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Vastarannan Kiiski 

Lisää uskontoa kouluihin

Pääkirjoitus

Räväkkyyttä 
kirkkoon
Professori Anne Birgitta Pessi patistaa Sa-
na-lehdessä kirkkoa myönteiseen myller-
rykseen.

”Kirkon työntekijöiden rooli voisi muis-
tuttaa manageria, joka saattaa ihmisiä yh-
teen ja mahdollistaa mielekkäiden toimin-
tamuotojen syntymistä sekä kohtaamis-
paikkojen rakentumista.

– Luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset 
voisivat vaikuttaa siihen, että kirkosta tu-
lisi enemmän proaktiivinen – rohkea ja rä-
väkkä rakkauden puolestapuhuja ja toimi-
ja – eikä reaktiivinen, viiveellä ärsykkei-
siin reagoiva instituutio. He ovat kirkolle 
valtaisa mahdollisuus.

– Kirkossa on aika kysyä, miten asiat 
voitaisiin tehdä toisella tavalla. Me tarvit-
semme myönteistä myllerrystä ja potkua!”

Sana 30.8.2012

Muut lehdetAatoksia

kylmä kalja. Suomipoika, iso kalja-
maha.”  

Bisnespsykologia, jossa huumorilla 
on merkittävä rooli, oli hyvin hanskas-
sa. Kylmälaukut tyhjenivät nopeasti. 

Lähdin uimaan. Välimeren suola-
pitoisuus on 3,5 % (kotoisesti Perä-
merellä vain 0,3 %) jonka ansiosta El-
lin rannan merivesi kannattelee jon-
kin verran. Efekti on kuitenkin eri-
lainen kuin Kuolleessameressä, jonka 

suolapitoisuus on 25 %. 
Noin suurilla prosenteilla 

on tyydyttävä lähinnä kellu-
maan, tekemättä mitään. Sen 
sijaan Kreikan aurinkoran-
nalla oli aika ajoin pakko teh-
dä uimaliikkeitä jos halusi ol-
la vajoamatta. Siinä köllöttäes-
säni Välimeren aalloissa kuin 
ongenkoho, tehden välillä up-
poamisen välttämiseksi pa-
ri uimaliikettä, mieleeni nou-

si ajatus: ”Tällainen on – näin toimii 
Jumalan armo”. 

Jumalan armossa ei pelkästään 
kelluta tekemättä mitään. Kilvoitus-
liikkeet ovat tarpeellisia. Jumalan 
armo on dynaaminen, se pistää liik-
keelle. 

Kokemus jäi elämään niin voi-
makkaasti, että se on kulkenut yli 
kaksikymmentä vuotta mukanani. Ja 
taas se putkahti mieleeni, tällä kertaa 
Papinjärven rannalla.

JOHANNES MÄNTYMÄKI
Kirjoittaja opiskelee ortodoksista teologiaa ja 
työskentelee Oulun metropoliitan kansliassa 

hiippakuntasihteerinä.

Kelluntaa ja 
kilvoittelua

Hellepäivä. Pilvetön taivas on 
kuvauksellisen sininen. Mi-
nikläppäri mukaan ja piit-
sille. 

Oulunsalon Papinjärvessä pols-
kuttaa monenikäisiä uimareita. De-
sibelimittaria ei kannata käyttää. 
Äänimelua on ilmassa. Uimapaik-
ka sijaitsee Oulun lentoaseman vie-
ressä ja sen vuoksi pien- ja matkus-
tajalentokoneita lentää tuon tuosta-
kin ylitsemme. 

Viereeni istahtaa teinipoikien po-
rinapiiri. Äänenmurros ei heidän 
mielipiteidensä vaihtoa haittaa. Pu-
heenaiheina ovat koulu, eri uima-
paikkojen vertailu, uskonnot, ty-
töt ja mopot. Silmii-
ni osuu pikkulasten 
leikki vedessä kumi-
patjojensa kanssa. 
Epätoivoiset yrityk-
set päästä kelluvan 
rantasohvan päälle 
ovat komiikkaa par-
haimmillaan. 

Vesien ritarit saa-
vat patjansa koho-
amaan pystyasen-
toon, joka sitten kerta toisensa jäl-
keen kellistää heidät syvyyssukelta-
jiksi. Pienet ihmistaimet eivät luo-
vu yrityksestä. Lopulta vesiakroba-
tia palkitaan, ja he kelluvat leveän 
hymyn kera patjojensa kanssa. 

