. 0400 
835 374, Jäälin kappeli
Lastenparkkiin voit tuoda lapsesi, kun tahdot käydä ostoksilla, sii-
vota kotona tai levähtää hetkisen. Pienet eväät kannattaa ottaa mu-
kaan. Parkki on maksuton. Lastenparkki 3–5-vuotiaille Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12.30–15. Ilmoittautuminen tiistaisin klo 15 men-
nessä, p. 0400 835 374 
Pyhäkoulu on kaikenikäisten lasten oma kirkkohetki, jonne ei tarvit-
se ilmoittautua etukäteen. Pyhäkoulua sunnuntaisin Kiimingin Kirk-
kopirtillä klo 12. Poikkeuksena perhemessusunnuntait, jolloin ei ole 
pyhäkoulua.
Rovastikunnallinen lastenjuhla Pudasjärven seurakuntakeskukses-
sa 9.9. klo 12–14.30.  Ohjelmassa kirkkohetki, ruokailu sekä Jukka Sal-
misen Zooppera-musiikkiesitys. Kiimingin seurakunta järjestää bus-
simatkan lastenjuhlille. Matka on maksuton.  
Ilmoittautumiset 28.8. mennessä, p. 040 7431901. Tarkempi aikataulu 
selvitetään puhelimessa.

Varhaiskasvatuksen asioista voi kysellä lisää:
lapsityönohjaaja Birgitta Kontiolta, p. 040 743 1901, 
birgitta.kontio@evl.fi tai
lapsityönohjaaja Anne Schönbergiltä, p. 040 743 1901, 
anne.schonberg@evl.fi

Perhekerhot
Maanantaina klo 9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja perjantaina klo 9.30–
11.30 Jäälin kappelissa. Perhekerho on paikka, johon aikuiset ja lapset 
voivat yhdessä tulla hiljentymään, osallistumaan ohjattuun toimintaan 
sekä tapaamaan muita perheitä.
Perhekahvila on perheiden kohtaamispaikka. Leikkiä ja keskustelu-
ja kahvin lomassa. Tiistaina klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja torstaina klo 
9.30–11 Jäälin kappelissa. 
Esikko-ryhmä Jäälin kappelissa tiistaisin klo 10–12. Käynti takakaut-
ta. Ryhmä on tarkoitettu ensimmäisen lapsensa saaneille äideille kah-
vikupposen ääressä. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja: rii-
na.moilanen@evl.fi

Sofia Kyhälä ja Elijas Kokko uskovat, että lasten on helpompi lähestyä nuoria ohjaajia, 
sillä heillä omasta lapsuudesta on vähemmän aikaa kuin aikuisilla.

K a t ja  K i i s k in e n

Pestuumarkkinat on tempaus vapaaehtoistyöstä. 
Etsimme uusia ihmisiä antamaan aikaansa ja taitojan-
sa seurakunnan erilaisiin projekteihin, tapahtumiin 
ym. muuhun toimintaan.

Päivän ohjelma:
klo 10  Messu Kiimingin kirkossa, mukana 

nuorten musiikkiryhmä
klo 11.30  Etnisiä makuja maailmalta seisovasta 

pöydästä  seurakuntakeskuksessa

klo 11.30–13  Näe ja koe mitä vapaaehtoistyö voi olla? 
Mahdollisuus kierrellä eri pisteissä kir-
konmäellä

klo 13 ja 15  Seurakuntakeskuksessa nuorten toteut-
tama näytelmä: ”Jotain hukassa? – tari-
na uskosta, toivosta ja rakkaudesta”

Tervetuloa mukaan, päivän tapahtumat ovat mak-
suttomia!   

Pestuumarkkinat  
sunnuntaina 26.8. alkaen klo 10

Leikkaa 
talteen!



12    Nro 27    23.8.–6.9.2012

Rikasta minua -parisuhdekurssi 
Suvelan leirikeskuksessa 16.–18.11. 
Rikasta minua -kurssilla keskitytään parisuhteen vahvuuksiin ja mah-
dollisuuksiin.  Tämän lisäksi kurssilla etsitään yhteisiä konkreettisia 
tavoitteita ja keinoja niiden toteuttamiseen arjessa. 
Kaikenikäiset parit voivat lähteä rikastuttamaan parisuhdettaan. 
Kurssi soveltuu parhaiten pareille, jotka ovat jo eläneet yhdessä ja tun-
tevat yhteisen arjen ilot ja murheet. Tietoja kurssista syksyllä netti-
sivuilta ja kirkollisista.

Anne-Maaria Ahonen iloitsee, että 
työt yliopistolla joustavat tarvittaessa 
niin, että hän pääsee talkoisiin myös 
päiväsaikaan.

– Olen saanut seurakunnassa vastuu-
ta ja olen sitä myös kontolleni otta-
nut, kiiminkiläinen Leena Mikko-
nen toteaa.

Näin varmaan on, sillä juhannuk-
sena Mikkonen keitti seurakunnan 
lähetyksen hyväksi sata litraa juhan-
nusjuustoa.

– Kaverin kanssa, en yksin, kon-
karivapaaehtoinen tähdentää.

Elokuun alkupuolella järjestetyil-
lä Kiiminkipäiville Leena Mikkonen 
valmisti 80 litran annoksen lättytai-
kinaa. Se tarkoitti sitä, että hänen oli 
taikinaa varten kuljetettava pyöränsä 
telineellä 16 kiloa jauhoja seurakun-
takeskuksen keittiölle.

Mikkosella siis riittää virtaa. Sen 
virkeä eläkeläinen sanoo itsekin kii-
tollisena.

Yhdessä 
pystyy paljoon
Leena Mikkosen pitää liikkeellä se, 
että hänen mielestään lähetyskäs-
ky on yksiselitteisen tärkeä keho-
tus Raamatussa. Hän haluaa tehdä 

”Jotakin voisin itsekin tehdä”

Oulun yliopiston käytävil-
lä kulkee kiireinen fysiikan-
opettaja, tutkija Anne-Maa-

ria Ahonen. Lukukauden alkaminen 
kampuksella lisää työpäiviin pituut-
ta. Kiiminkiläinen Ahonen on ollut 
paljon töissä myös kesällä.

Kiireistä huolimatta Ahosen aja-
tus ennättää syksyyn: hän odottaa 
Jäälissä alkavaa työttömien ruokai-
lua, jossa toimii vapaaehtoisena.

– Mukava nähdä ihmisiä kesän 
jälkeen, hän iloitsee.

Ahosesta tuli seurakunnan vapaa-
ehtoinen nopeasti, yhden sähköpos-
tin perusteella. Siinä hän kysyi Kii-
mingin seurakunnan diakoniatyön-
tekijältä, voisiko tehdä jotakin kir-
kon töissä talkoopohjalta.

– Kirkko on antanut paljon sisäl-
töä elämääni. Jossakin vaiheessa al-
koi tuntua siltä, että voisin tehdä itse 
jotakin kirkon eteen.

– Sähköpostiviestistä ei kulunut 
monta päivää, kun olin jo munkkital-
koissa, Anne-Maaria Ahonen nauraa.

Erilaisten
ihmisten joukko
Diakonian talkootyöläinen paljastaa 
oman ”erikoisalansa” vapaaehtois-
tehtävissä.

– Minun vastuullani on keittiös-
sä paistinuunien kellot, jotta leivon-
naiset ovat oikean ajan kypsymässä. 
Tarkka työ sopii fyysikolle, hän nau-
raa.

Ahonen viihtyy seurakunnassa. 
Hänelle on tärkeää, että vapaaehtois-
ten joukkoon mahtuu monenlaisia, 
eri tavalla ajattelevia ihmisiä.

– En itsekään ole aina samaa miel-
tä muiden kanssa. Välillä pidän suu-
ni kiinni: ei omia ajatuksiaan tarvit-
se joka tilanteessa tuoda esille. Joskus 
taas sanon kantani ääneen reippaasti 
ja olen ”piikkinä lihassa”.

– Luulen, että olen monissa näke-
myksissäni muita vapaamielisempi, 
Ahonen pohtii.

RIITTA HIRVoNEN

Jauhot tarakalla talkoisiin

Jumalanpalvelukset 

Tervetuloa laulamaan!

Kirkkokuoro
Seurakunnan musiikkielämän keskeinen rikastuttaja on kirkkokuo-
ro. Kuoron johtajana on uusi kanttorimme Sari Wallin.
Sarin aloittaessa uusien laulajienkin on helppo tulla mukaan! Kuoro 
järjestää harjoitusten lisäksi laululeirejä ja retkiä, sekä tekee yhteis-
työtä muiden kuorojen kanssa.
Kuorosta voi kysellä lisää Sarilta, p. 0400 839 461 tai 
sari.wallin@evl.fi.

Poikakuoro Pohjantähdet
Seurakunnassa viisi vuotta toiminut poikakuoro on tehnyt toimin-
tansa aikana lukuisten konserttien ja pienempien retkien lisäksi 
kaksi konserttimatkaa ulkomaille.
Tulevan kauden tempauksia ovat muun muassa isien ja poikien erä-
retkiviikonloppu, yhteinen orkesterikonsertti Ynnin poikien kans-
sa ja paljon muuta.
Kuoro on tarkoitettu 9–18-vuotiaille pojille. Mukaan haluaville jär-
jestetään laulukoe.
Tiedustelut Ulla Metsänheimolta, p. 050 3601 866 tai jarkko.met-
sanheimo@evl.fi.

Poikien koulutuskuoro
Kuoro on tarkoitettu 7–10-vuotiaille pojille. Kuorossa harjoitellaan 
helppoja lauluja ja laulamisen perustekniikkaa sekä opetellaan ryh-
mässä toimimista.
Kuoro avustaa pari kertaa kaudessa seurakunnan jumalanpalveluk-
sissa ja juhlissa.
Kysy lisää Ulla Metsänheimolta, p. 050 3601 866.

Eläkeläisten kuoro
Entiset ja uudet laulajat ovat tervetulleita lämminhenkiseen jouk-
koon. Kuorosta voi kysyä tarkemmin kuoronjohtaja Tuomo Nikko-
lalta, p. 040 5913 455.

Projektikuoro
Projektiluonteisesti toimiva kamarikuoro kokoontuu yksittäisten 
konserttien tai jumalanpalvelusesiintymisten harjoitteluun muu-
tamaksi viikoksi kerrallaan. Esiintymisiä varten kootaan nuorekas 
ryhmä nais- ja mieslaulajia. 
Harjoitusten ajaksi järjestetään lastenhoito, jotta perheellisetkin 
pääsevät helpommin mukaan. Syyskaudella on tulossa yhteinen 
konsertti Muhoksen seurakunnan kamarikuoron kanssa. 
Kuorosta kiinnostuneet, kysykää lisää Jarkolta, p. 0400 487 187 tai 
jarkko.metsanheimo@evl.fi.

Vanamot
Naisten projektiluonteisesti toimiva Vanamot-lauluryhmä kokoon-
tuu muutaman kerran kaudessa laulamaan seurakunnan tilaisuuk-
sissa. Lauluryhmää johtaa Sari Wallin, p. 0400 839 461.  

konkreettista hyvää erityisesti kehi-
tysmaiden lasten hyväksi.

– Jos jokainen panisi omistaan 
vähäisen määrän lähetyksen pottiin, 
suuria määriä lapsia voitaisiin rokot-
taa, hän herättelee.

Mikkonen toivoo, että lähetystyö 
houkuttaisi uusia vapaaehtoisia. 

– Kun yksi osaa yhtä ja toinen tois-
ta, alkaa tapahtua. Ihmiset täydentä-
vät toisiaan. Uuteen ryhtyminen vaa-
tii varmasti uskallusta, mutta uudet 
kasvot otettaisiin ilolla vastaan. Roh-
keasti vain mukaan, hän sanoo ja li-
sää: miehet myös.

– Olen huomannut, että nuoret ar-
vostavat lähetystyötä. Heihinkin olisi 
kiva tutustua. Lähetystyö ei ole kään-
nyttämistä, vaan esimerkiksi sitä, et-
tä lapsia opetetaan lukemaan ja kir-
joittamaan. 

– Lähetin työtä on myös neuvoa ja 
opastaa ihmisiä terveysasioissa. Kaik-
ki koulutus luo mahdollisuuksia ko-
hentaa elintasoa. 

RIITTA HIRVoNEN

Kiimingin seurakuntasivut

Leena Mikkonen valmisteli valtaisan 
lettutaikinan kiiminkipäiviä varten.

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

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

Kirkossa sunnuntaisin klo 10 messu.
Messu Jäälin kappelissa kuukauden toinen sunnuntai klo 13. 
Uusien messulaulujen kirkko kuukauden kolmas sunnuntai Jäälis-
sä klo 18. 
Kuukauden viimeinen sunnuntai klo 13 kiiminkiläisen Tuomo Nik-
kolan säveltämä Jäälin messu. 

Lähetystyö
Lähetyspiiri klo 13 joka toinen tiistai syyskuusta alkaen 
Montin-salissa. 
Kätevät kädet klo 18 joka toinen tiistai syyskuusta alkaen 
Montin-salissa.
Sanan ja rukouksen illat klo 18 sunnuntaisin kerran 
kuukaudessa Jäälin kappelilla.
Pellon lähetysjuhlat 31.8.–2.9.
Tasaus-keräys syyskuu.
Tasauspäivän konsertti syyskuu.

Taloudellinen apu
Taloudellisissa asioissa diakonian vastaanotolle ajan-
varaus vain maanantaisin klo 9–11 puhelimitse tai 
sähköpostilla. Ajanvarausnumero on 040 7008 151.

Eläkeläisten seurakuntakerho uudistuu
Eläkeläisten seurakuntakerho uudistuu siten, että 
Jäälin, kirkonkylän, Alakylän ja Huttukylän kerho-
ja ei pidetä erikseen, vaan pidetään yksi kerho kerran 
kuukaudessa Suvelassa. Kerho alkaa ruokailulla hin-
taan 4 euroa. Kerhoon on ilmainen kuljetus. Ensim-
mäinen kokoontuminen on ti 4.9. klo 13–15 Suvelas-
sa. Kuljetuspyynnöt Erjalle, p. 0400 775 164 tai Sei-
jalle, p. 040 5793 247. Lämpimästi tervetuloa vanhat 
ja uudet kerholaiset!

Seniorilaulupiiri uutena työmuotona
Kiimingin seurakunnassa alkaa uutena työmuoto-
na seniorilaulupiiri. Laulupiiri on tarkoitettu kaikil-
le ”joutilaille”, joilla on päiväsaikaan mahdollisuus 
tulla porukassa laulamaan. Sinun ei tarvitse osata 

laulaa, voit myös kuunnella. Ensimmäinen kokoon-
tuminen on to 13.9. klo 12 seurakuntakeskuksessa. 
Tervetuloa!

Eläkeläisten leiri
Eläkeläisille järjestetään leiri ke 19.–to 20.9. Suve-
lan leirikeskuksessa. Leiriläiset otetaan ilmoittautu-
misjärjestyksessä ja etusijalla ovat kiiminkiläiset elä-
keläiset. Leirin hinta on 25 euroa. Ilmoittautumiset, 
kyydin tarve ja ruokavaliot pe 7.9. mennessä kirk-
koherranvirastoon, p. 040 5844 406. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijöiltä. Keskiviikkona leirillä on Mari 
Halkolan luento aiheesta: ”Hyvä tietää turvotuksis-
ta”. Voit halutessasi osallistua vain luennolle ja jäädä 
ruokailemaan leiriläisten kanssa hintaan 5 euroa. Il-
moittautumiset virastoon.

Muista diakoniatyön tapahtumista tiedotetaan kir-
kollisissa ja seurakunnan kotisivuilla osoitteessa 
www.kiiminginseurakunta.fi tai voi kysyä diakonia-
työntekijöiltä. 

Diakonia
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Ps. 30: 3-6, 12-13
Herra, minun Jumalani,
sinua minä huusin avuksi,
ja sinä teit minut terveeksi.
        Herra, sinä pelastit minut tuonelasta.
        Hautaan vaipuvien joukosta
        sinä toit minut takaisin elämään.
Laulakaa Herralle, te Herran palvelijat,
ylistäkää hänen pyhää nimeään!
        Hänen vihansa kestää vain hetken,
        hänen hyvyytensä läpi elämän.
Illalla on vieraana itku
mutta aamulla ilo.
        Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi,
        riisuit yltäni suruvaatteen
        ja puit minut ilon pukuun.
Siksi minä laulan sinulle kiitoslaulun,
laulan koko sydämestäni enkä vaikene.
        Herra, minun Jumalani,
        sinua minä ylistän nyt ja aina.

Joh. 9: 1-7, 39-41
Jeesus näki tien sivussa miehen, joka 
oli syntymästään saakka ollut sokea. 
Opetuslapset kysyivät häneltä: »Rabbi, 
kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi 
hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai 
hänen vanhempansa?» Jeesus vastasi: »Ei 
hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on 
tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat 
hänessä julki. Nyt, kun vielä on päivä, 
meidän on tehtävä niitä tekoja, joita 
lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä 
silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin 
kauan kuin olen maailmassa, minä olen 
maailman valo.» Näin sanottuaan Jeesus 
sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, 
siveli sitä miehen silmiin ja sanoi: »Mene 
Siloan altaalle ja peseydy.» - Altaan nimi 
merkitsee: lähetetty. - Mies meni, peseytyi 
ja palasi näkevänä.
    Jeesus sanoi: »Minä olen tullut tähän 
maailmaan pannakseni toimeen tuomion: 
sokeat saavat näkönsä ja näkevistä 
tulee sokeita.» Muutamat fariseukset, 
jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän 
kuullessaan: »Et kai tarkoita, että mekin 
olemme sokeita?» Jeesus vastasi: »Jos 
olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi 
synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja 
sen tähden synti pysyy teissä.»

Nyt on oikea hetki
”Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: Nouse ja kävele,” käski Pietari ram-
paa kerjäläistä Kauniillaportilla. Mies teki työtä käskettyä ja jatkoi matkaansa ilosta 
hypähdellen ja Jumalaa ylistäen. 

Terveenä mies pääsi temppeliin ja kaikkialle minne hän halusi. Taakse jäivät tois-
ten pitkät katseet. 

Enää ei hänen selkänsä takana kuiskittu, kuten opetuslapset puhuivat: ”Mitä pahaa 
hän tai hänen vanhempansa olivat tehneet?”.

Raamattu ei kerro miehen tarinaa sen enempää, vain väläyksen hetkestä, jolloin 
hän kohtasi Jeesuksen seuraajia. 

Hetkestä, jolloin hänen elämänsä muuttui. 
Yksinkertaisilla sanoilla syntyi ihme, joka muutti koko elämän. Liikkumaton alkoi 

liikkua. Toisaalla sokeat saivat näkönsä, kuurot kuulonsa. Ihmiset vapautuivat heitä 
kahlinneista fyysisistä rajoitteista.

Tämä kaikki oli kuitenkin vain pintaraapaisu suuremmasta suunnitelmasta. Jos 
Jumala saattoi taivuttaa ruumista muutamalla sanalla, sielun vammoja ei voitettu 
aina edes pitkien opetuspuheiden voimalla. 

Ihmisen vapaa tahto ei aina ole valmis valitsemaan muutosta. Jeesus opetti ihmisiä, 
hänen seuraajansa ovat kautta aikain opettaneet, mutta ovatko meidän sydämemme 
taipuneet Sanan edessä. 

Meille opetetaan, että jokainen meistä on ihme. Jokaisen usko on ihme. Jokainen 
ihmissuhde on lahja ja jokainen päivä on Jumalan armoa. 