Seuraamani projekti tuo mielee-
ni rantamuiston vuosien takaa. Olin 
turistimatkalla Kreikassa, Rhodok-
sella. Samannimisen kaupungin 
vähemmän tuulisella Ellin rannal-
la liikkuivat paikalliset nuorukai-
set kauppaamassa kylmälaukuis-
taan jäätelöä ja virvokkeita. Oppi-
millaan suomenkielen fraaseilla he 
tarjosivat tuotteitaan: ”Fanta, Cola, 

Opetusministeri Jukka Gustafsson aikoo tehdä aloit-

teen sellaisen työryhmän perustamiseksi, joka sel-

vittää yhteisen uskontotiedon mahdollisuutta kou-

luissa. ”Meidän on syytä tutkia uskonnonopetusta syvem-

min ja yhteiskunnalliselta tasolta”, opetusministeri totesi vii-

me perjantaina Radio Vegan haastattelussa.

Aiemmin uskonnonopetuksen roolista keskusteltaessa 

esiin on tuotu myös epäsuhta opetuksen laadussa: Suomes-

sa asuvat islaminuskoiset eivät saa samantasoista opetusta 

kuin luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat lap-

set. Uskonnonopetuksemme laatua sietääkin ihailla. Suo-

men peruskouluissa ja lukioissa tarjottava opetus ei ole tun-

nustuksellista. Se ei siis tarjoile yhtä uskontoa ainoana oikea-

na uskontona. 

Uskonnonopetus on ennen kaikkea yleissivistävää. Se 

tutustuttaa oppilaat omaan kulttuuriseen perintöönsä ja 

muihin uskontoihin. Opetussuunnitelman mukaan lapsia 

kasvatetaan suvaitsevaisuuteen. Tunnustuksellinen osuus 

tulee esiin rippikoulussa.

Yhteinen uskontotiede, joka pohtisi maailmankatsomuk-

sia enemmänkin yhteiskunnalliselta tasolta, ei kuitenkaan 

ole ajatuksena mikään mörkö. Viimeviikkoisessa Radio Dein 

Toivon tuomiokapituli -ohjelmassa Oulun yliopiston uskon-

non didaktiikan lehtori Markku Salakka totesikin, että perus-

koulussa olisi hyvä olla myös "foorumi, jossa eri uskontokun-

tiin kuuluvat oppilaat kohtaavat ja pääsevät keskustelemaan 

asioista". 

Esimerkiksi yläkoulun opetussuunnitelmaan voitaisiin lisä-

tä kaikille oppilaille – uskontokuntaan tai uskontokunnat-

tomuuteen katsomatta – yhteinen uskontotieteen kokonai-

suus. Siinäpä on idea opetusministeriölle.   

ElSI SAlOvAArA
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Jumalan 
armossa ei 
pelkästään 
kelluta 
tekemättä 
mitään.

Elämältä   
maistuvia tekstejä
Risteys-lehdessä kysytään, mahtuuko 
kirkkoon huumoria. Lehdessä haastatel-
laan kouvolalaista stand up -koomikkoa, 
naurattavaa pappia Tero Kajanderia.

”Raamattu ei ole pelkästään vakava kir-
jakokoelma. Vanhassa testamentissa tari-
na valaan vatsaan joutuneesta Joonasta on 
silkkaa satiiria, ja Jobin kirja on kuin liial-
lisuuksiin viety blues-sanoitus.

Teroa huvittaa Sanalaskujen kirjan 23. 
luku, jossa kuvaillaan jylhästi juopottelun 
vaikutuksia:

Kuka voivottaa, kuka vaikertaa? Kuka 
rettelöi? Kuka haastaa riitaa?

Kuka hankkii kolhuja syyttä suotta? 
Kuka katsoo harittavin silmin?

– Elämänmakuista tekstiä. Evanke-
liumeissa huumoria on piilotettu Jeesuk-
sen retoriikkaan. Jos lapsi pyytää leipää, 
niin et kai sie anna sille kiveä. Olen kuule-
vani siinä pientä irvailua.”

Seurakuntalehti Risteys 4.9.2012

Anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi
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Virsirunoilija antoi ihanteen 
laupeuden kirkosta
Tämän päivän 
”tukkanuottasilla” oleva 
kirkko tarvitsisi enemmän 
virsirunoilija Anna-
Maija Raittilan kaltaisia 
sydämellisiä kristittyjä. 
Näin pohtivat Raittilan 
pohjoissuomalaiset 
ystävät, piispa Samuel 
Salmi, runoilija Niilo 
Rauhala ja nykyisin 
Jyväskylässä asuva 
opettaja, virsirunoilija 
Leena Impiö.
Anna-Maija Raittila kuoli 
lauantaina 25. elokuuta.

Ylitornion kristillisellä 
opistolla opettajana pit-
kään ollut Leena Impiö 
tunsi Anna-Maija Rait-

tilan useiden vuosikymmenien 
ajan. Hän kertoo tutustuneensa 
Raittilaan alun perin runojen vä-
lityksellä; Impiö osasi useita ru-
noja ulkoa unissaankin.

– Niiden maailma oli omaa 
maailmaani.

Kahta naista yhdisti voimak-
kaasti yhteinen hengellinen koti 
lestadiolaisessa liikkeessä.

Impiölle ja Raittilalle, kuten 
monille muillekin ”ulkopuolelle 
sysätyille” ero liikkeestä oli – Im-
piön sanoin – pohjamutiin me-
nevää kipua, vaikka ahdas käsi-
tys Jumalan valtakunnasta oli he-
rättänyt heissä epäilyjä.

– Tätä kipua, tai olisiko parem-
pi sanoa tätäkin tuskaa, jaoimme 
Anna-Maijan kanssa useita ker-
toja.  

– Emme halunneet rakentaa 
eron jälkeen muuria lestadiolai-
seen liikkeeseen vaan pikemmin-
kin siltaa. Anna-Maijan silta les-
tadiolaisuuteen oli erityisen ava-
ra. 

Impiö kokee, että Anna-Maija 
Raittilan ajattelussa oli ydintä so-
vituksen sanoman avartuminen 
koskettamaan kaikkia. Hän ker-
too ihailleensa Anna-Maijan val-
tavia yhteyksiä eri maiden kristit-
tyihin muun muassa Taizè-liik-
keen kautta.  

Anna-Maijan sydämellä oli 
paljon monella tapaa eksyksissä 
olevia nuoria, Impiö kertoo.

Leena Impiö on pahoillaan 
”tukkanuottapeliä” pelaavista 
kristityistä nykykirkossa. Hän on 
kokenut, että eri ryhmät ja liik-
keet kirkon sisällä haluavat omis-
taa itselleen Jumalan valtakun-
nan ja oikean Raamatun tulkin-
nan.

– Anna-Maija Raittilan henki 
oli, että kaikki kristityt ovat sa-
massa veneessä. Meidän kuuluu 
katsoa toisiamme silmiin. Tämä 

on Anna-Maijan tärkeä perintö 
meille kaikille.

– Minulla on ikävä häntä, Lee-
na Impiö sanoo hellästi.

Yksinkertainen 
hurskaus puhutteli
– Olemme olleet toistemme tietoi-
suudessa opiskeluvuosista saakka, 
Oulun piispa Samuel Salmi ku-
vaa suhdettaan virsirunoilija An-
na-Maija Raittilaan.

Raittilan tekstit ja ihanne vaa-
timattomasta kristillisyydestä 
ovat tehneet suuren vaikutuksen 
piispaan. Salmi sanoo, että Rait-
tilan viesti nykysukupolvelle on 
täynnä lempeyttä.

– Anna-Maijan ajatus oli, et-
tä Jumalan rakkaus ja armo ovat 
suurempia kuin aavistammekaan. 
Isän rakkaus meitä kohtaan on 
edellytyksetöntä. Kenenkään rik-
kinäisyyttä, heikkoutta ja kärsi-
mystä ei saa väheksyä, sillä Juma-
la on läsnä juuri näissä ihmisissä.

Myös Salmea ja Raittilaa yh-
distää juuret lestadiolaisessa liik-
keessä.

Jos lestadiolainen liike on 
näyttäytynyt viime aikoina jul-
kisuudessa jopa ankaranoloisena 
kristillisyytenä, Salmi ei usko, 
että Anna-Maija Raittilan tun-
tema lestadiolaisuus oli tiukkaa 
ja jyrkkää julistusta. Piispan mu-

kaan Raittilan lestadiolaisuuteen 
on kuulunut olennaisesti armo, 
rakkaus ja lempeys.

– Tällaisesta kristillisyydestä 
Anna-Maijan kotipiha laajentui 
rajojen ulkopuolelle maailmaan. 

Myös Samuel Salmi sanoo, että 
nykykirkko tarvitsee ”Anna-Mai-
jan kristillisyyttä”, jossa ei tunne-
ta jakolinjoja ja jossa kaihdetaan 
vaatimuksia. 