Mutta muistammeko kuitenkaan, mistä kaikki hyvä elämässämme tulee. 
Synnin valta on murrettu ja kuolema voitettu. Taivas on meille auki. Tartummeko 

näihin lupauksiin elämässämme? Onko Jeesus meille ainoa Kotiin vievä tie vai ovatko 
nämä vain kauniita sanoja?

”Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: Nouse ja kävele.” Ala elää. Ota 
tästä hetkestä kiinni. Soita se puhelu, jota siirrät. Pysähdy katsomaan läheisiäsi sil-
miin. Toteuta unelmiasi. Käytä mahdollisuutesi. 

Ennen kaikkea tartu siihen, mitä Jumala tarjoaa. Hän on tie, totuus ja elämä. Hän 
on Vapahtaja. Hän on todellinen armo, rakkaus ja pelastus. Hän on alku ja loppu. 
Hänessä on toivosi. Nouse siis ja kävele, elä Hänessä, ylistä.

SEIJA HELoMAA 
kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai  26.08.2012
Psalmi: Ps. 30: 3-6, 12-13
1. lukukappale: 2. Kun. 5:1-15
2. lukukappale: Ap. t. 3:1-10
Evankeliumi: Joh. 9:1-7, 39-41
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Rukous
Jumala, rakas Isämme.

Tajuntaamme tunkeutuu joka puolelta

erilaisia sanomia.

Harvat kuitenkin uskaltavat

puhua tuskastaan,

moni uskoo, ettei kukaan jaksa kuunnella.

Isä, lähekkäin ahtautuneinakin

etäännymme toisistamme.

Yhä enemmän on meitä,

jotka emme jaksa.

Lähetä Pyhä Henkesi

ja parantava sanasi,

luo avoimuutta ja uskallusta,

avaa suut, herkistä korvat.

Rukous kirkkovuosikalenterista
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
26.8. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Urkupreludi klo 9.30. 
Sanajumalanpalveluksen toi-
mittaa Jouko Lankinen ja 
avustaa Anna-Mari Heikki-
nen. Kanttorina Pirjo Mänty-
vaara ja urkurina Péter Ma-
rosvári. Musiikkimatinea klo 
11. Lähetys myös www.virtu-
aalikirkko.fi.
Messu su 2.9. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
avustaa Jonna Piirainen. Ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki ja 
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la. Lähetys myös www.virtu-
aalikirkko.fi.
Messu su 2.9. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen ja kanttorina Péter Ma-
rosvári.
Gospelmessu su 2.9. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. 

Karjasillan seurakunta
Messu su 26.8. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Ilkka Järviö.
Messu su 26.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Erja Järvi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.
Messu su 26.8. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, avustaa Lii-
sa Karkulehto, kanttorina Ilk-
ka Järviö.
Messu su 2.9. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Esa Neva-
la, avustaa Petri Satomaa, 
kanttorina Riitta Piippo.
Varikkomessu su 2.9. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustaa Maija Konttinen.
Perhemessu su 2.9. klo 12 
Kaukovainion kappelissa. 
Toimittaa Satu Saarinen, 
avustaa Petri Satomaa, Eve-
liina Korkea-aho ja Auli Kipi-
nä, kanttorina Juha Soranta.
Messu su 2.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Riit-
ta Piippo.

Tuiran seurakunta
Messu su 26.8. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 26.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Kat-
ri Sippola.
Messu su 26.8. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu su 26.8. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Kat-
ri Sippola.
Iltamessu su 26.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 

Valppu, avustaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Laura Kumpula.
Saksankielinen jumalan-
palvelus, elonkorjuujuhla 
ke 29.8. klo 18 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Toimittaa 
Hans Martin Röker, kanttori-
na Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 29.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Messu su 2.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustavat Pette-
ri Tuulos ja Saila Luukkonen, 
kanttorina Heikki Jämsä. Lä-
himmäisen päivä, kirkkokah-
vit. Radiointi Radio Dei.
Messu su 2.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Stiven Naatus, avustaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Perhemessu su 2.9. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Sanjumalanpalvelus su 2.9. 
klo 12 Rajakylän seurakun-
takodissa. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Katri 
Sippola.
Iltamessu su 2.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Helena 

Paalanne, kanttorina Heikki 
Jämsä. Messussa käytössä al-
koholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 5.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Tommi Hekkala.

Oulujoen seurakunta
Messu su 26.8. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustavat Ola-
vi Isokoski, Anna-Maija Säl-
kiö, Eija Röning, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Messun jäl-
keen kirkkokahvit kirkon pi-
hamaalla. 
Messu su 26.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Messu su 2.9. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Messu su 2.9. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
26.8. klo 10 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Messu su 2.9. klo 10 Yli-

Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. Karjasillan seu-
rakunnan TervasCanto-kuo-
ro, johtaa Ilkka Järviö. Kirk-
kokahvit.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
26.8. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Jouni Riipi-
nen, kanttorina Leo Rahko.
Messu su 2.9. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 

Hailuoto
Messu su 26.8. klo 10. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 2.9. 
klo 10. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.

Haukipudas
Piispanmessu su 26.8. klo 
10 kirkossa. Johtaa piispa Sa-
muel Salmi, saarna kirkko-
herra Jaakko Kaltakari. Avus-
tavat papit Martti Heinonen, 
Leena Brockman, Jari Flink 
ja Arto Nevala. Urkuri Eli-
sa Murtoperä, Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro, johtaja-

na ja kanttorina Hannu Nie-
melä. Piispanmessun jälkeen 
ruokailu ja kirkkokahvit srk-
keskuksessa ja klo 13 kirkon 
250-vuotisjuhla kirkossa.
Messu su 2.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Sami Puolitai-
val, kanttorina Pirjo Mänty-
vaara. Rippikoululaisten kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit. Vuo-
den 2013 rippikouluryhmät 
julkistetaan.
Gospelmessu pe 23.8. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Martti 
Heinonen, gospel-bändi. 

Kempele
Messu su 26.8. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Vesa Ää-
relä, diakoni Minna Sorvala, 
kanttori Marjo Irjala. Tapuli-
kahvit.
Messu su 2.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Anu Ojala, diakoni 
Leena Hintsala, kanttori Mar-
jo Irjala. 60 vuotta täyttänei-
den kutsujumalanpalvelus.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Messu su 26.8. klo 10 kir-
kossa, toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Seija Lom-
ma, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo. Kirkkokuljetuk-
set Jäälistä, kuljetuspyynnöt 
virastoon perjantaina klo 12 
mennessä, p. 040 5844 406. 
Messu su 2.9. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Sari Wallin. 
Sananjumalanpalvelus Han-
nuksen kyläkirkko su 2.9. klo 
13, toimittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Sari Wallin.

Liminka
Messu su 26.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä, 
avustaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kotka-
ranta.
Messu su 2.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ulla Nyyssönen, 
avustaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kotka-
ranta. Lähimmäisen sunnun-
tai ja Limingan naisvoimiste-
lijoiden kirkkopyhä. Naisvoi-
mistelijat tarjoavat kirkko-
kahvit jumalanpalveluksen 
jälkeen.

Lumijoki
Messu su 26.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Viljo Juntunen, 
kanttorina Juha Pöykkö. 
Sanajumalanpalvelus su 
2.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
26.8. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Messu su 2.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarna Pekka Kyllönen, 
kanttorina Ossi Kajava. Mes-
sun yhteydessä diakoni Han-

na Kaisto-Vanhamäen tehtä-
vään siunaaminen. Vanhem-
man väen kirkkopyhä, kirk-
kokyyti. Messun jälkeen kirk-
kokahvit seurakuntatalossa.

Oulunsalo
Messu su 26.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Eeva-Maija Sor-
vari.
Messu su 2.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
26.8. klo 13 (huom. kelloai-
ka) Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kantto-
rina Unto Määttä. Maaseutu-
väen kirkkopyhä. Ruokailu ja 
ohjelmaa srk-talossa. 

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 2.9. 
klo 10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Unto Määttä.

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 
26.8. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä. 

PyHänTä
Perttulinpäivien perinneju-
malanpalvelus su 26.8. klo 
13 pappilan rannassa, sateen 
sattuessa seurakuntatalossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Hartauspaikan käyttöönot-
to ja siunaus. Seppelpartion 
lähettäminen sankarihau-
doille. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kakkukahvit ja juhla 
seurakuntatalolla.
Messu su 2.9. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

RanTSiLa
Messu su 26.8. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Arja 
Leinonen. 
Juhlajumalanpalvelus su 2.9. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä. Kant-
torina Arja Leinonen, avus-
taa veteraanikuoro. Rantsi-
lan eläkeliiton 40-vuotisjuh-
lat. Ruokailu srk-talossa. Juh-
la klo 13 liikuntahallilla.

Tyrnävä
Messu su 26.8. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Messu Herättäjän kirkkopy-
hä su 26.8. klo 12 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Messun jälkeen sii-
oninvirsiseurat Leila ja Mart-
ti Ikosella, Haurukyläntie 35 
b, Temmes. 
Messu su 2.9. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, avustaa Salme Kinnu-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Vapaaehtoisten ja 
seurakuntakerholaisten kirk-
kopyhä, lounas seurakunta-
talolla. 

Karjasillan 
kirkko suljettu 

remontin vuoksi 
13.10. saakka.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Laitoshartaus ti 28.8. klo 14, 
Vesper-koti. Anna-Mari Heik-
kinen.
Laitoshartaus ti 28.8. klo 15, 
Veljes-koti. Anna-Mari Heik-
kinen.
Laitoshartaus ti 28.8. klo 
18.30, Kuntotalo. Anna-Ma-
ri Heikkinen.
Raamattupiiri to 30.8. klo 
16, Intiön seurakuntakoti.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 1.9. klo 18, Vanha pappila. 
Jeremian kirjan 1. luku.
Elämän lähteellä - Sanan ja 
rukouksen ilta su 2.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Illan aiheena: "Jumalan syli", 
(Jes.40:11), puhumassa Vesa 
Salo Raahesta. Ilta koostuu 
Sanan julistuksesta – opetuk-
sesta, puheista, laulusta ja 
ylistyksestä. Illan päätteeksi 
tarjolla henkilökohtaista ru-
kouspalvelua.
Raamattupiiri ti 4.9. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Laitoshartaus ti 4.9. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Mari Flink.
Laitoshartaus ke 5.9. klo 14, 
Aurinkokoti, Isokatu 93. Ari-
Pekka Metso.
Laitoshartaus ke 5.9. klo 15, 
Senioritalo, Mäkelininkatu 
37. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiiri ke 5.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
5.9. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
6.9. klo 13–14, Vanha pappi-
la. Syksyn ensimmäisessä ko-
koontumisessa keskustelem-
me Luukkaan evankeliumin 
viimeisestä luvusta. 13.9. 
alamme lukea Roomalaiskir-
jettä. Mukana pastori Anna-
Mari Heikkinen.
Laitoshartaus to 6.9. klo 14, 
Keskustan palvelukeskus, 
Nummikatu 24. Ari-Pekka 
Metso.

Karjasillan seurakunta
Herännäisseurat su 26.8. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
29.8. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 4.9. klo 19, Kauko-
vainion kappeli.
Miesten raamattupiiri ke 
5.9. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Torstai-illan raamattupii-
ri to 6.9. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. Syksyn kokoontu-
miset joka toinen torstai klo 
18 alkaen. Tervetuloa vanhat 
ja uudet Kastellin kirkon pap-
pilaan!

Tuiran seurakunta
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 5.9. 
klo 17.30, Pateniemen kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän yhteinen raamattu-
piiri alkaa jälleen kesän tau-
on jälkeen. Myös uudet asias-
ta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita! Lisätietoja: diakoni 

Heli Mattila, p. 040 5747 145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 6.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 6.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
19.9. klo 17.30–19, Patenie-
men kirkko. Vetäjänä pastori 
Riikka Honkavaara.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Taideyön konsertti to 23.8. 
klo 22, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. ilmoitus s. 18. 
Urkupreludi su 26.8. klo 
9.30, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. ilmoitus s. 18.
Musiikkimatinea su 26.8. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
ilmoitus s. 18.
Oulun päivien konsertti su 
2.9. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Ks. ilmoitus s. 18. 

Karjasillan seurakunta
"Kuin kukka Jumalan puu-
tarhassa" -runoilta Kastel-
lin kirkossa su 26.8. klo 18–
19.30. Ks. ilmoitus s. 16.
Pyhien tanssien viikonlop-
pukurssi la 1.9. klo 12–15 
Maikkulan kappelissa, su 2.9. 
12 alkaen perhemessu Kau-
kovainion kappelissa, jossa 
tanssi jatkuu klo 16 saakka. 
Hinta: 70 € (eläkeläiset, työt-
tömät, opiskelijat 35 €). Hin-
ta sisältää salaattilounaan 
molempina päivinä. Järjes-
täjät: Heldans/ Sanna Bäck-
vall ja Karjasillan seurakun-
ta/ Satu Saarinen. Ilmoittau-
tuminen Satulle, satu.saa-
rinen@evl.fi tai p. 040 5567 
840. Kurssimaksu maksetaan 
tullessa.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu ti 4.9. klo 9, 
Elohuone. Tarjolla maksuton 
aamupala työttömille ja vä-
hävaraisille vapaaehtoisten 
sekä diakoniatyöntekijän tar-
joamana. Lue päivän Kaleva 
ja jutustele, hiljenny aamu-
hartauteen.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 
Diakoniapiiri ma 3.9. klo 12–
13.30, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa mukaan kaikki lä-
himmäisen auttamisesta kiin-
nostuneet!
Ystävänkamari ti 4.9. klo 13–
14.30, Kaukovainion kappe-
li. Vapaamuotoinen kohtaa-
mispaikka, jossa kahvitel-
laan, keskustellaan ja hiljen-
nytään hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
4.9. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli, takkahuone. 
Aamupuuro to 6.9. klo 9–10, 
Kaukovainion kappeli. Alu-
een asukkaille torstaisin il-

mainen, vapaaehtoisten val-
mistama aamupala, joka si-
sältää puuroa ja leipää lisuk-
keineen sekä kahvia ja teetä. 
Olet lämpimästi tervetullut! 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. (08) 5314 616. 
Tapaamisajankohdan voit 
käydä sopimassa myös pai-
kan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Pateniemen diakoniapii-
ri torstaisin klo 13, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja dia-
koni Heli Mattilalta, p. 040 
5747 145.
Virsilauluilta nuotiolla to 
23.8. klo 17, Koskelan seura-
kuntakoti. Ks. ilmoitus s. 17.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 30.8. 
klo 13.30–15, Palokan palve-
lukeskus. Syksyn ensimmäi-
sessä Palokan kerhossa mu-
kana kappalainen Pasi Kurik-
ka ja diakoni Heli Mattila.
Lähimmäisen päivä su 2.9. 
klo 10–12, Tuiran kirkko. Lä-
himmäisen päivään kutsu-
taan erityisesti diakonian va-
paaehtoisia ja lähimmäispal-
velussa toimivia. Päivä alkaa 
messulla, jonka jälkeen on 
kirkkokahvit. Kirkkokahveilla 
juhlimme 100-vuotiasta Sal-
me Haltiaa, joka on toiminut 
pitkään diakonia- ja vapaa-
ehtoistyössä. Mukana kirkko-
herra Hannu Ojalehto, pasto-
ri Petteri Tuulos ja diakonia-
työntekijät Saila Luukkonen 
ja Eeva-Marja Laitinen.
Työttömien ruokailu 6.9. al-
kaen torstaisin klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Ateri-
an hinta 2 €. Tervetuloa.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
Liikuntavammaisten kerhon 
retki to 13.9. klo 10, Onnela. 
Lähtö linja-auto asemalta klo 
10. Retken hinta 15 €. Ilmoit-
tautumiset viimeistään per-
jantaihin 31.8. mennessä, p. 
(08) 3161 340 tai www.ou-
lunseurakunnat/ilmo. Retkel-
lä mukana Heidi ja Päivi. Li-
sätietoja Päivi Moilaselta, p. 
040 5747 064. 

Elämäniloa-kurssi ke 3.10. 
klo 15–16.30, Lämsänjär-
ven leirikeskus. Tarkoitet-
tu omaishoitajille, joiden 
omaishoitotilanne on päätty-
nyt hoidettavan kuolemaan. 
Pidetään päiväkurssina. Ai-
kataulu: 3.10. klo 15 infoti-
laisuus Tuiran kirkolla, Mylly-
tie 5, 10.–12.10. klo 9–15 In-
tensiivijakso, 7.–9.11. klo 9–15 
Intensiivijakso, 13.–14.12. alk. 
klo 12 intensiivijakso Lämsän-
järven leirikeskuksessa. Osal-
listujat valitaan hakemusten 
perusteella. Kurssille otetaan 
7 henkilöä. Hinta on kokonai-
suudessaan 80 € sisältäen ruo-
kailut, kahvit ja kurssiin sisäl-
tyvän ohjelman. Hakulomak-
keen voit pyytää Paula Kyllö-

seltä, p. 040 7235 880 tai As-
ta Leinoselta, p. 040 5747 157. 
Hakuaika päättyy 7.9. Järjes-
tää Oulun seurakuntien dia-
koniatyö yhteistyössä Oulun 
seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry:n kanssa. 

KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten perhe-
leiri pe 28.9.–su 30.9, Roku-
an leirikeskus. Perheille, joil-
la on alle 18-vuotiaat lap-
set. Leirillä on virkistystä, yh-
dessäoloa, askartelua, ver-
taistukea, ulkoilua. Hinta 39 
€ aikuiset ja 19,50 € lapset 
(4–18-vuotiaat). Hintaan si-
sältyy majoitus, ruokailut ja 
kuljetus. Ilmoittautumiset pe 
31.8. mennessä, p. 044 3161 
552 tai www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.
NäKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 30.8. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Caritas-

sali. Tule tutkimaan Raamattua 
ja luotsaamaan elämää pintaa 
syvemmältä. Kahvitarjoilu. 
Opasystävä on vastassa pihal-
la pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
Lenkki- ja saunailta to 30.8. 
klo 17–20, Lämsänjärven leiri-
keskus. Lähdetään aluksi len-
kille, saunotaan ja uidaan. Ilta-
palaa, makkaranpaistoa ja ilta-
hartaus. Opas on parkkipaikal-
la klo 17.40 alkaen.

PäIHDETYÖ
Naistenryhmän ja Tavoite-
ryhmän syysretki pe 28.9. 
klo 9–18. Syysretkelle ilmoit-
tautuminen ryhmissä ennak-
koon.
Aamukahvihetki pe 31.8. klo 
9–10, Diakoniset erityispalve-
lut. Tule aamupalalle. Tarjo-
amme päivän sanan ja muka-
van seuran lisäksi kahvia/ tee-
tä, sämpylää, jogurttia, tuo-
remehua, hedelmiä. Lisätie-

toja diakonissa Tellervo Kian-
to, p. 040 7564 022. 
Tavoiteryhmä ma 3.9. klo 
14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna jälleen ma–ke, 
pe 24.8.–5.9. klo 10–14.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
KIVA KAVERI -lastentapah-
tuma la 1.9. klo 10–15, Tuo-
miokirkon Krypta. Ks. ilmoi-
tus s. 16.
4-vuotiaiden yhteissynttä-
rit 16.9. Ks. ilmoitus s. 17.
Eroneuvo-ilta to 30.8. klo 
18–20, Vanha pappila. Eron-

enot Oulussa 23.8.–6.9.2012M

Pyhäkoulussa pääsee 
harrastamaan

Syksyn pyhäkoulut, tuttavalli-
semmin pyhikset, käynnisty-
vät jälleen Oulun seurakun-
nissa. Perinteisten sunnun-

taipyhäkoulujen lisäksi tiedossa on 
monipuolisesti erilaisia ryhmiä, ku-
ten luonto-, radio- ja sähköpostipy-
häkouluja.

Maksuttomat pyhäkoulut on suun-
nattu pääsääntöisesti yli 4-vuotiaille 
lapsille. Niiden tarkoituksena on tu-
tustua lapsilähtöisesti kristinuskoon. 
Mukaan voi tulla ympäri vuoden, ei-
kä erillistä ilmoittautumista tarvita.

Lisätietoja pyhäkouluista saa inter-
net-osoitteesta: www.oulunseurakun-
nat.fi/pyhakoulu.

Karjasillan seurakunnan taide-
pyhiksen suosio on kasvanut enti-
sestään, ja tänä syksynä tarjotaan 
kaikkiaan viisi pyhäkouluryhmää 
1.–3.-luokkalaisille.

Taidepyhikset alkavat viikolla 36 
Pyhän Andreaan kirkossa, Kauko-
vainion ja Maikkulan kappelissa sekä 
Metsokankaan ja Lintulammen kou-
lussa.

– Taidepyhiksessä painotetaan tai-
teellista ilmaisua ja luovuutta samal-
la evankeliumin ilosanomaa tarjoten, 
Karjasillan seurakunnan lastenohjaa-
ja Juha-Matti Seppä kertoo.

Askartelun, piirtämisen ja maalaa-
misen lisäksi taidepyhiksessä pääsee 
kokeilemaan muun muassa ilmaisu-
taitoa, kuten pantomiimia ja sketsejä.

– Karjasillalla ei ole enää iltapäivä-
kerhoa. Vanhemmat tuovatkin mielel-
lään lapset koulun jälkeen taidepyhik-
seen, Seppä vinkkaa.

Oulun seurakunnat etsivät vapaa-
ehtoisia suunnittelemaan ja toteut-
tamaan pyhäkoulutoimintaa Oulus-
sa. Mukaan voi ilmoittautua pitkin 
vuotta.

Uusille ja vanhoille pyhäkoulu-
opettajille järjestettävä maksuton 
koulutus pidetään lauantaina 25.8. 
kello 9–17 Heinätorin seurakuntako-
dissa.

Ilmoittautuminen ruokailua var-
ten tapahtuu puhelimitse oman seu-
rakunnan lapsityöntekijälle viimeis-
tään torstaina 23.8.

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra
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neille ja eroa harkitseville 
vanhemmille sekä heidän lä-
heisilleen tarkoitettu kerta-
luontoinen matalan kynnyk-
sen tilaisuus, jossa voi kes-
kustella eroon liittyvistä as-
karruttavista asioista ja kuul-
la eron vaikutuksista niin 
omaan kuin lapsen elämään. 
Eroneuvolla tuetaan eron jäl-
keistä vanhemmuutta ja van-
hempien yhteistoimintaa se-
kä tuodaan esille lapsen nä-
kökulmaa ja tarpeita eroti-
lanteessa. Tilaisuuksiin osal-
listuu aina ammattilaisten 
rinnalla myös vapaaehtois-
työntekijöiksi koulutettuja 
eron kokeneita vanhempia. 
Tilaisuudet ovat avoimia ja 
maksuttomia. Ei ennakkoil-
moittautumista. Lisätieto-
ja: Essi Niemi/ Vanhempien 
Akatemia-hanke/ Nuorten 
Ystävät, p. 044 734 1435 tai 
essi.niemi@nuortenystavat.
fi, Kari Rekilä/ Lapsi- ja per-
hetyön diakoniatyöntekijä, 
p. 050 5211 065 tai kari.reki-
la@evl.fi.

Karjasillan seurakunta
Lämsänjärven lastenpäivil-
le jääneitä tavaroita voi tie-
dustella Marjaana Lassilta, p. 
040 5747 108.
Perhetupa ma 27.8. klo 9–11, 
Karjasillan kirkko, päiväker-
hotila. Auki maanantaisin klo 
9–11. Lapsiperheiden kohtaa-
mispaikka, jossa voi tavata 
toisiaan, tutustua ja verkos-
toitua. Ei tarvitse ilmoittau-
tua etukäteen. Tarjolla avoin-
ta ja ohjattua toimintaa sekä 
muuta mukavaa tekemistä. 
Perhetuvalla voi syödä omia 
eväitä ja lämmittää ruokia. 
Siellä on myös varattuna kah-
via / teetä ja mehua pienen 
purtavan kera, josta vapaa-
ehtoinen maksu.
Puistopyhis ti 28.8. klo 9.30–
10.30, Metsokangas. Per-
hepäivähoitaja, vanhem-
pi, isovanhempi tai muu las-
ten kanssa kotona oleva ai-
kuinen! Tervetuloa viettä-
mään mukavaa yhteistä het-
keä hiljentyen ja touhuten 
Metsokankaan kotimetsän 
leikkipuistoon. Kokoonnum-
me tiistaisin klo 9.30–10.30 
kerran kuussa: 28.8., 25.9., 
16.10., 13.11. ja 11.12. Lisätie-
toja Mari Jääskeläinen, p. 040 
5747 109.
Taidepyhis Taidepyhis on 
1.–3.-luokkaisille olevaa mu-
kavaa iltapäivällä olevaa toi-
mintaa, jossa yhdessä hiljen-
nymme ja taiteilemme monin 
eri tavoin. Taidepyhikset al-
kavat viikolla 36 Kaukovaini-
on kappelilla, Metsokankaan 
koululla, Maikkulan kappelil-
la ja Pyhän Andreaan kirkol-
la sekä Lintulammen koulul-
la. Lisätietoja saat www.ou-
lunseurakunnat.fi/pyhakoulu 
tai lapsi- ja perhetyön sihtee-
ri Mari Jääskeläinen, p. 040 
5747 109 tai mari.jaaskelai-
nen@evl.fi.
Perhekerhot Ks. ilmoitus s. 
17.

Tuiran seurakunta
Vauva-aamu pe 7.9. klo 10–
11.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Tervetuloa mukaan per-
heen ensimmäisen vauvan 
saaneet vanhemmat ja alle 

vuoden ikäinen vauvanne! 
Kokoontuu 6 kertaa, joka toi-
nen perjantai klo 10–11.30. 
Touhuamme vauvan kans-
sa laulaen, leikkien ja hiljen-
tyen. Keskustelemme van-
hemmuudesta ja vauvaper-
heen arjesta. Kahvi- ja pilt-
titarjoilu. Ryhmään otetaan 
10 perhettä. Toiminta on il-
maista. Mukana diakonissa 
Raija Yrjölä ja lastenohjaa-
ja Anu Hannula. Ilmoittautu-
miset 13.–31.8. Anulle, p. 044 
3161 718.
Perhekerhot Ks. ilmoitus s. 
17.

Oulujoen seurakunta
Eka-eka la 8.9. klo 13–16, 
Hintan seurakuntatalo. Toi-
mintaa Oulujoen seura-
kunnan lapsiperheille, jois-
sa ensimmäinen lapsi aloit-
taa koulun. Mukavaa teke-
mistä ja vertaistukea lapsil-
le ja vanhemmille yhdessä 
ja erikseen. Ilmoittautumi-
nen vain ensimmäisellä ker-
ralle pe 31.8. mennessä osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja nuori-
sotyönohjaaja Sari Meriläisel-
tä, sari.merilainen@evl.fi tai 
p. 040 558 3294.
Perhekerhot Ks. ilmoitus s. 17.

Varhaisnuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
10-leirin muistelot tänä 
vuonna 10-leirillä olleille 2.9. 
klo 15–17 Pyhän Andreaan 
kirkko. Hei sinä tänä kesä-
nä 10-leirillä ollut leiriläinen, 
isonen, avustaja ja työnteki-
jä! Tervetuloa muistelemaan 
yhteistä leiriämme! Tilaisuu-
teen kuuluu hartaushetki, 
leirikuvien katselua, muiste-
lua ja musiikkia sekä lisäksi 
kakkukahvit. Lisätietoja saat 
Atte Kääriäiseltä, p. 040 5060 
315, atte.kaariainen@evl.fi.
Kokkikerho ma 10.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo, 
nuorisotyön tilat. Kokoontuu 
joka maanantai. Tarkoitettu 
alakouluikäisille. Ryhmään 
mahtuu 10 lasta. Ilmoittautu-
minen: mari.tuokkola@evl.fi.
Askartelukerho ke 12.9. klo 
18, Heinätorin seurakuntata-
lo. Suunnattu alakouluikäi-
sille. Lisätietoja: mari.tuok-
kola@evl.fi.
Ilmaisutaidon kerho to 
13.9.–13.12. klo 17–18, Intiön 
seurakuntakoti. Tutustutaan 
leikkien ja harjoitteiden avul-
la näyttelemisen maailmaan. 
Aikaisempaa kokemusta et 
tarvitse, ainoastaan reippaan 
ja iloisen mielen. Tarkoitettu 
1.–4.-luokkalaisille. Lisätieto-
ja: mari.tuokkola@evl.fi.

nuoret
Ilmoittaudu isostoimin-
taan!  Ks. ilmoitus s. 17.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
isostoimintaan 2012–2013 
ilmoittautuminen ti 28.8. 
mennessä. Isostoiminta al-
kaa su 2.9. Tarkemmat tiedot 
toimitetaan ilmoittautuneil-
le. Tuomio nuorten isostoi-
minta on tämäkkää toimin-

taa. Tervetuloa mukaan.
Nuorisotyön päivystys ke 
29.8. klo 15–17, Elohuone. Pii-
pahda tai viivähdä rupattele-
maan kuulumisia tai istahta-
maan hetki teekupposelle ja 
pienelle välipalalle.
Pienoismallikerho su 2.9. klo 
14, Heinätorin seurakuntata-
lo. Vetäjänä Tapio Huhtelin, 
p. 050 5479 657.
Nuorisotyön päivystys ke 
5.9. klo 15–17, Elohuone. Pii-
pahda tai viivähdä rupattele-
maan kuulumisia tai istahta-
maan hetki teekupposelle ja 
pienelle välipalalle.

Karjasillan seurakunta
Tuu tsekkaan -tapahtuma su 
26.8. klo 12–17, Pyhän Andre-
aan kirkko. Tutustu nuoriso-
työn eri muotohin: isoistoi-
mintaan, nuorteniltoihin ja 
-tapahtumiin, leireihin ja ret-
kiin. Voit ilmoittautua isois-
koulutuksiin ja kerhonohjaa-
jaksi.

Tuiran seurakunta
Tuu tsekkaan -tapahtuma 
su 2.9. klo 16, Tuiran kirk-
ko.  Rippikoulu on käytynä 
ja elämä jatkuu! Saat tietoa 
nuorten toiminnasta ja voit 
ilmoittautua kerhonohjaa-
jaksi ja palveluryhmäläisek-
si! Kerromme myös missio-
nuorten matkasta sekä esit-
telemme avareiden ja yökah-
viloiden toimintaa. Tarjolla 
hyvää musiikkia ja grillin an-
timia. Mukana rippikoulusta 
tuttuja työntekijöitä ja iso-
sia! Lisätietoa tapahtumasta 
saat nuorisotyönohjaaja Ans-
si Putilalta, anssi.putila@evl.fi 
tai p. 050 3408982. 

Oulujoen seurakunta
Kerhonohjaajakokous ti 
28.8. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, Tornihuone. Uu-
sille ja vanhoille kerhonoh-
jaajille! Oulujoen seurakun-
ta etsii innokkaita nuoria oh-
jaamaan kerhoja alakoulu-
ikäisille lapsille. Kerhon ai-
heen voi valita oman kiin-
nostuksen mukaan. Uudet 
kerhonohjaajat koulutetaan 
tehtävään. Kerhoa vedetään 
kerran viikossa ja itse voit 
vaikuttaa ajankohtaan. Jos 
et pääse kokoukseen, mut-
ta olet kiinnostunut tai jos 
sinulla on muuta kysyttävää, 
ota yhteyttä nuorisotyönoh-
jaaja Sanna Karjalaiseen, p. 
040 7186 925.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa to 23.8. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ma 27.8. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa to 30.8. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 5.9. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 6.9. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 6.9. klo 
12.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 4.9. klo 
14–15.30, Höyhtyän palvelu-

keskus. Mummonkammari. 
Ikäihmisille suunnattu kes-
kusteluryhmä.
Eläkeläisten kerho to 6.9. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Eläkeläisten kerho to 6.9. klo 
13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 6.9. klo 
13.30–15, Karjasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan vanhus-
työn linja vastaa keskiviikkoi-
sin klo 9–11 puhelinnumerossa 
(08) 5314 616. Numeroon voit 
soittaa, kun olet yksin tai kai-
paat kuuntelijaa, kun haluat 
puhua sinulle tärkeistä asioista 
tai kun haluat pyytää kotikäyn-
tiä tai jättää soittopyynnön.
Rajakylän laulukerho to 6.9. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. Rajakylän laulukerho 
aloittelee toimintansa. Tule 
mukaan laulamaan. Mukana 
kanttori Katri Sippola ja dia-
koni Sami Riipinen
Seniorien laulupiiri to 20.9. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 17.

Oulujoen seurakunta
Porinapiiri ma 3.9. klo 12–
13.30, Sanginsuun seurakun-
takoti.
Eläkeläiskerhojen ja laulu-
kerhon syyskauden aloitus 
to 13.9. klo 10, Yli-Iin seu-
rakuntatalo. Hartaus Yli-Iin 
kirkossa, jonka jälkeen tar-
jolla uuniohrapuuroa ja kah-
vit hintaan 8 € tasauspäivän 
keräyksen hyväksi. Linja-au-
tot kiertävät seuraavasti: Au-
to 1: klo 8.30 Sanginsuun seu-
rakuntatalo (Sanginsuuntie 
59) – klo 9 Ylikiimingin seu-
rakuntatalo (Harjutie 5) – klo 
9.55 Yli-Iin kirkko. Auto 2: klo 
8.45 Myllyojan seurakuntata-
lo (Koivumaantie 2) – klo 8.50 
Hintan seurakuntatalo (Hin-
tantie 89) – klo 9 Huonesuon 
seurakuntakoti (Leväsuontie 
19) – klo 9.55 Yli-Iin kirkko. 
Lähtö takaisin n. klo 13.

YLIKIIMINKI
Porinakerho ma 3.9. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuo-
ne.

Leirit ja retket
Isä-lapsi-leiri, kouluikäisille 
lapsille isineen 7.9.–9.9., Juu-
man leirikeskus, Kuusamo. Il-
moittautumiset 24.8. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja: Kari 
Rekilä, p. 050 5211 065, ka-
ri.rekila@evl.fi ja Atte Kääri-
äinen, p. 040 5060 315, atte.
kaariainen@evl.fi.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisä-
tietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.
Kuorokooste ks. s. 17.

Muut menot
Kolmen kirkon pyörälenkki 
16.9. saakka. Kirkoissa, kirk-
koherranvirastoissa sekä seu-
rakuntayhtymän virastotalos-
sa on saatavana Kolmen kir-
kon pyörälenkki -passeja. Ke-
rää leima tms. merkintä vä-
hintään kolmesta eri kirkos-
ta, jonne pyöräilet. Jumalan-

Tellu ja Suden aika
Pyhän Luukkaan 

kappelissa

KappeLive-konserttisarjan viides vuosi pyö-
rähtää käyntiin lauantaina 1.9. kello 19 Py-
hän Luukkaan kappelissa Tellu Turkan ja 
Suden aika -lauluyhtyeen seurassa. Noin 

tunnin kestävään konserttiin on vapaa pääsy.
Luvassa on ainakin kansanmusiikkityylisiä so-

vituksia körttivirsistä viidelle lauluäänelle ja kan-
sansoittimille vajaa vuosi sitten ilmestyneeltä le-
vyltä Suojaavat siipes.

Vaikka kansanomainen laulu on pääosassa, ylei-
sö pääsee tutustumaan konsertissa myös erilaisiin 
kanteleisiin, moraharppuun, pitkähuiluihin, udu-
rumpuun ja irimbaan.

Viulisti ja laulaja Tellu Turkka on valmistunut 
Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolta. Su-
den aika -yhtyeessä musisoivat Katariina Airas (lau-
lu), Liisa Matveinen (laulu, kantele), Nora Vaura 
(laulu, huilu ja udu-rumpu) ja Veera Voima (laulu, 
kantele, moraharppu). Yhtye on esiintynyt Suomen 
lisäksi monilla kansainvälisillä festivaaleilla.

Pyhäkouluopettajien koulutus 
lauantaina 25.8. klo 9–17, Heinätorin seurakuntakodissa. 

Tervetuloa kaikki uudet ja kokeneemmatkin pyhä-
kouluopettajat pyhäkouluopettajien omaan koulu-
tukseen. Luvassa tietoa ja yhdessä tekemistä. Ruokai-
lu. Ilmoittautuminen: Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 
109 (Karjasillan seurakunta), Marja Raatikainen, p. 050 
4334 098 (Tuiran seurakunta), Saara Hietava, p. 040 
5755 353 (Oulujoen seurakunta) tai Tea Lakkala, p. 050 
5207 757 (Tuomiokirkkoseurakunta). 

KIVA KAVERI -lastentapahtuma
la 1.9. klo 10–15, Tuomiokirkon Kryptassa.

Tule mukaan viettämään mukavaa päivää. Luvassa as-
kartelua, herkuttelua ja pikkukirkkoja tasatunnein 
10–13. Tapahtuma järjestetään Tuomiokirkon Kryp-
tassa 1.9 klo 10–15. Tule koko perheesi voimalla!

"Kuin kukka Jumalan puutarhassa" 
-runoilta su 26.8. klo 18–19.30, Kastellin kirkossa. 

Runoja luonnosta ja kaikista kukkaniityn väreistä, ilos-
ta ja riemusta, elämästä ja rakkaudesta. Runoja esittä-
vät Arja Alakontiola, Terttu Välikangas, Hilja Alasuvan-
to, Eeva Holma, Maija Karppinen, Pirjo Kauppinen, Soi-
li Hämäläinen, Eeva-Kaarina Sarastamo, Marketta Haa-
rala ja Juha Vähäkangas. Virsiä säestää Riitta Piippo.

Suden aika -yhtye.
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palvelusten ajankohdat sel-
viävät Rauhan Tervehdykses-
tä ja www.oulunseurakun-
nat.fi/kalenteri. Passi palau-
tetaan viimeistään 16.9. kirk-
koon, virastoon tai postitse 
osoitteeseen Oulun ev.l-ut. 
seurakunnat, Kolmen kirkon 
pyörälenkki, PL 122, 90101 
Oulu. Kaikki palautetut kor-
tit osallistuvat palkintojen ar-
vontaan.
Opas Oulun tuomiokirkossa 
klo 10–21 joka päivä 3.9. saak-
ka. Opastetut kirkkokierrok-
set torstaisin klo 18.
Syksyn sururyhmiin ilmoit-
tautuminen Tuomiokirkko-
seurakunnan sururyhmä al-
kaa to 6.9. klo 16 tuomiokir-
kon kryptassa. Vetäjinä pas-
torit Jouko Lankinen ja Mari 
Flink. Ilmoittautuminen 31.8. 
mennessä Mari Flink, p. 050 
5649 070 tai mari.flink@evl.
fi. Oulujoen seurakunnan su-
ruryhmän alkaa ke 19.9. klo 
17 Myllyojan seurakuntata-
lon Ystävän kamarissa, Koivu-
maantie 2 (käynti diakonia-
toimiston ovesta). Vetäjinä 
pastorit Sanna K. Jukkola ja 
Pentti Kortesluoma. Ilmoit-
tautuminen 20.–24.8. tai 1.–
5.9. Pentti Kortesluomalle, p. 
040 575 2716 tai pentti.kor-
tesluoma@evl.fi. Tuiran seu-
rakunnan sururyhmä alkaa to 
20.9. klo 15 Tuiran kirkon hil-
jaisessa huoneessa, Myllytie 5. 
Vetäjinä pastori Jukka Kolmo-
nen ja diakonissa Eeva-Marja 
Laitinen. Ilmoittautuminen 
pe 7.9. mennessä Eeva-Mar-
ja Laitiselle, p. 040 5157 267. 
Karjasillan seurakunnan suru-
ryhmä alkaa to 27.9. klo 17.30 
Karjasillan kirkkoherranviras-
tolla, Nokelantie 39. Vetäjinä 
pastori Olavi Mäkelä ja dia-
koniatyöntekijä Sirpa Kemp-
painen. Ilmoittautuminen pe 
7.9. mennessä Sirpa Kemp-
paiselle, p. 040 5747 163. Su-
ruryhmässä voi käsitellä omia 
suruun liittyviä ajatuksia ja 
kokemuksia toisten surevien 
kanssa. Kokoontuu 6–8 ker-
taa. Omaisen kuolemasta tuli-
si olla kulunut vähintään noin 
kolme kuukautta ja enintään 
noin kaksi vuotta.
Mukuloille mieluisat -näyt-
tely to 23.8. klo 17–21, tuo-

miokirkon krypta. Näyttely 
tuo esille eri vuosikymmeni-
nä taiteilijoiden kuvittamia 
lasten ja nuorten Raamattu-
ja. Esillä myös vanhoja koulu-
kuvia. Mehutarjoilu.
Vihkihetket pe 24.8. klo 17, 
Oulun tuomiokirkko. Meil-
lä on ilo kutsua teidät omiin 
häihinne Oulun tuomiokirk-
koon. Mukaan tarvitset-
te vain toisenne ja esteet-
tömyystodistuksen. Muusta 
huolehtii Oulun tuomiokirk-
koseurakunta. Todistajiakaan 
ette tarvitse, mutta halutes-
sanne voitte kutsua juhlaan 
omat läheisenne. Vihkimisen 
jälkeen tarjolla hääkakkua ja 
kahvit tuomiokirkon kryp-
tassa. Ei tarvitse ilmoittau-
tua ennakkoon. 
Pyhäkouluopettajien koulu-
tus la 25.8. klo 9–17, Heinäto-
rin seurakuntakoti. Ks. ilmoi-
tus s 16.
Perhepäivähoidon Helmi-
Hetki ti 28.8. klo 9.30–11, 
Maikkulan kappeli. Terve-
tuloa perhepäivähoitajien 
ja hoidossa olevien lasten 
omaan Perhepäivähoidon 
HelmiHetkeen. Kokoonnum-
me kuukauden (elo–marras-
kuu, tammi–huhtikuu) vii-
meinen tiistai klo 9.30–11. 
HelmiHetki alkaa yhteisellä 
lapsen näköisellä hartaudel-
la. Lapsille on oma muskari-
hetki ja aikuiset voivat jutel-
la aikuisten kesken. Lisäksi 
mahdollisuus vapaaseen leik-
kiin sekä pieneen tarjoiluun.
Tuiran kirkkoherranvirasto 
ke 29.8. suljettuna toiminnan 
suunnittelupäivän vuoksi.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 5.9. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Ter-
hi-Liisa Sutiselta, p. 040 724 
5446 tai terhi-liisa.sutinen@
evl.fi.
Ompeluseurat to 6.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Usko tai älä! 17.9.–17.12., Tui-
ran kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.
Mikonpäivän markkinat la 
29.9. klo 13, Hintan seurakun-
tatalo. Kirppispaikan hinta, 
10 €, lahjoitetaan Kirkon Ul-
komaanavulle. Paikkavarauk-
set 21.9. mennessä Ulla-Maija 
Ruotsalaiselle, p. 040 5747 097.

Perhekerhot 2012–2013

Perhekerho on alueen perheille tarkoitettu kohtaa-
mispaikka, jossa mm. hiljennytään, kahvitellaan, tu-
tustellaan, jutustellaan, lauletaan, leikitään ja askar-
rellaan yhdessä. Aloituspäivä suluissa.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
Heinätorin seurakuntatalossa ti klo 10 (28.8.)
Intiön seurakuntatalossa to klo 10 (30.8.)

Karjasillan seurakunnassa
Pyhän Andreaan kirkossa ti klo 9.30 (4.9.)
Pyhän Andreaan kirkossa ke klo 10 (5.9.)
Karjasillan kirkossa ke klo 9.30 (5.9.)
Kastellin kirkossa ke klo 9.30 (5.9.)
Kaukovainion kappelissa ke klo 9.30 (5.9.)
Maikkulan kappelissa ke klo 9.30 (5.9.)

Tuiran seurakunnassa
Pyhän Luukkaan kappelissa ke klo 9.30 (5.9.)
Pyhän Tuomaan kirkossa ke klo 9.30 (5.9.)
Pateniemen kirkossa ke klo 9.30 (5.9.)
Rajakylän seurakuntakodissa ke klo 9.30 (5.9.)
Koskelan seurakuntakodissa ke klo 9.30 (5.9.)

Oulujoen seurakunnassa 
Myllyojan seurakuntatalossa pe klo 9.30 (7.9.)
Saarelan seurakuntakodissa to klo 9.30 (6.9.)
Hintan seurakuntatalossa to klo 9.30 (6.9.)
Heikkilänkankaan seurakuntakodissa to klo 9.30 (6.9.)
Huonesuon seurakuntakodissa pe klo 9.30 (7.9.)
Yli-Iin seurakuntatalolla ti klo 11 (4.9.)
Ylikiimingin seurakuntatalolla ma klo 10 (10.9.)

4-vuotiaiden synttärijuhlat
sunnuntaina 16.9. Oulun seurakunnissa.

Kutsumme kaikki seurakunnan heinä-joulukuussa vuon-
na 2012 neljä vuotta täyttävät pikkuherrat ja -neidit yh-
teiseen synttärijuhlaan 16.9. Tilaisuus alkaa yhteisellä 
perhekirkkohetkellä. Lämpimästi tervetuloa koko perhe!

Karjasillan seurakunta: Ilmoittaudu osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 7.9. mennessä. Lisä-
tietoja Marjaana Lassilta, p. 040 5747 108.
(Juhlapaikkana Pyhän Andreaan kirkko)

Tuiran seurakunta: Ilmoittaudu osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo 7.9. mennessä. Lisätietoja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpäältä, p. 040 5747 106.
(Juhlapaikkana Pyhän Tuomaan kirkko)

Oulujoen seurakunta: Ilmoittaudu maanantaihin 
10.9. mennessä Riitta Kentalalle, p. 040 5747 094.
(Juhlapaikkana Myllyojan seurakuntatalo)

Kutsumme seurakunnan kaikki vuonna 2012 neljä 
vuotta täyttävät pikkuherrat ja -neidit yhteiseen synt-
tärijuhlaan 16.9.
Oulun tuomiokirkkoseurakunta: Ilmoittaudu maa-
nantaihin 10.9. mennessä Outi Metsikölle, p. 050 521 
3380. (Juhlapaikkana Heinätorin seurakuntatalo)

Kuorojen syksy alkaa

Tuomiokirkkoseurakunta
Oulun tuomiokirkkokuoro harjoittelee torstaisin, 
pääsääntöisesti tuomiokirkossa.  Henna-Mari Sivu-
la, p. 040 7450 160.

Oulun katedraalikuoro harjoittelee torstaisin 30.8. 
alkaen klo 18.30–20, pääsääntöisesti tuomiokirkos-
sa. Lauri-Kalle Kallunki, p. 040 8457 309.

Karjasillan seurakunta
Naiskuoro, UUSI, to klo 18, alk. 13.9. Pyhän Andre-
aan kirkossa. Sirpa Ilvesluoto, p. 050 5251 882.

Lapsikuoro to klo 16, alk. 13.9. Pyhän Andreaan kir-
kossa.  Sirpa Ilvesluoto, p. 050 5251 882.

Lapsikuoro Metsokankaan koululla. Sirpa Ilvesluo-
to, p. 050 5251 882.

Gloria ke klo 18, alk. 5.9. Maikkulan kappelissa. Riit-
ta Piippo, p. 040 5833 035.

Kirkkokuoro ke klo 18.30, alk. 5.9. Kastellin kirkos-
sa. Ilkka Järviö, p. 040 5747 160.

Mieskuoro Weljet ti klo 18.30 Kastellin kirkossa.  Jus-
si Linnanmäki, p. 040 9109 764.

Mieskuoro TervasCanto to klo 17, alk. 30.8. Kauko-
vainion kappelissa. Ilkka Järviö, p. 040 5747 160.

Oulun Seudun Virsikuoro ma klo 18.30, alk. 3.9. Kau-
kovainion kappelissa. Mervi Kyrki, p. 040 7254 755.

Cantio Laudis ma klo 18.30, alk. 3.9. Karjasillan kir-
kon remontin aikana Kastellin kirkossa. Eeva-Maija 
Sorvari, p. 050 3057 816.

Kirkkokuoro ke klo 18, alk. 12.9. Karjasillan kirkon 
remontin aikana Kaukovainion kappelissa. Juha So-
ranta, p. 050 4067 286.

Tuiran seurakunta
Pyhän Tuomaan lapsikuoro, isojen ryhmä ke klo 
16.30–17.45, pienten ryhmä klo 18–19. Pyhän Tuo-
maan kirkko. Seuraava harjoitus 29.8. Anu Arvola-
Greus, p. 044 3161 463.

Sekakuoro Tuike aloittaa to 6.9. klo 18–20 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Laura Kumpula, p. 040 5747 086.

Psalmikvartetti, harjoitukset tiistaisin Tuiran kirkol-
la klo 18. Heikki Jämsä, p. 040 5747 089.

D'amen, harjoitukset torstaisin Pyhän Luukkaan 
kappelissa klo 18–21. Seuraava harjoitus 30.8. Tom-
mi Hekkala, p. 040 8316 226.

Resonanssi, Harmonisen laulun ryhmä, aloittaa ti 
11.9. klo 18–19.30 Pyhän Luukkaan kappelissa.  Mar-
ja-Liisa Mustonen, p. 041 5507 444.

Tuiran kirkkokuoro, harjoitukset Tuiran kirkolla tiis-
taisin klo 14, 4.9. alkaen. Heikki Jämsä, p. 040 5747 
089.

Psalmikvartetti, harjoitukset Tuiran kirkolla tiistai-
sin klo 18, 4.9. alkaen. Heikki Jämsä, p. 040 5747 089.

Körttiopiskelijoiden kuoro ma klo 18.30 Pyhän Tuo-
maan kirkossa. Sanna Pitkänen, p. 044 3442 972.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen kirkkokuoro aloittaa syyslukukautensa 
keskiviikkona 5.9. klo.18.15. Myllyojan seurakunta-
talolla. Kuoroon ovat tervetulleita sekä uudet että 
vanhat laulajat. Sanna Leppäniemi, p. 040 7400 511.

Ylikiimingin kirkkokuoro, harjoitukset alkaen ke 5.9. 
klo 18.30 Ylikiimingin seurakuntatalolla. Uusia lau-
lajia otetaan mukaan. Leo Rahko, p. 040 7300 408.

Yli-Iin kirkkokuoro aloittaa toimintansa torstaina 
13.9. klo 18.30 Yli-Iin seurakuntatalossa. 

Kuoroesittelyt löytyvät osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/musiikki.

Virsilauluilta nuotiolla
to 23.8. klo 17, Koskelan seurakuntakodissa.

Laulamme virsiä nuotiolla kanttori Laura Kumpulan 
säestyksellä. Makkaranpaistoon ja kahvitteluun myös 
mahdollisuus 1 €:lla. Sateella laulamme virsiä sisäl-
lä. Järjestää Tuiran seurakunnan Koskelan diakonian 
aluetukiryhmä.

Usko tai älä!
ma 17.9.–ma 17.12. Tuiran kirkossa.

Aikuista uskoa etsimässä. Tervetuloa Usko tai älä -ryh-
mään, jossa keskustellaan uskosta mutkattoman arki-
sesti. Kurssin ohjelma rakentuu osallistujien omien ky-
symysten varaan.

Ryhmä kokoontuu Tuiran kirkossa syksyllä 2012 seu-
raavina maanantai-iltoina klo 18–19.30: 17.9., 1.10., 
15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12. ja 17.12. Kurssiin si-
sältyy neljä sunnuntai-illan jumalanpalvelusta klo 18 
Tuiran kirkossa: 30.9., 4.11., 2.12. ja 16.12.

Lisätietoja: evl.fi/katekumenaatti ja pastori Päivi Jus-
sila, p. 050 3408 992 tai paivi.jussila@evl.fi. Ilmoittau-
tumiset Päiville.

Pateniemen diakoniapiiri
torstaina 23.8. klo 13, Pateniemen kirkossa.

Nyt on syksyn ensimmäisen Pateniemen diakoniapii-
rin aika. Uudetkin asiasta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita mukaan toimintaan! Diakoniapiiri kokoon-
tuu 9–10 kertaa vuoden aikana kerran kuukaudessa. 
Piiri alkaa yleensä torstaisin klo 13.

Piirin alussa kahvitellaan, keskustellaan ja pidetään 
hartaus, jonka jälkeen käsitellään ajankohtaisia asi-
oita liittyen esim. tulevan kauden tapahtumien jär-
jestämiseen. Toisinaan piireissä voidaan myös askar-
rella jotain pientä kotiin viemiseksi. Diakoniapiirin 
toimintaan voi osallistua omien voimiensa ja mielen-
kiintonsa mukaan. Lisätietoja diakoni Heli Mattilal-
ta, p. 040 5747 145.

Ilmoittaudu isostoimintaan! 
2012–2013

Oulun ev.lut. seurakuntien isostoimintaan voi ilmoittau-
tua osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Tuiran kirkko-
herranvirasto

ke 29.8.

Suljettuna
toiminnan suunnittelu-

päivän vuoksi.

Seniorien 
laulupiiri

to 20.9. klo 13.30–15, 
Tuiran kirkossa.

Kokoontuu kerran 
kuukaudessa Tuiran 

kirkolla ja Pyhän 
Tuomaan kirkolla. 
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enot Oulussa 23.8.–6.9.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Emil Daniel 
Isokääntä, Elmo Matias Ma-
linen, Elsi Maria Malinen, Ta-
pio Juhani Tahkola, Max Niilo 
Johannes Juttula, Folashade 
Olivia Adeyemi, Eino Simon-
poika Lautamo, Elias Akse-
li Taskila.
Karjasilta: Leevi Elmeri Aho-
nen, Siru Eedit Sofia Bäck, 
Miko Juhani Antero Hast, 
Aaro Eemil Uolevi Haukileh-
to, Lauri Oscar Nikolai Heik-
kinen, Niilo Johannes Heikki-
nen, Joel Juho Mikael Hyry, 
Luukas Wilhelm Järvenpää, 
Hilla Iida Linnea Keinänen, 
Väinö Alvari Makkonen, Eetu 
Onni Ilmari Perttula, Charles 
Thomas Ratcliff, Jessica Lumi 
Amanda Repola, Oona Joen-
na Ronkainen, Touko Akse-
li Anttila, Lenni Urho Matias 
Hakola, Sofie Elisabet Hava-
na, Ella Aurora Keränen, Oo-
na Emilia Kivioja, Ester Maija 
Inkeri Koivunen, Amos Nuka 
Jousia Kontkanen, Samu Art-
tu Juhani Kvist, Luukas Benja-
min Lindgren, Emilia Johan-
na Aurora Yrttiaho, Aarre 
Eemeli Kylmänen, Lenni Sa-
muel Kärnä, Julius Eino Os-
kari Loukkola, Rilla Elea Ris-
sanen, Adella Olivia Vimpa-
ri, Esa Henrik Hietala, Joonas 
Olavi Juntunen, Isla Anni Oli-

via Karjalainen, Leo Eerik Oli-
ver Karjalainen, Mikael Mat-
ti Olavi Koivuniemi, Neela Lil-
ja Marie Oinonen, Kaarlo Ju-
hana Simuna, Aarni Eeli Ju-
hani Tuomisalo, Kreeta Lilja 
Emelie Ruuska, Eedla Evelii-
na Taskila.
Tuira: Julius Petteri Kanto-
la, Arttu Kristian Kukkonen, 
Kerttu Mirja Katariina Kum-
puniemi, Lauri Matias Lind-
holm, Alva Else Cecilia Piir-
to, Emilia Ellen Lyydia Salme-
la, Samuel Eppu Johannes Si-
vula, Celeste Miriam Gustafs-
son, Väinö Juhani Haljoki, 
Antti Juho Kalervo Hautala, 
Frans Eliel Hyytinen, Joonas 
Yrjö Petteri Jouhten, Aaron 
Matias Kaarivaara, Vili Mati-
as Kamula, Viljami Ensio Kil-
peläinen, Nikolas Albert Lo-
hilahti, Milena Hilja Sofia Pa-
lojärvi, Leo Ossi Olavi Pulliai-
nen, Ville Topias Raappana, 
Sofia Amanda Saarela, Alvar 
Eino Eliel Salo, Taisto Arvo 
Julius Sarja, Jimi Jared Jesper 
Savukoski, Tiia Riikka Karolii-
na Seppänen, Iris Lumi Inkeri 
Sivonen, Iida Sofia Suomela, 
Atte Elias Honkanen, Jasper 
Mikael Kauppila, Anton Mat-
ti Sebastian Lesonen, Aleksi 
Ilmari Luukkonen, Samuli El-
meri Luukkonen, Eetu Oskari 
Mäkelä, Amanda Unna Inke-
ri Nousiainen, Lotta Minttu 

Sofia Pajari, Lauri Matias Pel-
konen, Amelia Heljä Lyydia 
Pitkänen, Vuokko Elise Sir-
viö, Neea Josefiina Kaarlejär-
vi, Ilona Aino Annikki Mikko-
nen, Veikka Johannes Limin-
goja, Iina Annika Vahokos-
ki, Mandi Amanda Pasanen, 
Kristian Aittakumpu, Touko 
Otto Juhani Honkonen.  
Oulujoki: Natalia Vilja Vil-
helmiina Hankonen, Jasper 
Tero Tapani Heikka, Lilja Ei-
ni Tuulia Härkönen, Kiira Isla 
Alexandra Järvenranta, Lyy-
dia Maarit Aurora Kynkään-
niemi, Lauri Kristian Paaso-
vaara, Liinus Elia Koivikko, 
Kiira Isla Alexandra Järven-
ranta, Minerva Aura Lovii-
sa Mäklin, Lilja Aino Matil-
da Pelkonen, Kerttu Katarii-
na Pääkkö, Aleksi Olavi Siu-
ruainen, Arttu Olavi Siuruai-
nen, Lauri Johannes Verkasa-
lo, Ella Ilona Miriami White, 
Nana Patricia Candelin, Vee-
ra Sara Katriina Orava, Ot-
so Aukusti Rautakoski, Auro-
ra Amalia Saarinen, Fiia Ali-
na Tilus, Lenne Otto Aukusti 
Wathén, Emmi Kaisa Orvokki 
Virkkunen, Venla Iida Auro-
ra Rossi, Veeti Viljami Kemilä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jari Lasse Jo-
hannes Granath ja Johan-
na Ida Maria Alenius, Jarno 
Kalevi Eskola ja Paula Anit-
ta Ojalehto, Matti Erkki Jo-
kinen ja Anna Kaarina Kert-
tula, Matti Sakari Impola ja 
Anna-Maija Liisa Huovinen, 
Aki Jaakko Mikkonen ja Mer-
vi Reeta Moilanen, Samppa 
Hermanni Kokko ja Merja He-

Taideyön konsertti to 23.8. klo 22, Oulun 
tuomiokirkko. Konsertissa esiintyy lauluyhtye 
Capella Pro Vocale.

Urkupreludi su 26.8. klo 9.30, Oulun 
tuomiokirkko. Oulun tuomiokirkon kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki, urut.

Musiikkimatinea su 26.8. klo 11, Oulun 
tuomiokirkko. Juha Hakulinen, bassobaritoni ja 
Lauri-Kalle Kallunki, urut. Vapaa pääsy!

Oulun päivien konsertti su 2.9. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Esiintyy Oulun tuomiokirkon kanttorit 
Péter Marosvári, Henna-Mari Sivula ja Lauri-Kalle 
Kallunki. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5 euroa.

Musiikkia 
kirkoissa

lena Marttila, Erik Jouni Ka-
lervo Hentilä ja Meeri Johan-
na Kajula, Lauri Mikael Erk-
kilä ja Johanna Maria Antti-
la, Matti Antero Immonen 
ja Anniina Katariina Lampe-
la, Onni Antero Kraft ja Emi-
lia Annamaaria Hautakoski, 
Matti Heikki Alajoki ja Ka-
tariina Anneli Kangasniemi, 
Niklas Erik Hagmark ja Sini 
Kristiina Repo.
Karjasilta: Harri Juhani Jär-
venpää ja Saana Emilia Karja-
lainen, Anssi Tuomas Makko-
nen ja Saara Emilia Kesti, Juk-
ka Tapio Ronkainen ja Suvi 
Maarit Järvenpää, Ismo Juha-
ni Sääskilahti ja Susanna Jani-
ta Kukkohovi, Aapo Erkki Ed-
vard Kyllönen ja Noora Anni 
Mirjami Ahonen, Pasi Mikael 
Kostiander ja Asta Sofia Mat-
tila, Mikko Eerik Vähäkangas 
ja Marjo Hannele Kokko, Ol-
li Eerikki Vaaramo ja Riit-
ta Elina Karjula, Aleksi Ju-
hana Juntunen ja Tuija Pau-
liina Illikainen, Risto Tapani 
Kemppainen ja Anna Kata-
riina Sarkkinen, Ari-Ville Pet-
teri Lipitsä ja Jonna Birgitta 
Murto, Tommi Miikkael Kot-
kavaara ja Pieta Alise Seppä-
lä, Markus Henrik Hästbacka 
ja Laura Marja Elina Kykyri, 
Antti Einari Viita ja Karoliina 
Maarit Pekkala, Janne Juha-
ni Petteri Liuski ja Suvi Tytti 
Heikka, Jyri Juhani Toljamo ja 
Elisa Annika Heikkilä, Vesa-
Matti Verneri Kurtti ja Pinja 
Petra Pauliina Kuha.
Tuira: Jari Petteri Törmänen 
ja Johanna Maria Hänninen, 
Kalevi Antero Pietilä ja Kaa-
rina Annikki Karhu, Harri 

Jukka Kervinen ja Sini Maa-
rit Kinnunen, Mikko Hen-
rik Puikko ja Milla Suvi Emi-
lia Södö, Miikka Tapio Väisä-
nen ja Kaisa Maarit Määttä, 
Joni Ensio Paaso ja Elsa Mira 
Maaret Leppänen, Ossi Kristi-
an Myllymäki ja Laura Emilia 
Niskanen, Juha Antero Här-
könen ja Hanna-Mari Anit-
ta Veteläinen, Antti Esko Jo-
han Möttönen ja Tiina Hele-
na Ahola, Saku Juhani Salmi-
vaara ja Mervi Tuulia Kitka-
la, Mika Petteri Sotaniemi ja 
Elina Inkeri Lamsijärvi, Hen-
ri Johan Huovinen ja Johan-
na Elisabet Juola, Mikko Mat-
ti Keränen ja Marika Hannele 
Salminen, Mika Antero Sep-
pälä ja Katriina Johanna Tur-
ja, Jyrki Olavi Vaara ja Tuija 
Marjaana Heikkilä, Sami Ju-
hani Heikkilä ja Piia Paulii-
na Liimatainen, Jarkko Juha-
ni Tapani Kukkonen ja Kris-
tiina Emilia Leskinen, Anssi 
Heikki Eemeli Mattila ja Em-
mi Karoliina Heikkinen, Sa-
mi Fredrik Rönkä ja Salla An-
nika Särkelä, Jussi Taneli Vir-
tala ja Anette Marianne Mä-
kimartti, Veijo Ensio Kauppi-
la ja Arja Hannele Lantto, Ti-
mo Juhani Tick ja Laura-Mar-
ja Brotherus.
Oulujoki: Heikki Matias Ruo-
nala ja Tuire Birgitta Hulk-
konen, Tero Antti Sebastian 
Ruha  ja Marja Annika Hy-
vönen, Jussi Pauli Tapani Ke-
ränen ja Nina Susanne Haa-
palainen, Marko Pauli Juha-
ni Latvalehto ja Jenni Maria 
Katriina Kangas, Visa Mati-
as Närhi ja Katri Elisabet Koi-
vukangas, Petri Iivari Perttu-
la ja Katja Elina Holtinkoski, 
Juha Mikael Mäkinen ja An-
na-Leena Moilanen, Ari Jou-
ni Juhani Kiviharju ja Leena 
Kaarina Heinonen, Juhamat-
ti Benjam Alaluusua ja Jutta 
Pauliina Hirvelä, Ville Oskari 

Närhi ja Liisa Sofia Vaarala, 
Jari Erkki Johannes Laurila ja 
Irina Marjut Lämsä, Markku 
Einari Korhonen ja Johanna 
Kristiina Visuri, Mikko Ernes-
ti Hentunen ja Marja Hanne-
le Kauppinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eila Sofia Vii-
tajylhä s. Koskela 86, Unto 
Tapio Veijonen 73, Kusti Roo-
pertti Haapaniemi 91, Lyyli 
Katri Kangas s. Poutanen 90, 
Kerttu Sofia Lång s. Mäkinen 
85, Kaija Marjatta Pulkka 68.
Karjasilta: Iida Katariina Rii-
kola s. Korkala 90, Keijo Ka-
levi Isokangas 70, Marjatta 
Anneli Jarkko 77, Tuula Irme-
li Haipus s. Kauppinen 61, Es-
ko Olavi Keinänen 86, Anna 
Kaarina Nurro s. Piekkola 75, 
Pirkko Marjatta Salo s. Her-
ranen 78, Hanna Margareta 
Väisänen s. Kainulainen 95, 
Mirjam Kaarina Aittokallio s. 
Paksuniemi 89, Pentti Alfred 
Autio 82, Sylvi Sibylla Kahlos 
s. Huotari 94, Aune Marga-
reeta Kallio s. Mäki-Leppi-
lampi 98, Ester Elisabet Nie-
minen s. Juntti 92, Irma Eli-
sabet Suutari s. Keränen 56.
Tuira: Eila Esteri Pottala s. 
Salmén 84, Eeva Maria Antti-
la s. Toivonen 81, Hannu Mar-
kus Jussila 65, Aarne Karjalai-
nen 81, Oiva Johannes Ron-
kainen 81, Anja Kyllikki Sa-
lin s. Rankinen 73, Pentti Ka-
lervo Erkkilä 73, Laila Tuulik-
ki Peltokorpi s. Silver 77, Kirs-
ti Marjatta Korkala s. Heiska-
nen 90.
Oulujoki: Aino Magdalena 
Partanen s. Sauvolainen 85, 
Hannes Valdemar Pulkkinen 
1, Siiri Amanda Takalo s. Kes-
kikotila 85, Kalevi Aulis Vasa-
la 92, Reino Niskala 85, Mart-
ti Matias Herranen 79.

Muistisairaille etsitään
laulavia vieraita

Koulutus 10.9. klo 18–19, Tuiran kirkossa.

Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia va-
paaehtoisia muistisairaiden tueksi. Laulavaksi vie-
raaksi voi lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, joka 
haluaa palvella muistisairaita musiikin kautta. Mu-
kaan voi ilmoittautua internetin kautta osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi tai suoraan Markku
Palosaarelle, p. 044 316 1420.

Lisätietoja antaa vanhustyön pastori Markku Palo-
saari, p. 044 3161 420 tai markku.palosaari@evl.fi.

Lähimmäisen päivä 
su 2.9. klo 10–12, Tuiran kirkko. 
Lähimmäisen päivään kutsutaan erityisesti diakonian va-
paaehtoisia ja lähimmäispalvelussa toimivia. Päivä alkaa 
messulla, jonka jälkeen on kirkkokahvit. Kirkkokahveilla 
juhlimme 100-vuotiasta Salme Haltiaa, joka on toiminut 
pitkään diakonia- ja vapaaehtoistyössä. Mukana kirkko-
herra Hannu Ojalehto, pastori Petteri Tuulos ja diakonia-
työntekijät Saila Luukkonen ja Eeva-Marja Laitinen. 
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Messu su 26.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Viljo Juntunen, 
kanttorina Juha Pöykkö.
Hartaushetki ke 29.8. klo 14 
Lumilyhdyssä.
Ystävyyden talo aloittaa 
syyskauden pe 31.8. klo 10 
srk-talolla. 
Sanajumalanpalvelus su 
2.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.
Kerhokauden avaava pikku-
kirkko ma 3.9. klo 10 kirkos-
sa. Pikkukirkon jälkeen seura-
kuntatalolla pikkukirkkome-
hut ja mahdollisuus leikkiin 
klo 11.30 asti.
Lasten kerhot alkavat seu-
raavasti: ti 4.9. päiväkerho 
3A klo 10–11.30 sekä päivä-
kerho 4 klo 12.30–14.30. Ke 
5.9. päiväkerho 3B klo 10–
11.30 sekä päiväkerho 5 klo 
12.30–14.30. To 6.9. sekaryh-
mä A klo 10–12. Pe 7.9. seka-
ryhmä B klo 10–12. Nämä 
kerhot kokoontuvat viikot-
tain Lukkarinkankaan ker-
hohuoneella (Toukolantie 3).
Kuoro ke 5.9. klo 18.30 srk-ta-
lolla. Kuoroon otetaan uusia 
laulajia, ota yhteyttä kant-
tori Maili Muuttola-Junkko-
seen, p. 044 2149 878.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talolla, aloitamme to 6.9. 
Lapsiparkkitoiminta jatkuu 
maanantaisin vuoroviikoin 
isoparkkina ja pikkuparkki-
na. Isoparkki on kestoltaan 
pidempi klo 9–14 ja pikku-
parkki 9–12. Parkkitoiminta 
on ilmaista, mutta vaatii ai-
na ilmoittautumisen etukä-
teen! Ilmoittaudu Siljalle, p. 

Kirkkokuoro to 23.8. klo 
18.30 srk-salissa.
Päiväkerho ke 29.8. klo 9.30 
kirkon kerhohuoneessa.
Päiväpiiri ke 29.8. klo 13 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 30.8. klo 10 
kirkolla.
Kirkkokuoro to 30.8. klo 
18.30.
Raamattu- ja rukousilta ti 

4.9. klo 18 Anja Hentulla Ru-
kousmännikössä Ojakylässä.
Päiväkerho ke 5.9. klo 9.30.
Päiväpiiri ke 5.9. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 6.9. klo 10 
kirkolla.
Kirkkokuoro to 6.9. klo 
18.30.
Kuollut: Heimo Tapani Hirs-
so 61.

043 2111 916.
Lasten laulupiiri aloittaa uu-
tena toimintana ma 17.9. klo 
14–14.45. Laulupiiri on suun-
nattu 4–7-vuotiaille lapsille 
ja se kokoontuu joka toinen 
maanantai. Vapaita paikkoja 
on vielä tarjolla. Ilmoittaudu 
Mailille, p. 044 2149 878.
Tulossa: Perheiden seikkailu-
päivä Oulunsalon Umpimäh-
kässä la 15.9. klo 11–14. Ka-
nootilla melomista, seikkai-
lua köysiradalla, tikkupullan 
ja makkaran paistoa, uimista, 
saunomista… Ilmoittautumi-
nen 5.9. mennessä Siljalle, p. 
043 2111 916. Matkat omin 
kyydein. 
Seurakuntataloon uudet 
verhot! Jos haluat tukea han-
ketta lahjoita tilille 574119-
27433, viestikenttään merkit-
se ”verhot”.  Lahjoittajien ni-
met merkitään tauluun.
Ry:n toimintaa: Kesäseurat la 
25.8.–su 26.8. La 25.8. klo 18 
seurat ry:llä. Su 26.8. klo 10 
messu kirkossa, toimittaa Viljo 
Juntunen, klo 13 seurat ry:llä, 
hartaus klo 15.30 Lumilyhdys-
sä, klo 18 seurat ry:llä. Ma 27.8. 
klo 10 puurokerho Hintsalalla, 
os. Äijänseläntie 185. Ma 3.9. 
klo 19 sisarpiiri ry:llä. Päiväker-
hot alkavat viikolla 36. Kerhot 
ma ja ke klo 17–18.30 ja ti ja to 
klo 17.30–19.
Kastettu: Ellen Iina Hannele 
Aspegren ja Peetu Risto Oli-
ver Eskola.
Vihitty: Saana Johanna Myl-
lynen ja Joonas Aleksi Kämä-
räinen.
Kuollut: Kerttu Kaarina Ris-
to 76.

Siikalatvalla elokuun alun 
tulvien aiheuttamat tuhot 
ovat valtaisat ja tilanne vil-
jelijöiden kannalta hankala. 

Tämä tiedetään myös Siikalatvan 
seurakunnassa. Tuhoalueiden ih-
misten epätoivo on kantautunut 
seurakunnan työntekijöille kes-
kusteluissa. 

Vt. kirkkoherra Saila Karppi-
nen haluaa lähettää seurakunnan 
terveiset alueen ihmisille.

– Haluamme olla ihmisten rin-
nalla, jakaa taakkoja, tukea jaksa-
misessa, hän sanoo.

Saila Karppinen kannustaa ih-
misiä ottamaan seurakuntaan 
yhteyttä keskusteluapua halutes-
saan.

– Seurakunnan antaman talo-
udellisen avun määrää emme var-
maan pysty lisäämään merkittä-
västi siitä huolimatta, että rahal-
liset menetykset maatiloilla ovat 
tulvan jäljiltä suuret. 

– Kukaan ei taida osata sanoa 
vielä tarkasti, mitä kaikkea va-
hinkoa pelloille tulleesta vedes-
tä koituu tulevaisuudessa, Karp-

Seurakunta haluaa tukea 
viljelijöitä Siikalatvalla

Päiväkerho 3–5-vuotiaille keskiviikkoisin klo 
9.30–11.30 kirkon kerhohuoneessa alkaen 29.8. 
Ilmoittautumiset Kaisamarjalle, 040 7430 381.

Päiväpiiri Saarenkartanossa keskiviikkoisin klo 13, 
alkaen 29.8.

Kaikenikäisten Kaverikerho torstaisin klo 10 kirkolla, 
alkaen 30.8. Tervetuloa vauvasta vaariin ja mummuun!

Kirkkokuoro torstaisin klo 18.30–20 kirkolla, alkaen 
23.8. Uudet ja entiset laulajat rohkeasti mukaan 
iloiseen joukkoon!

JUHLAMESSU seurakunnan 425-vuotisjuhlavuoden ja 
kirkon 40-vuotisjuhlan muistamiseksi ja juhla su 9.9. klo 
10 alkaen. Tarkemmin seuraavassa lehdessä. 

Syyskauden 
toiminta alkaa

pinen pohtii murheellisena mo-
nen muun Siikalatvan asukkaan 
tavoin.

Ihmiset tukevat 
toisiaan kylillä
Tulva-alueiden asukkaita on 
muistettu seurakunnan jumalan-
palveluksien esirukouksessa, Sai-
la Karppinen kertoo.

Kokonaan toinen asia on, mitä 
pappi osaa sanoa näin odottamat-
toman tilanteen edessä.

– Koska elämä jatkuu kaikesta 
huolimatta, toivon, että löydäm-
me rukouksissa ja yhteisissä kes-
kusteluissa toivonnäköaloja tule-
vaisuuteen. Tällä hetkellä kohtaa-
misissa on kuitenkin välittynyt 
pikemminkin toivottomuus, jota 
tiloilla juuri nyt tunnetaan.

– Usko tulevaisuuteen tulee sii-
tä, että me ihmiset tuemme toi-
siamme. Sitä me kaikki osaamme 
tavallamme, Karppinen sanoo.

Yksistään Siikajoen Mankilas-
sa tulva peitti alleen noin 3 500 
hehtaaria alueen pelloista. 

MTK- Pohjois-Suomen mu-
kaan tulvan peittämiltä pelloilta 
ei saada tänä syksynä satoa. 

Maatiloja mietityttääkin nyt, 
miten tulevasta talvesta selvitään 
esimerkiksi karjan ruokinnan 
osalta.

RIITTA HIRVoNEN

Vt. kirkkoherra Saila Karppinen toivoo, 
että seurakuntalaiset soittavat rohkeasti 
työntekijöille mieltä painavista asioista.

Saila Karppisen 
ottamia 
kännykkäkuvia 
Siikalatvan 
tulvista.
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Seurakunnissa tapahtuu  23.8.–6.9.2012

Perheiden 
seikkailupäivä
lauantaina 15.9. klo 11–14 
leirikeskus Umpimähkässä Oulunsalossa.

Voitte kokeilla kanootilla melomista, seikkailla 
köysiradalla, paistella tikkupullaa ja makkaraa, uida ja 
saunoa. Tapahtuma on ulkona, joten pukeutukaa sään 
mukaan!
Seurakunnat tarjoavat kahvia, pullaa ja makkaraa. 
Voitte ottaa mukaanne myös omia eväitä. 
Mahdollisuus yhteiskyyditykseen tai voitte saapua 
myös omalla autolla.

Ilmoittautuminen 7.9. mennessä: 
Saija Kivelä, p. 040 7790 375.
Tulkaa viihtymään meren äärelle!

Limingan rovastikunnan perhetyö          

Yhteys–illat 
Raamatun ja ehtoollisen äärellä kerran kuukaudessa al-
kaen su 2.9. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa. Illan 
aiheena Uudista rukouselämääsi – palaan vanhaan! Vesa 
Äärelä. Ilta Sanan, musiikin ja yhdessä jakamisen äärel-
lä. Voit halutessasi tuoda pientä purtavaa yhteiseen pöy-
tään. Lapsille pyhäkoulu. 

Kesäiset perhekahvilat 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
ti 28.8. klo 9.30–11.
Keskustan seurakuntatalolla 
ti 28.8. klo 9.30–11.
Kesäisessä perhekahvilassa voit tavata 
muita perheitä kahvittelun ja leikin lomassa.
Ei ilmoittautumista eikä maksua.

w w w.sxc . hu /  R i c a r d o Ro b l e s

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna kesällä
ma–ti ja pe klo 10–15
ke klo 10–14
to klo 10–17

 Virasto suljettu to 23.8. 
 sekä 29.–30.8.

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

”Soi kunniaksi Luojan!” Ke-
säillan sävelhartaus to 23.8. 
klo 20 kirkossa, lauluyhtye 
Capella pro Vocale, iltaharta-
us kirkkoherra Heikki Holma. 
Heikki Holma esittelee teke-
määnsä Haukiputaan kirkon 
pienoismallia klo 19.30 alka-
en. Kesän viimeinen kesäillan 
sävelhartaus to 30.8. klo 20 
kirkossa, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro johtaa Hannu 
Niemelä. Urut Elias Nieme-
lä. Ohjelmassa Tuomo Nikko-
lan säveltämä Haukiputaan 
kirkon juhlakantaatti "Minä 
olen A ja O". Iltahartaus piis-
pa Olavi Rimpiläinen. Vapaa 
pääsy, ohjelma 2 €.   
Kirkkonäytelmä Jeesuksen 
ihmeellinen elämä la 25.8. 
klo 17 kirkossa. Kirkkonäy-
telmän jälkeen ennen eh-
tookellojen soittoa iltasoit-
to trumpetilla kellotapulista 
klo 17.55.
Syntymäpäiväseurat ke 
29.8. klo 17 Marja-Liisa ja 
Arvo Alaperällä, Välitie 16. 
Mahdolliset kukkarahat An-
golan lähetykselle. Puhuvat 
Yrjö Haapala, Pekka Välitalo 
ja Sami Puolitaival.
Raamattupiiri ke 29.8. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Puttaan Tuvan emäntien ko-
kous to 30.8. klo 10 Puttaan 
Tuvalla. Suunnittelemme 
syyskautta. Tervetuloa aikai-
semmin vapaaehtoisemänti-
nä toimineet ja toiminnasta 
kiinnostuneet.
Rukouspiiri to 30.8. klo 18 Put-
taan Tuvan Vieraskamarissa.

Varhaisnuorten kokkiker-
hoihin ilmoittautuminen al-
kaa ma 3.9. klo 8 ja päättyy 
12.9. klo 17 www.alakkonää-
mua.fi-sivuston kautta. Kok-
kikerhoihin otetaan 10 lasta/ 
kerho. Kerhomaksu 15 €/ ker-
holainen. Kokkikerhojen tar-
kat kokoontumisajat ja -pai-
kat www.alakkonäämua.fi.
Seurakuntakerho ma 3.9. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 5.9. klo 13 Kellon 
srk-kodilla ja to 6.9. klo 13 
srk-keskuksen isossa salissa. 
Kuljetuspyynnöt ma klo 9–11 
p. (08) 5472 636. 
Lähetyspiiri ti 4.9. klo 13 Put-
taan Tuvalla. Kirkonkylän lä-
hetyspiiri kokoontuu Puttaan 
Tuvalla parillisen viikon tiis-
taina klo 13. 
Ilmestyskirja toteutuu –
raamattuopetustilaisuus 
ke 5.9. klo 18 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Mitä pian 
on tapahtuva, luku 1. Pastori 
Martti Heinonen.
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 6.9. klo 13 Martinniemen 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Virasto suljettu to 23.8., se-
kä 29.–30.8.
Uusien partiolaisten ilmoit-
tautuminen to 23.8. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Jatkavat partiolaiset il-
moittautuvat klo 19. Huom!
Ilmoittautuminen koskee tä-
nä vuonna kaikkia! Lisätieto-
ja: lippukunnanjohtaja Saija 
Kivelä, p. 040 8430 736.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri työikäisille naisille ke 29.8. 
klo 19 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Päiväkerhot ja perhekerhot 
aloittavat syksyllä viikolla 36.
Varhaisnuorten kerhot aloit-
tavat viikolla 35: www.kempe-
leenseurakunta.fi/koululaiset.
Nuoret: Nuorten ilta to 6.9. 
klo 19 Vanhassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Päiväkerholaisten ja isien lii-
kennepuistopäivä la 25.8. 
klo 12 Kempeleen liikenne-
puisto. Seurat su 26.8. klo 16 
ry:llä. Kodinilta to 30.8. klo 
19 ry:llä "Mille arvoille raken-
nan kotini". Yhteinen aloitus-
raamattuluokka pe 31.8. klo 
18 ry:llä. Varttuneiden nuor-
ten retki la 1.9. klo 10. Aloitus-
pyhäkoulu su 2.9. klo 12 ry:llä. 
Seurat su 2.9 klo 16 ry:llä. Päi-
väkerhot alkavat ma 3.9. klo 
17 ry:llä. Tiistaikerho ti 4.9. klo 
12 ry:llä. Murron rauhanyh-
distys: Iltamyyjäiset ja seurat 

srk-kodilla. Kuljetuspyynnöt 
ma klo 9–11 p. (08) 5472 636.
Varhaisnuorten missioker-
ho alkaa pe 7.9. klo 15 Put-
taan Tuvalla. Kokoontuu jo-
ka viikko.
Kellonkartanon toimintaa: 
Israel-tapahtuma 24.–26.8., 
mm. Eero Junkkaala, Tor Spii-
kin seminaari 31.8.–1.9., ai-
heena hylkääminen, ahdistus.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: seurat su 
26.8. klo 16 Kultasimpussa ja 
klo 18 kirkossa, toimintakau-
den avajaiset, tutustumisti-
laisuus, ruokailu ja seurat su 
2.9. klo 12 ry:llä. Kello: seurat 
su 2.9. klo 17 ry:llä. Jokikylä: 
Oulun seudun nuortenilta pe 
24.8. klo 19 Madekoskella, 
seurat su 26.8. klo 18 kirkos-
sa Putaan ry, raamattuluok-
kalaisten retki 31.8.–2.9. Ra-
nuan opistolle.
Kastetut: Altti Valo Ola-
vi Björkqvist, Lilja Tuuli Ilo-
na Björkqvist, Josefiina Emi-
lia Leinonen, Helvi Matilda 
Tuohimaa, Julia Sofia Tuulik-

ki Kiventerä, Lotta Melina Vil-
helmiina Holma, Eemil Juha-
na Äijälä, Ella Maria Turtinen, 
Anni Vieno Ervasti, Osmo Ee-
meli Kuismin, Karlos Herman-
ni Päkkilä, Jimi Johannes Simi-
lä, Aleksi Onni Juhana Han-
nuksela, Antti Jari Aleksi Mer-
tala, Aamos Viljami Määttä, 
Emma Katariina Qvist.
Avioliittoon kuulutettu: Mii-
ka Matias Tilus ja Suvi Kaisa 
Birgitta Tervakoski, Niko Ee-
rikki Myllylä ja Anniina Erika 
Alakärppä, Jere Lauri Kristi-
an Kettunen ja Sanna Marita 
Kotilainen, Lauri Tapio Pikku-
jämsä ja Elina Kaisa Marjatta 
Keränen, Juho-Joona Petteri 

a. 

Kirkko 
avoinna 

tutustumista ja 
hiljentymistä varten 

24.8. saakka 
ma–pe klo 

10–18.

AIKUISKATEKUMENAATTI
Kempeleen seurakunnassa alkaa syyskuussa 2012 Kate-
kumenaatti-ryhmä, joka sopii niin hengellisille etsijöille 
kuin jotain jo löytäneille.

Etsijä voi olla kastettu tai kastamaton, kirkon jäsen tai 
kirkkoon kuulumaton, konfirmoitu tai konfirmoimaton. 
Etsijä voi tulla ryhmään tutustumaan tai tunnustelemaan 
voisiko katekumenaatista löytyä vastauksia hänen kysy-
myksiinsä. Kurssilla voi etsiä suuntaa eteenpäin omalla 
uskonpolullaan tai suorittaa aikuisrippikoulun. Ryhmä 
lähtee liikkeelle aikuisten kysymyksistä ja kokemuksista.

Kurssi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja se kes-
tää loppukevääseen. Ryhmässä on max. 10 henkilöä. Ko-
koontuminen keskimäärin kahden viikon välein torstai-
sin klo 18–19.30. Työskentelymuoto on avoin, rehellinen 
ja luottamuksellinen keskustelu ja pohdinta. Ryhmä al-
kaa 13.9.2012 ja päättyy helluntaina 19.5.2013.

Katso lisätietoja: www.kempeleenseurakunta.fi/aikuis-
katekumenaatti.

Ilmoittautumiset 7.9. mennessä kappalainen Vesa Ää-
relälle, p. 040 7703 819, tai kysele lisätietoja.

Haukiputaan kirkon 
250-vuotisjuhlakirjaa 
myydään 16.–26.8. kirkossa 
tiekirkon aukioloaikana 
(23.–24.8. klo 10–18) 
sekä kirkkoherranvirastossa 
15 € / kpl. 
Juhlaviikon jälkeen 
kirjan hinta on 20 €.

Madetoja ja Reija Anu Maarit 
Laitinen, Kimmo Juhani Hah-
timaa ja Anu Katariina Mäki-
nen, Aki Petteri Lammassaari 
ja Anne Marika Voho, Ari-Pek-
ka Häyrynen ja Riikka Anneli 
Räihä, Joni-Seppo Edvin Val-
le ja Johanna Maarit Laitinen.
Kuollut: Jorma Henrikki Gre-
us 86, Einari Johannes Keinä-
nen 84, Antti Kalevi Vikeväi-
nen 84, Irja Mirjami Henriks-
son 74.

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

Vihitty: Arttu Aukusti Vilja-
maa ja Annamari Räinä, Ju-
ha Antero Moilanen ja Anna 
Maija Kurkela, Pekka Juhani 
Paurola ja Sanna Ilona Ani-
as, Kari Tapio Kassinen ja Su-
san Maria Nevala, Kalle Antti 
Suorsa ja Leena Elina Musto-
nen, Lasse Mikael Moilanen 
ja Eija Elina Tolonen, Veikko 
Ilmari Isokangas ja Seija Inke-
ri Tervo.
Kuollut: Paavo Johannes Ter-
vo 82.

pe 24.8. klo 18 ry:llä. Seurat su 
26. 8. klo 13 ry:llä. Lauluseu-
rat pe 31.8. klo 19 Pikkaraisel-
la, Rannapohja 3.
Kastetut: Sara Lyydia Hippi, 
Milka Aliina Lampela, Aada 
Matilda Hakola, Amanda El-
len Ilona Ryhänen, Milla Si-
nikka Kuusisto, Kaarlo Ve-
li Henrik Uurtio, Eliel Ale-
xander Tahkola, Helmi Esteri 
Rauma, Eino Henrik Stjerna, 
Valtteri Sulo Ilmari Keränen, 
Aino Katariina Koutonen.

Seurakunnassa toimivien 
vapaaehtoisten siunaami-
nen tehtäviinsä su 16.9. klo 
10 messun yhteydessä. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit.

Piispanmessu 
sunnuntaina 26.8. klo 10 kirkossa. 

Johtaa piispa Samuel Salmi, saarna kirkkoherra 
Jaakko Kaltakari. Avustavat papit Martti Heinonen, 

Leena Brockman, Jari Flink ja Arto Nevala. 
Urkuri Elisa Murtoperä, Haukiputaan Kirkon

Kamarikuoro, johtajana ja kanttorina Hannu Niemelä. 
Piispanmessun jälkeen ruokailu ja kirkkokahvit srk-

keskuksessa ja klo 13 kirkon 250-vuotisjuhla kirkossa.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Katso Jumalan-
palvelustiedot s. 14. 

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, 
käynti srk-talon 
pihan puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Taloudel-
lisissa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 
maanantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla. 
Päiväkerhot ovat alkaneet. 
Päiväkerhoasioista voi kysellä 
lastenohjaajilta: Kirkkopirtti, 
p. 040 7431 902 ja Jäälin kap-
peli, p. 0400 835 374.
Perhekerhot Kirkkopirtillä ei 
ma 27.8. Jäälin kappelissa pe 
klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä ei ti 28.8. Jäälin kappelissa 
torstaisin klo 9.30–11.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin tiis-
taisin klo 15 mennessä, p. 
0400 835 374 / lastenohjaajat.
Musiikkinäytelmää ”Jotain 
hukassa? – tarina uskosta, 
toivosta ja rakkaudesta” 
esitetään pestuumarkkinoil-
la su 26.8. Esitykset klo 13 ja 
klo 15 srk-keskuksessa.
Toimintastartti pestuumark-
kinoiden yhteydessä 26.8. 
Nuorten toiminnan esittelypis-
te kirkkopirtin nuorten tilassa 
klo 17 saakka. Tule ilmoittau-
tumaan kerhonohjaaja- ja isos-
koulutuksiin, yökahvila-avusta-
jaksi, retkille, leireille, tapahtu-
miin sekä toimintaryhmiin.
Kerhonohjaajakokoukset 
27.8. vanhat klo 17 ja uudet 
klo 18.30 kirkkopirtillä.
Esikkoryhmä ti 28.8. klo 10 
Jäälin nuortentila. Ryhmä en-
simmäisen lapsen saaneille 
kahvikupposen äärellä.
Omaishoitajaryhmä ke 29.8 

klo 13–14.30 Senioritalo, Ter-
veystie 3. Avoin keskuste-
luryhmä kotona omaistaan 
hoitaville. Tied. Jaana Kon-
tio, p. 040 5793 248 tai Hilk-
ka Rautio, p. 0400 232 480.
Naisten Kasvuryhmä ke 29.8. 
klo 14–15.30 Suvelan saunara-
kennus. Yhdessäoloa, liikuntaa 
ja toimintaa. Ryhmä on avoin 
ja tarkoitettu ”kaikenikäisille, 
-kokoisille ja -näköisille” nai-
sille! Jaetaan syksyn ohjelma. 
Mukana erityisliikunnanohjaa-
ja Miia Ranta, p. 050 379 6711, 
Kiimingin kunta, ja Seija Lom-
ma, p. 040 579 3247, Kiimingin 
srk. Jos tarvitset kyytiä, ole yh-
teydessä Seijaan.
Poikakuoro Pohjantähdet 
aloitus ke 29.8. klo 18.30 Kii-
mingin seurakuntakeskukses-
sa. Kysykää kuorosta Ulla Met-
sänheimolta, p. 050 3601 866.
Kirkkokuoron aloitus to 
30.8. klo 18.30 Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa. Entiset 
ja uudet laulajat tervetuloa! 
Kuorosta voi tiedustella kant-
torilta Sari Wallin, p. 0400 839 
461 tai sari.wallin@evl.fi.
Koulutusilta uusille yökah-
vila-avustajille 30.8. klo 18–
19.30 srk-keskus.
Yökahvila 31.8. klo 18.30–22 

Lähimmäispalvelun tuki-
henkilöilta tänään to 23.8. 
klo 18 seurakuntatalon te-
rassilla. Kiinnostaako lähim-
mäisen auttaminen? Muka-
na Sinikka.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat pe 24.8. klo 18.30 Limin-
gan seurakuntatalolla.
Siioninvirsiseurat ti 28.8. klo 
19 Eila ja Jarmo Junttilalla, Jy-
väskyläntie 97A, Alatemmes.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
29.8. klo 18.30  Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.

Kaikenikäisille avoin 
bändipyhis ma 3.9 klo 
17–18 Vanamon kerho-
huoneessa. Ei ilmoittau-
tumisia. Tervetuloa lap-
set ja vanhemmat.

Rovastikunnallinen mielen-
terveyskuntoutujien retki-
päivä 11.9. Ranualle. Lähtö 
klo 8.30 taksiasema, paluu 
klo 19. Ilm. 31.8. mennessä, p. 
044 7521 226 tai p. 050 4302 
023. Hinta 10 euroa.
Rippikoulutyö: Vuoden 2013 
rippikoulujen tiedotus koulu-
jen kautta. Jos et ole saanut 
tietoa ensi vuoden rippikou-
luista, ota yhteyttä Aino Pies-
kään, p. 044 7521 224 tai ai-
no.pieska@evl.fi.
Nuorisotyö:  Isosleiri Törmä-
lässä 7.–9.9. Ilmoittautumi-
nen Kirsille 30.8. mennessä, 
p. 044 7521 225.
Päiväkerhotyö: Päivä- ja per-
hekerhot alkavat viikolla 36. 
Päiväkerhojen nimilistat näh-

tävillä Vanamon ja Koti-Pie-
tilän ulko-ovessa viikolla 33.
Perhekerhot:  Koti-Pietilässä 
(Pappilantie 6, Liminka) tiis-
taina 4.9. klo 9.30–11. Vana-
mossa (Kauppakaari 1, Tu-
pos) keskiviikkona 5.9. klo 
9.30–11.
Partio: Markku Korhonen 
vuosilomalla 26.8.2012 saak-
ka. Lippukuntailta ja toimin-
nan aloitus 4.9. seurakunta-
talolla. Rover-info 5.9. Koti-
kololla. Lisätiedot lippukun-
nan nettisivuilta (www.niit-
tykarpat.fi).
Rauhanyhdistys: Pitsailta pe 
24.8. klo 18 ry:llä. Seurat su 
26.8. klo 14 Limingan kirkos-
sa ja seurat klo 17 ry:llä. Yh-
teinen pyhäkoulu ja raamat-
tuluokka su 2.9. klo 11.30 

ry:llä sekä seurat klo 17 ja 
18.30 ry:llä.
Kastettu: Akseli Ilmari Hei-
niemi, Henrik Lauri Arttu-
ri Koivuranta, Milla Aino Su-
sanna Kukkohovi, Piitu Pe-
pita Nyrhinen, Sonja Eerika 
Pahikkala, Ulriikka Eleonoo-
ra Pennanen, Lenna Augusti 
Poukkula, Viljo Matias Ruot-
salainen, Saana Tuulia Rät-
tyä, Nikolas Elmeri Sikala Eve-
liina Amadella Sippala, Arttu 
Setti Tolonen.
Vihitty: Lari-Heikki Juhani 
Kilpeläinen ja Riikka Susanna 
Mattila, Marko Tapani Laiti-
nen ja Niina Eliisa Tohola, Ve-
sa Matti Lempinen ja Marja-
Leena Alajoki.
Kuollut: Taimi Ester Tiihonen 
e. Berg, 86.

srk-keskus.
Juttunurkka ma 3.9. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu ma 
3.9 klo 11–12 Jäälin kappelil-
la. Aterian hinta 3 €. Tied. 
Jaana, p. 040 5793 248.
Diakoniapiiri ma 3.9. klo 13–
14.30 Jäälin kappelin neuvot-
teluhuoneessa. Ryhmä on kä-
sitöistä ja askartelusta kiin-
nostuneille. 
Diakonia- ja ystäväpiiri Ko-
lamäen kerhohuoneella ma 
3.9 klo 13–14.30. Kivitie 1 E. 
Hyvää mieltä ja terveyttä 
kuntosalilta ti 4.9. klo 16–
17. Mielenterveyskuntoutu-
jille suunnattu kuntosalihar-
joittelu ohjaajan opastuksel-
la. Kausimaksu 15 €. Kokoon-
tuu viikoilla 36–47. Seniorita-
lon kuntosali. Tied. Miia Ran-
ta, p. 050 379 6711 tai Seija 
Lomma, p. 040 579 3247.
Naisten Kasvuryhmä ke 5.9 
klo 12–16 osallistuu liikunnal-
liseen iltapäivään Suvelan lei-
rikeskuksessa. 
Kitaran soiton alkeita alkaa 
ke 5.9. klo 16.30–18.30 Jäälin 
kappelin nuorten tilassa.
Raamattupiiri to 6.9 klo 10 

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut: Amalia Elisabeth Luokkanen, Niilo Tuomas Ta-
pani Härmä, Julius Emil Johannes Louhela, Veera Evelii-
na Rauman, Kalle Teemu Sakari Korpela, Miia Maria Emi-
lia Riikola, Rebekka Annie Malinen, Santtu Sakari Körk-
kö, Hermanni Mikael Määttä, Aada Eeva Emilia Stenberg.
Vihityt: Ari Tapio Hentilä ja Marja Anneli Tuomela, Joni-
Seppo Edvin Valle ja Johanna Maarit Laitinen. 
Kuollut: Eila Annikki Saviharju e. Kamppila 81, Pentti Ka-
lervo Erkkilä 73.

Pestuumarkkinat  
sunnuntaina 26.8. alkaen klo 10 messulla Kiimingin kirkos-
sa. Pestuumarkkinat on tempaus vapaaehtoistyöstä. Et-
simme uusia ihmisiä antamaan aikaansa ja taitojansa seu-
rakunnan erilaisiin projekteihin, tapahtumiin ym. muuhun 
toimintaan. Päivän ohjelma:
klo 10.00  Messu Kiimingin kirkossa, mukana nuorten 

musiikkiryhmä
klo 11.30  Etnisiä makuja maailmalta seisovasta pöydäs-

tä seurakuntakeskuksessa
klo 11.30–13  Näe ja koe mitä vapaaehtoistyö voi olla? Mah-

dollisuus kierrellä eri pisteissä kirkonmäellä
klo 13 ja 15 Seurakuntakeskuksessa nuorten toteuttama 

näytelmä: ”Jotain hukassa? tarina uskosta, 
toivosta ja rakkaudesta”

Tervetuloa mukaan, päivän tapahtumat maksuttomia!

Vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.
Eläkeläistenkuoro pe 7.9 klo 
10 kuoroa johtaa Tuomo Nik-
kola. Kokoontuminen seura-
kuntakeskuksessa. 
Musaryhmä aloittaa treenit 
to 13.9. klo 18 Jäälin kappe-
lin nuorten tilassa.
Eläkeläisten leiri ke 19.–to 
20.9. Suvelan leirikeskukses-
sa. Leiriläiset otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä, etusi-
jalla kiiminkiläiset. Hinta on 
25 €. Ilmoittautumiset, kyy-
din tarve ja ruokavaliot pe 
7.9. mennessä virastoon, p. 
040 584 4406. Lisätietoja dia-

Lähetyksen pihaseurat 
26.8. klo 15 seurakuntatalon terassilla ja salissa. 

Ohjelmassa Senegalin terveisiä kuvina, 
kahvitarjoilua ja arvontaa.

Perheiden 
seikkailupäivä
lauantaina 15.9. klo 11–14 
leirikeskus Umpimähkässä Oulunsalossa.

Voitte kokeilla kanootilla melomista, seikkailla köysira-
dalla, paistella tikkupullaa ja makkaraa, uida ja saunoa. 
Tapahtuma on ulkona, joten pukeutukaa sään mukaan!
Seurakunnat tarjoavat kahvia, pullaa ja makkaraa. Voit-
te ottaa mukaanne myös omia eväitä. 
Mahdollisuus yhteiskyyditykseen tai voitte saapua myös 
omalla autolla.

Ilmoittautuminen 7.9. mennessä: 
Tuija Mourujärvi, p. 044 7521 230.
Tulkaa viihtymään meren äärelle!

Limingan rovastikunnan perhetyö          

Mielenterveyskuntoutujien retki 
Ranuan eläinpuistoon 
11.9.2012

Päivän ohjelma:
Klo 11 lounas Ranualla.
Tutustuminen Ranuan 
eläinpuistoon ja ympäristöön.
Klo 16 lähtö kotiin.
Matkaan sisältyy bussikuljetus, ruokailu Ranualla ja 
pääsylippu eläinpuistoon.
Omavastuu 10€, joka maksetaan omaan seurakuntaan.
Ilmoittautuminen Limingassa Sinikka Ilmoselle, p. 
044 7521 226  tai Maire Taikina-aho, p. 050 4302 
023 31.8. mennessä. Muut seurakunnat omalle 
diakoniatyöntekijälle.
Olet lämpimästi tervetullut!

Limingan rovastikunta

.

koniatyöntekijöiltä. Keskiviik-
kona leirillä Mari Halkolan lu-
ento aiheesta: ”Hyvä tietää 
turvotuksista”. Voit halutes-
sasi osallistua vain luennolle 
ja jäädä ruokailemaan leiri-
läisten kanssa hintaan 5 €. Il-
moittautumiset virastoon.
Pyhäkoulutyö järjestää ret-
ken Rovastikunnalliseen 
lastenjuhlaan Pudasjärvel-
le su 9.9. Retki on maksuton. 
Ilmoittautumiset 28.8. men-
nessä, p. 040 743 1901. 
Kiimingin Rauhan sanan 
seurat su 2.9. klo 15 Montin-
salissa. 

Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.

Eläkeläisten seurakuntakerho uudistuu 
siten, että Jäälin, kirkonkylän, Alakylän ja Huttukylän ker-
hoja ei pidetä erikseen, vaan pidetään yksi kerho kerran 
kuukaudessa Suvelassa. Kerho alkaa ruokailulla hintaan 4 
€. Kerhoon on ilmainen kuljetus. Ensimmäinen kokoontu-
minen on ti 4.9. klo 13–15 Suvelassa. Kuljetuspyynnöt Er-
jalle, p. 0400 775164 tai Seijalle, p. 040 579 3247. Lämpi-
mästi tervetuloa vanhat ja uudet kerholaiset!
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Seurakunnissa tapahtuu 23.8.–6.9.2012

Perheiden 
seikkailupäivä
lauantaina 15.9. klo 11–14
leirikeskus Umpimähkässä Oulunsalossa

Voitte kokeilla kanootilla melomista, seikkailla köysira-
dalla, paistella tikkupullaa ja makkaraa, uida ja saunoa.
Tapahtuma on ulkona, joten pukeutukaa sään mukaan!
Seurakunnat tarjoavat kahvia, pullaa ja makkaraa. Voit-
te ottaa mukaanne myös omia eväitä. Mahdollisuus yh-
teiskyyditykseen tai voitte saapua myös omalla autolla

Ilmoittautuminen 7.9. mennessä: 
Heidi Lampela, p. 044 7453 850. 
Tulkaa viihtymään meren äärelle!!!

Limingan rovastikunnan perhetyö           

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Iltahartaus to 23.8. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
28.8. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
29.8. klo 15 Rantakodissa, 
Pekka Kyllönen. 
Rukouspiiri ke 29.8. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 30.8. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
Jaakko Löytyn konsertti to 
30.8. klo 19 kirkossa. Ohjel-
mamaksu 10 €.
Vanhemman väen kirkko-
pyhään su 2.9. järjestetään 
kirkkokyyti. Ilmoittautumiset 
viim. 30.8. kirkkoherranviras-
toon p. (08) 5331 284. 
Hartaus ti 4.9. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Jouni Heikki-
nen.
Keskipäivän kerho ke 5.9. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa. Syyskauden aloituksessa 
Hanna Kaisto-Vanhamäki ja 
Leena Honkanen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
5.9. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Pekka Kyllönen. 
Rukouspiiri ke 5.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 6.9. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Mielenterveyskuntoutuji-
en rovastikunnallinen ret-
ki 11.9. Ranuan eläinpuis-
toon. Lähtö srk-talolta klo 
8.20, paluumatka alkaa klo 

16. Omavastuu 10 €, sis. mat-
kat, ruokailun ja pääsylipun. 
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 31.8. mennessä Han-
na Kaisto-Vanhamäki, p. 040 
5470 784. 
Kuorot: Kirkkokuoron kau-
den aloitus / nuotinnostajai-
set to 6.9. klo 18 seurakun-
tatalossa. Kaikkien kuorojen 
harjoitukset alkavat ke 12.9.
Lapset/perheet: Perhekerho 
tiistaisin klo 9.30–11.30 seu-
rakuntatalossa ja klo 10–12 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä joka toinen torstai 
(parilliset viikot) klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-

Hartaus ke 29.8. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa.
Hartaus to 30.8. klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.          
Hartaus ke 5.9. klo 12.30 Ca-
ritaksessa, Jukka Joensuu.
Hartaus ke 5.9. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Jukka Joen-
suu.
Perhekerhot ke 29.8. ja 5.9. 
klo 9.30–11 Repussa. Salon-
pään työväentalolla ti 4.9. 
klo 9.30–11. 
Kyläkamarin syyskauden 
avajaiset  ma 3.9. klo 12   
(Pappilantie 28). Tervetuloa! 
Kirkonkylän ry: Oulun seu-
dun nuortenilta pe 24.8. klo 
19,  Madekosken ry.
Yhteinen raamattuluokka 
ja seurat su 26.8. klo 16 Toi-
vo Määttä. 
Sisarpiiri saunailta pe 31.8. 
klo 18.30 Umpimähkässä 
(nyyttärimuotoisena).
Salonpään ry: Nuortenilta la 
25.8. klo 18, Umpimähkässä.
Seurat su 26.8. klo13 Umpi-
mähkässä. Seurat su 2.9. klo 

la. Esikot-ryhmä ke 5.9. klo 
10–11.30 srk-talossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 23.8. 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 23.8. klo 18.30 nuotioil-
ta Koortilassa. Pe 24.8. klo 
18.30 sisarilta Männikön mö-
killä. Su 26.8. klo 12 yhteinen 
pyhäkoulu ry:llä. Klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 
17 ry:llä. Ti 28.8. klo 13 laulu-
seurakerho Marjatta ja Ahti 
Pitkäsellä. To 30.8. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. Pe 31.8. 
klo 18.30 yhteinen veljesilta 

         

Perheiden 
seikkailupäivä
lauantaina 15.9. klo 11–14 
leirikeskus Umpimähkässä Oulunsalossa.

Voitte kokeilla kanootilla melomista, seikkailla köysiradal-
la, paistella tikkupullaa ja makkaraa, uida ja saunoa. Ta-
pahtuma on ulkona, joten pukeutukaa sään mukaan! 
Seurakunnat tarjoavat kahvia, pullaa ja makkaraa. Voitte 
ottaa mukaanne myös omia eväitä. 
Mahdollisuus yhteiskyyditykseen tai voitte saapua myös 
omalla autolla. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä:  
Sirpa Kukkohovi  p. 050 3093 565.
Tulkaa viihtymään meren äärelle! 

Limingan rovastikunnan perhetyö

ry:llä. La 1.9. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylä 4.–6.-lk Ter-
holla, Louhikontie 59 ja 7.–
8.-lk Puroilalla, Mettäperän-
tie 89. Klo 19 nuortenilta Kes-
tillä, Petäjätie. Su 2.9. klo 12 
pyhäkoulut: kirkonkylä Myl-
lyniemi, Anttila Tihinen, Kori-
vaara Leinonen, Pälli Parviai-
nen, Suokylä Rautakoski. Klo 
17 seurat ry:llä. Ma 3.9. klo 18 
päiväkerhot ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 24.8. klo 19 pienten 
raamattuluokka Kinnunen, 
Tarmontie 13. Klo 19 Oulun 

seudun nuortenilta Made-
kosken ry:llä. Su 26.8. klo 17 
seurat ja laulutuokio ry:llä. 
Kastettu: Eljas Toivo Ilmari 
Keränen, Emilia Riitta Mar-
jatta Rajaniemi, Krista Maria 
Valkonen, Iida Katriina Kak-
ko, Miila Ulriika Kinnunen, 
Oliver Matias Karvonen. 
Vihitty: Pekka Johannes 
Moilanen ja Jonna-Maria Pit-
känen, Pekka Sakari Tiensuu 
ja Tiina Susanna Keto.
Kuollut: Pentti Johannes Kyl-
mäoja 80, Eila Ester Torkkeli 
s. Vartiainen 87.

Jaakko Löytty konsertoi 
Muhoksen kirkossa

Lähes 40 vuoden mittaisen laulaja-
lauluntekijän uran tehnyt ja noin 25 
levyä julkaissut Jaakko Löytty esiin-
tyy Muhoksen kirkossa torstaina 
30.8. klo 19.
Löytty on matkalla Pellon lähetysjuh-
lille, jossa hän konsertoi seuraavana 
iltana. Muhoksella kuullaan sama, lä-
hetystyön henkeä tukeva ohjelmisto.
Namibiassa lähetyslapsena kasvanut Löytty on tehnyt 
Suomen kirkolliseen ja musiikkielämään lähtemättömän 
jäljen. Hän kritisoi kirkkoihin tuotuja viihdekonsertteja, 
joissa kirkkotiloja käytetään vain kulissina. Hän haluaa 
tarjota kirkkojen seinien sisällä kirkon omaa sanomaa. 
"Esiintyessäni missä tahansa kirkossa koen olevani sen 
seurakunnan työntekijä", hän sanoo.
Jaakko Löytty tarjoaa orkestereineen taivaallisia näky-
jä ja maanläheistä juurimusisointia. Jaakko soittaa kita-
raa ja huuliharppua sekä laulaa. Hänen kanssaan esiinty-
vät Jarkka Rissanen (kitara) ja Seppo Rauteva (rummut ja 
muut lyömäsoittimet). 
Konsertissa on tarjolla on myös yhteislauluja, joiden sa-
nat ovat käsiohjelmassa, hinta 10 €. 

”Rytmiä ja riimiä”
-kerho aloittaa syyskuussa 

Kerho on tarkoitettu vauvalle ja vanhemmalle. Tärkeässä 
osassa tätä kerhoa on vauvan kanssa vietettävä yhteinen toi-
mintahetki. Hetki koostuu laulusta, lorusta, rytmistä ja liik-
keestä. Lisäksi kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia yhdessä. 
Mukaan mahtuu 8 vanhempi-lapsi-paria.

Messu sunnuntaina 26.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kanttorina Eeva-Maija Sorvari.
Messu sunnuntaina 2.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jukka Joensuu, kanttorina Taru Pisto.

Hautausmaakävely ja 
pieni musiikillinen iltahartaus 

torstaina 30.8. klo 19.
Oulunsalon hautausmaalla ja kirkossa.

Oppaana rovasti Pekka Kinnunen.

Säävaraus! 

Isostoiminnan aloitustapaaminen 
sunnuntaina 2.9.
Osallistumme messuun kirkossa klo 10, ja sen jälkeen on 
isosinfo seurakuntatalolla. Vuoden 2012 rippikoululai-
nen: tule ilmoittautumaan isoskoulutukseen 
Vanha isonen: tule kuuntelemaan infoa tulevan talven 
koulutuksista ja ilmoittamaan halukkuutesi 
jatkaa isosen tehtävissä. 
Lisätietoja nuorisotyönohjaajilta. 

16 ry. Seurat su 2.9. klo 16 ry.
Kastettu: Miira Hannele Es-
kola, Eevi Alisa Leinonen, Ni-
ta Leeni Helena Havana, Pee-
tu Eelis Onni Halonen, Joel 
Kaarlo Näätänen, Ellie Ade-
liina Leino, Eetu Mikael Kil-
pijärvi, Anton Eliel Hannuk-
sela, Adella Olivia Leinonen.             
Vihitty:  Jouni Henrikki Kos-
kela ja Kati Johanna Ekdahl, 

Juha Aleksanteri Nissilä ja 
Johanna Sirkka Aulikki Juu-
tinen, Klaus Tuukka Kristian 
Nissilä ja Lotta-Emilia Ervas-
ti, Veli-Matti Hautakangas ja 
Heidi Karoliina Värtö, Matias 
Arvid Auniola ja Marika An-
neli Ervasti.
Kuollut: Kaarlo Olavi Antero 
Björnholm 57, Päivikki Leppä-
mäki  79.

”Rytmiä ja riimiä” -kerhon ensimmäinen kokoontuminen on to 6.9., kerho kokoontuu 
torstaisin  klo 9.30–11 seurakunnan toimitalolla (Vattukuja 2). Ilmoittautuminen ker-
hoon alkaa pe 24.8., p. 044 7453 850 / Heidi Lampela. 
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Kestilä
- Kirkkokuoro to klo 18 srk-kodissa, alkaa to 13.9.
Piippola
- veteraanien lauluryhmä to klo 11, alkaa to 13.9.
Pulkkila
- Lapsikuoro to klo 15 srk-talossa, alkaa to 6.9., pääsykoe to 30.8. 
- Käsikellokuoro ke klo 16.30 srk-talossa, alkaa ke 12.9.
- Kirkkokuoro ke klo 18 srk-talossa, alkaa ke 26.9.
Pyhäntä
- Veteraanikuoro to klo 12 srk-talossa, alkaa to 30.8.
- Nuorisokuoro ke klo 16.30 srk-talossa, alkaa ke 29.8.
- Lapsikuoro to klo 17 srk-talossa, alkaa to 30.8. 
Rantsila
- Stellat ke klo 17 srk-talossa, alkaa ke 5.9., pääsykoe ke 29.8. klo 16.
- Aikuisten kuoro to klo 19 srk-talossa, alkaa to 6.9.
Uusia laulajia otetaan mukaan lapsi- ja nuorisokuoroihin pienen pääsykokeen kautta. 
Ota mieleinen laulu mukaan ja tule pyrkimään! Tiedustelut Arja Leinonen, p. 044 5181 
151 / Pukkilan ja Rantsilan kuorot, Veijo Kinnunen, p. 040 8231 860 / Pyhännän kuorot.

Tule laulamaan ja soittamaan! 

Kirkkovaltuusto ti 28.8. klo 
18 Pulkkilan pappilassa.

KeSTiLä
Nuotioilta pe 24.8. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 26.8. klo 12 ry:llä, 
Timo Puronhaara ja Osmo 
Leppänen.
Maaseutuväen kirkkopyhä 
su 26.8. Jumalanpalvelus klo 
13 kirkossa, ruokailu ja ohjel-
maa srk-kodissa. 
Ehtoollishartaus pe 31.8. klo 
13 Pihlajistossa.
Aikuisten raamattuluokka 
pe 31.8. klo 19 Kivimäessä 
Kurkisella.
Lavr Duo sävelhartaus su 
2.9. klo 19 srk-kodissa. Harta-
us Saila Karppinen.  
Seurat su 2.9. klo 19 ry:llä.
Hautausmaa hartaus la 8.9. 

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Vt. kirkkoherra 
1.9. alkaen
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Vt. kirkkoherra
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

klo 13 hautausmaalla. 
Kastettu: Väinö Pietari Kur-
kinen.
Vihitty: Sauli Antero Niiranen 
ja Paula Katariina Pehkonen.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 4.9. klo 
12 Väinölässä.
Kastettu: Kalle Aleksi Vää-
täinen.

PuLKKiLa
Hartaus pe 31.8. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Pyhäkoulu ja raamattuluok-

ka su 2.9. klo 12 ry:llä.
Seurat su 2.9. klo 19 ry:llä.
Seurakuntakerho to 6.9. 
klo12 srk-talossa. 
Kuollut: Kari Pekka Hieta-
nen 61, Mikko Taavetti Lei-
viskä 84.
Kastettu: Netta Mia Joanna 
Viitanen.

PyHänTä
Ikäihmisten virkistyspäivä 
to 23.8. klo 12–15 srk-talos-
sa. Ohjelmassa hartaus, työ-
pajatyöskentelyä, verenpai-
neen mittausta, päänhieron-

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Surumusiikki- ja hautaus-
maailta pe 24.8. klo 18 Tem-
meksen kirkossa ja su 26.8. 
klo 17 Tyrnävän kirkossa.
Ikäihmisten leiripäivä ti 
28.8. Kesäkodilla. Lähtö klo 
9 Tyrnävän srk-talolta ja pa-
luu klo 16 mennessä. Osallis-
tumismaksu 5 euroa, sis. kyy-
din, ruoan, kahvin ja ohjel-
man. Ilm. 24.8. mennessä vi-
rastoon, p.  (08) 5640 600.
Kuorotoiminta: Ke 29.8. klo 
18 alkavat kirkkokuoron har-
joitukset ja to 30.8. klo 16 Tyr-
nävän lapsikuoron harjoituk-
set. Kuorot kokoontuvat Tyrnä-
vän seurakuntatalolla. Kuoroi-
hin otetaan uusia laulajia, yh-
teydenotot kanttori Pentti Kor-
kiakoskeen, p. 044 7372 613.
Nuttupiiri to 30.8. klo 17 Tyr-
nävän seurakuntatalo. Piiri-
läisten kesäloma loppuu ja 
kokoonnumme tuttuun ai-
kaan seurakuntatalon tak-
kahuoneelle kertomaan ke-
sän marja- ja kalajutut ja jat-
kamaan nuttujen neulontaa. 
Entiset ja uudet ”nuttuilijat” 
tervetuloa mukaan.
Nuorten retkipäivä kesäko-
dilla la 1.9. klo 12–22 rippikou-

lun käyneille nuorille. Ilmoit-
tautumiset Outille, p. 044 7372 
612 viimeistään pe 24.8.
Diakoniapäivystykset jatku-
vat Temmeksen seurakunta-
talolla joka kuukauden en-
simmäisenä maanantaina al-
kaen 3.9. klo 9–10.30. Käynti 
takapihan kautta.
Limingan rovastikunnan 
mielenterveyskuntoutujien 
retki  ti 11.9. Ranuan eläin-
puistoon. Tiedustelut ja il-
moittautumiset 31.8. men-
nessä Riitalle, p. 044 7372 
630.
Seurakuntakerho aloittaa 
ti 11.9. klo 12.30 seurakun-
tatalolla.
Aamukammari kokoontuu 

Seurakunnan vapaaehtoisten ja 
seurakuntakerholaisten kirkkopyhä

Tyrnävän seurakunnan vapaaehtoistoiminnoissa (diakonia, 
lähetys, lähimmäispalvelu, yhteisvastuu jne.) sekä seurakun-
takerhossa mukana olevat ihmiset toivotetaan tervetulleik-
si Messuun Tyrnävän kirkkoon 2.9. klo 10 ja sen jälkeen lou-
naalle ja infotilaisuuteen seurakuntatalolle. Erityisesti Mes-
suun kutsumme SINUA, jota seurakunnan vapaaehtoistyö 
kiinnostaa, mutta et ole vielä ehtinyt tai päässyt mukaan. 
Diakoniatyöntekijä Salme Kinnuselta voi kysyä aiheesta tar-
kemmin ja hänelle voi myös ilmoittautua eri tehtäviin.

EU-elintarvikkeita 
jaetaan 

vähävaraisille 
perheille 

to 23.8. klo 15–17 
Tyrnävän srk-talolla. 

Syysretki seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöille 4.–5.9.
Tyrnävän seurakunnan vapaaehtoistyössä mukana olevil-
le järjestetään virkistysmatka Kaustisille. Yövymme Kaus-
tisten seurakunnan leirikeskuksessa 4 hengen huoneissa 
omin lakanoin. Hinta 50 euroa sis. kuljetuksen, kaksi ruo-
kailua matkalla ja yöpymisen leirikeskuksessa. Mukaan 
otetaan 40 ensimmäistä ilmoittautujaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Salmelle viimeistään 24.8. 
mennessä, p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi.

klo 9 seurakuntatalon tak-
kahuoneessa keskiviikkoisin 
12.9. alkaen. 
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 24.8. klo 18.30 perhe- 
ja diakoniatyöilta ry:llä. Su 
26.8. klo 10 messu kirkossa, 
lapsi- ja nuorisotyön yhtei-
nen aloitus, klo 13 seurat Le-
polassa ja klo 14 seurat ry:llä. 
Su 2.9. klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Pe 24.8. klo 18 iltamyyjäiset 
ja seurat ry:llä. Su 26. 8. klo 
13 seurat ry:llä. Pe 31.8. klo 
19 lauluseurat Pikkaraisella, 
Rannapohja 3.
Kastettu: Leevi Mikael Vil-
ho Harju, Julius Joakim Paja-
la, Niko Alexander Greus ja 
Akseli Oliver Kivirinta, Sanni 
Tuulia Kautto.

Perhevaellus Rokualla la 8.9. 
Mukaan otetaan linja-autollinen innokkaita 
vaeltajia, joiden pitäisi jaksaa vaeltaa n. 10 km.
Lähtö: klo 9 Tyrnävän S-market 
  klo 10 Rokuan kuntokeskus
  klo 16 Takaisin kuntokeskuksella
  Saunomista, uintia ja ruokailumahdollisuus 
  omakustanteinen.
  klo 18 Lähtö takaisin Tyrnävälle
Vaellukselle tarvitset omat eväät. Kuljetus ilmainen.
Ilmoittautumiset 31.8. mennessä 
Salmelle, p. 044 7372 631.
Lisätietoja: Salmelta tai Vellulta, p. 050 3430 303.

Siikalatvan seurakunnan 
perhekerhojen yhteinen aloituspäivä 

ma 3.9. klo 10–14 Selkälässä. 
Ilmoittautumiset viimeistään to 30.8. p. 044 518 1141 

Johanna Hietala. Omilla kyydeillä!

taa, käsienhoitoa, muotinäy-
tös, kahvit ja arpajaiset. 
Nuotioilta pe 24.8. klo 19 
Matleena ja Juho Koskelolla. 
Seurakunta näkyy, kuuluu 
ja maistuu la 25.8. klo 10–
14 perttulitorilla op:n edes-
sä! Myynnissä keittoa uuni-
tuoreiden sämpylöiden kera; 
5 €/ annos. Tuotto diakonia-
työlle. 
Seurat su 2.9. klo 16 ry:llä, 
Hannu Inkeroinen ja Erkki 
Peltoniemi.
Lauluseurat su 5.9. klo 18.30 
Seija ja Markku Pakasella. 

RanTSiLa
Lauluilta la 25.8. klo 19 kir-
kossa.
Rauhanyhdistyksen syys-

seurat su 26.8. klo 13 ja klo 
18.30 srk-talossa.
Ompeluseurat pe 31.8. klo 
19 ry:llä.
Rantsilan Eläkeliiton 40-vuo-
tisjuhla su 2.9.  Juhlajumalan-
palvelus klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Ruokailu srk-talossa. 
Juhla klo 13 liikuntahallilla.
Seurat su 2.9. klo 17 ja 18.30 
srk-talossa.
Eläkeliitto ti 4.9. klo 11 srk-
talossa.
Varttuneiden kerho ti 4.9. 
klo 12 ry:llä.
Herättäjän seurat ke 5.9. klo 
19 srk-talossa, Veikko Kärnä, 
Timo Hakkarainen ja Saila 
Karppinen.
Opistoilta pe 7.9. klo 19 ry:llä, 
Vesa Tahkola.

Perttulinpäivien 
perinnejumalanpalvelus
sunnuntaina 26.8. klo 13 
Pyhännän pappilanrannassa. Sateella seurakuntatalossa.  
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen.

Pappilanrannan hartauspaikan käyttöönotto ja siunaus.
Seppelpartion lähettäminen sankarihaudoille.
Jumalanpalveluksen jälkeen kakkukahvit ja juhlat seu-
rakuntatalolla.
Ohjelmassa näytelmä ”Elettiinpä sitä ennenkin Pyhän-
nän pappilanrannalla”.
Pukeutuminen 1900-luvun alun mukaisesti mahdolli-
suuksien mukaan.

Järjestää Pyhännän kappeliseurakunta, kappelineuvos-
to ja kunta. Mukana lukuisia vapaaehtoisia.

Perheiden seikkailupäivä
lauantaina 15.9. klo 11–14
leirikeskus Umpimähkässä Oulunsalossa.
Voitte kokeilla kanootilla melomista, seikkailla köysiradal-
la, paistella tikkupullaa ja makkaraa, uida ja saunoa. 
Tapahtuma on ulkona, joten pukeutukaa sään mukaan!
Seurakunnat tarjoavat kahvia, pullaa ja makkaraa. Voitte 
ottaa mukaanne myös omia eväitä. Mahdollisuus yhteis-
kyyditykseen tai voitte saapua myös omalla autolla.
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä: Marika Pakarinen, 
p. 044 7372 615 tai Minna Matinlauri, p. 044 7372 616.
Tulkaa viihtymään meren äärelle!

Limingan rovastikunnan perhetyö           

Päivä- ja perhekerhot alkavat viikolla 35 (27.8.)  
Kaikille päiväkerhoihin ilmoittautuneille lapsille on lähe-
tetty kerhokirje elokuun alkupuolella. Kirjeessä on tärke-
ää tietoa syksyn kerhoista. Päiväkerhossa  kerhoilevat tänä 
toimintakautena vuosina 2007 ja 2008 syntyneet lapset. 
Seurakunnassamme toimii neljä perhekerhoa:
Keskiviikkoisin Temmeksen seurakuntatalolla klo 13–15.
Torstaisin Murron kerhotilassa, Kauttaranta 12 A2 klo 10–12.
Torstaisin Tyrnävän seurakuntatalolla klo 10–12 ja klo 13–15.
Voit käydä perheesi kanssa yhdessä perhekerhossa kerran 
viikossa. Lisätietoja kerhoista saa lastenohjaajilta: Marika 
Pakarinen, p. 044 7372 615, marika.pakarinen@evl.fi ja Min-
na Matinlauri, p. 044 7372 616, minna.matinlauri@evl.fi
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Linnun hautajaiset 
kertovat lapsen tavasta 
käsitellä pyhää, pastori 
Kaija Tiirola sanoo.

Olen oppinut eniten elä-
mästä lapsilta, yli 20 
vuotta lapsityön teologi-
na toiminut, Haapajär-

ven lapsi- ja perhetyön pappi Kai-
ja Tiirola sanoo empimättä.

Haapajärvelle on rakennettu 
leikkimökin kokoinen lasten oma 
Samuelin puukirkko. Siellä lapset 
saavat muun muassa leikkiä py-
hiä toimituksia omilla ehdoillaan.

– Lapsille leikkihäiden ja -hau-
tajaisten toimittaminen on luon-
taista, Tiirola kertoo.

Minkäänlaiset turhat muoto-
seikat eivät häiritse, kun lapset pi-
tävät omia toimituksiaan.

– He laulavat kirkkaalla ää-
nellä virsiä virsikirja ylösalaisin 
ja aloittavat jumalanpalveluksen 
keräämällä kolehdin, Tiirola nau-
raa.

Lapsi 
näkee pyhän
Kaija Tiirolan mukaan mahdol-
lisuus leikkiä kirkollisia toimi-
tuksia on lapsille muutakin kuin 
hauskaa tekemistä. Se antaa heil-
le tilaisuuden toimia osana seura-
kuntaa.

– Lapsi on täysivaltainen seura-
kunnan jäsen. Hänen uskonsa on 
aivan yhtä merkityksellinen kuin 
aikuisenkin, Tiirola korostaa.

Lapsella on luontainen kyky 
nähdä pyhää ympärillään. Mo-
net ovat lapsina esimerkiksi hau-
danneet löytämiään kuolleita 
eläimiä. Se on lapsen tapa käsi-
tellä elämän pyhyyttä, Haapajär-
ven pappi huomauttaa.

Kuitenkin myös aikuisen esi-
merkillä on merkitystä lapsen 
suhtautumisessa pyhään. Tiiro-
la kertoo eurooppalaisesta tutki-
muksesta, jossa selvitettiin lasten 
hyvinvointia. 

Sen mukaan lapset voivat en-
tistä paremmin, mutta heillä on 
kaksi suurta kysymystä: Rakasta-
vatko vanhemmat heitä ja usko-
vatko vanhemmat Jumalaan?

oikeus hyvän 
elämän eväisiin
Aikuisten on hyvä muistaa, että 
lapsi itsessään on pyhä.

– Kristus kohdataan lapsissa, 
Katja Tiirola huomauttaa.

Mitä lapsen pyhyys sitten tar-
koittaa?

– Jokaisella lapsella on oikeus 
niihin yksinkertaisiin asioihin, 
jotka antavat hänelle hyvän elä-
män, Tiirola selittää.

Hän korostaa, että lapsen hy-
vään elämään ei vaadita leluvuor-
ta ja ulkomaanmatkoja. Tärkeitä 
eväitä ovat rakkaus, rajojen aset-
taminen ja lapsen kanssa yhdessä 
tekeminen.

– Perheen yhteinen aika on py-
hää.

Rauhallinen aika perheen kes-
ken ei ole kaikille itsestäänsel-
vyys.

– Joillakin lapsilla voi vielä hoi-
topäivän päälle olla kolmekin eri-
laista harrastusta, Tiirola toteaa.

– Mitenköhän aikuiset jaksai-
sivat, jos työpäivän jälkeen heidän 
pitäisi vielä käydä kolmessa erilai-
sessa kerhossa tai treeneissä?

Virikkeiden 
sijaan yhteistä aikaa
Enemmän kuin loputtomia virik-
keitä, lapsi tarvitsee pyhiä hetkiä 
yhdessä perheen kanssa.

Lapset opettavat pappia
– Kun Jeesus kulki maanteillä, 

hän pysähtyi tapaamiensa ihmis-
ten kohdalle ja kysyi heiltä: ”Mi-
tä haluat minun tekevän sinulle?”. 
Jeesuksen tavoin me voimme py-
sähtyä lapsen kohdalle ja kysyä: 
"Mitä haluat, että tekisimme yh-
dessä?"

äidin 
kanssa kaksistaan
Pienen ihmisen pyhyyttä voi ol-
la vaikea nähdä silloin, kun lapsi 
roikkuu lahkeessa ja kiljuu kurk-
ku suorana kaupan käytävällä. 
Tiirola kehottaa sellaisessa tilan-
teessa aikuista pysähtymään ja 
miettimään tilannetta lapsen nä-
kökulmasta.

– Meidän täytyy pysähtyä, jot-
ta voimme nähdä lapsen kiukun 
taakse.

Kiukun takaa voi löytyä hyvin 
yksinkertainen ja toteutettavissa 
oleva toive. 

Tiirola kertoo mieleenpainu-
vasta kokemuksestaan hieman 
isomman lapsensa kanssa.

– Kuljimme koko perheen voi-
min kaupoissa. Tyttäreni kiukut-
teli pitkin matkaa ja lopulta alkoi 
itkeä. Pysähdyin, ja kysyin, mikä 
häntä harmittaa. Hän vastasi, et-
tä olisi halunnut mennä kanssani 
kauppaan ihan kahdestaan.

Löytyisikö jokaiselta vanhem-
malta tarpeeksi aikaa toteuttaa 
noin pieni lapsen toive?

KAISA ANTTILA

Mitenköhän 
aikuiset 
jaksaisivat, jos 
työpäivän jälkeen 
heidän pitäisi vielä 
käydä kolmessa 
erilaisessa 
kerhossa tai 
treeneissä?

Oulun seurakuntayhtymän 
laajentuminen ensi vuoden 
alusta tuo mukanaan muutoksia, 
jotka näkyvät lapsiperheille. 
Oulun nykyisissä seurakunnissa 
ei ole enää tänä syksynä 
päiväkerhomaksuja, koska 
liittyvissä seurakunnissa 
niitä ei ole peritty.

Vuoden 2013 toteutuvan monikun-
taliitoksen myötä Oulun seurakun-
tayhtymään liittyy kolme uutta seu-
rakuntaa, Oulunsalo, Kiiminki ja 

Haukipudas.
Vaikka yhdistymiseen on vielä muutama 

kuukausi aikaa, osa seurakuntien lapsi- ja 
perhetyötä koskevista muutoksista on toteu-
tettu jo tänä syksynä. 

Tuiran seurakunnan lapsityönohjaaja Kir-
si Merenheimo-Mäenpää on ollut mukana 
suunnittelemassa seurakuntien yhdentymis-
tä. Hän selvittää lapsiperheiden arkeen vai-
kuttavista muutoksista.

– Liittyvissä seurakunnissa ei ole ollut päi-
väkerhomaksuja, toisin kuin "vanhan" Oulun 
seurakunnissa, Karjasillalla, Tuirassa, Oulu-
joella ja Tuomiokirkkoseurakunnassa.  

– Käytäntöjen yhtenäistämiseksi päiväker-
homaksut poistetaan kaikista seurakunnis-
ta tästä syksystä alkaen, Merenheimo-Mäen-
pää kertoo.

Kolmivuotiaat 
päiväkerhoon
Toinen muutos koskee päiväkerholaisten 
ikää.

– Aikaisemmin osassa seurakunnista päi-
väkerhoihin on otettu kolmivuotiaita, kun 
toisissa lasten on pitänyt olla vähintään nel-
jävuotiaita. Nyt kaikissa seurakunnissa py-
ritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan 
myös kolmivuotiaita päiväkerhoihin. Aivan 
kaikkialla tähän ei varmaankaan pystytä, 
Merenheimo-Mäenpää pahoittelee.

– Joissakin seurakunnissa kolmivuotiaat 
saavat oman ryhmänsä, toisissa heidät ote-
taan isompien lasten kanssa samaan ryh-
mään. 

Seurakuntien yhdistyminen antaa per-
heille lisää vaihtoehtoja, sillä lapset voivat 
osallistua minkä tahansa yhtymän seura-

kunnan toimintaan.
– Toki toivomme, että lapset osallistuvat 

pääasiassa oman seurakuntansa tilaisuksiin. 
On kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi 
Kiimingissä asuvat vanhemmat tuovat lap-
sensa Tuirassa pidettävään muskariin, Me-
renheimo-Mäenpää selvittää.

Hyviä käytäntöjä 
ei tarvitse muuttaa
Vaikka joitakin asioita on päädytty yhtenäis-
tää lapsi- ja perhetyössä, viimekädessä lapsi-
perheille näkyvät muutokset ovat melko pie-
niä.

– Lapsityötä tehdään perhelähtöisesti, 
kussakin seurakunnassa oman alueen tar-
peiden mukaan. 

– Yhdistymisestä huolimatta seurakun-
tien omaleimaisuus pyritään säilyttämään, 
Merenheimo-Mäenpää sanoo.

Tämä tarkoittaa, että kunkin seurakun-
nan toimintamuodot ja -tavat pysyvät samoi-
na kuin ennenkin. 

– Näin seurakunnat saavat edelleen pal-
vella oman alueensa perheitä parhaaksi ko-
kemallaan tavalla.

KAISA ANTTILA

Maksut pois päiväkerhoista

– Pyhä hetki voi olla se, kun 
asettuu kymmeneksi minuutik-
si lukemaan lapsen kanssa kir-
jaa. Yhdessä tekemällä vanhem-
mat kunnioittavat lapsen pyhyyt-
tä, Kaija Tiirola huomauttaa.

Esimerkki lapsen kunnioitta-
miseen tulee Jeesukselta.

Pastori Kaija Tiirola vieraili elokuun alussa Oulunsalossa puhumassa lapsen 
pyhyydestä uuden Oulun seurakuntien varhaiskasvattajille. 

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