– Minä ajattelen, että Anna-
Maija näki erilaisuuden rikkau-
tena ja kauneutena. 

Kristillinen vaikuttaja
• Kirjailija, virsirunoilija Anna-Maija Raittila oli kuollessaan 84-vuotias. Hän oli syntynyt Joen-

suussa. Koulutukseltaan Raittila oli teologi.

• Raittila julkaisi kiitetyn esikoisrunokokoelmansa Ruiskukkaehtoo jo koululaisena. Kaikkinensa 

hän on kirjoittanut, suomentanut tai toimittanut yli 300 teosta. 

• Hänet tunnetaan erityisesti virsien ja hengellisten laulujen sanoittajana ja kääntäjänä. Omien 

runojensa ja rukous- ja mietiskelykirjojensa ohessa Raittila käänsi proosaa, näytelmiä ja runoja 

muun muassa unkarin, saksan, englannin, ranskan ja norjan kielistä.

• Hän työskenteli nykyvirsikirjan virsikirjakomiteassa 1973–84. Virsikirjassa on useita hänen kirjoittamiaan, 

kääntämiään ja uudistamiaan virsiä. Nyt kulkee halki korpimaan on yksi tunnetuimpia Raittilan virsiä. 

• Anna-Maija Raittila oli mukana tuomassa Suomeen retriiteistä tunnettua hiljaisuuden liikettä ja taizelais-

ta hengellisyyttä. Hän vieraili ekumeenisessa Taizè-yhteisössä Ranskassa useita kertoja ja levitti Suomeen 

Taizén yksinkertaisen uskon ja elämän ajatusta.

• Raittila oli synnyttämässä myös suosittuja Tuomasmessuja. 

• Yhteydet Unkariin tekivät hänestä Unkarin kulttuurin ja transilvanialaisten hiljaisen vastarinnan tulkin.

Lähde: Helsingin Sanomissa julkaistu, Kaisa Raittilan kirjoittama muistokirjoitus Anna-Maija Raittilasta.  

Kirkon kuuluisi 
olla laupeuden kehto
Oululaistunut runoilija, teologi 
Niilo Rauhala oppi tuntemaan 
Anna-Maija Raittilan nykyvirsi-
kirjan virsikirjakomiteassa. Rau-
hala laskee, että yhteistä työtä vir-
sien parissa oli peräti 18 vuotta.

Rauhalan mukaan Raittilan 
virsirunoissa korostuu lämmin ja 
lähelle tuleva lähimmäisenrakka-
us, kuten hän kuvailee.

– Anna-Maija toivoi, että kirk-
ko olisi laupeuden kehto, hän sa-
noo.

Leena Impiön ja Samuel Sal-
men tavoin Rauhala kuvailee An-
na-Maijan kunnioittaneen ja ar-
vostaneen kaikkia ihmisiä näke-

myseroista huolimatta.
– Hän lähestyi ihmisiä sydä-

mellisesti ja avoimin mielin. Koh-
taamisissa Anna-Maijan kanssa 
oli läsnä lämpö, valo ja ilo, Rau-
hala puhuu kauniisti ystävästään.

rIITTA HIrvONEN

Kirjailija Anna-Maija Raittila 
siunataan lauantaina syyskuun 
22. päivä klo 12 Agricolan kirkossa 
Helsingissä. Siunaamisen yhteydessä 
järjestetään muistojuhla.
Anna-Maija Raittilaa voi muistaa 
osallistumalla isä Cedric Prakashin 
työhön Intian Gujaratin kastittomien 
lasten kouluttamiseksi Sinapinsiemen 
ry:n kautta.

Ku va Kot imaa H e ik k i  I m p iö A r k i s to  /  H e i k k i  M us t a ka l l i o

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

Anna-Maija Raittila

Leena Impiö

Niilo Rauhala

Samuel Salmi

RAUHAN TERVEHDYKSEN 
toimitus pyysi Facebook-si-
vuillaan ihmisiä kertomaan, 
mikä Anna-Maija Raittilan 
teksti on puhutellut heitä eri-
tyisesti. 

Tässä yksi teksteistä: ”Kos-
kaan ei tarvitse tulla vahvak-
si. Jumala antaa meille aikaa 
rohkaistua olemaan ihan pie-
niä ja heikkoja, ja hän auttaa 
meitä pääsemään perille. Hän 
on pelkkää rakkautta meitä 
kohtaan.”
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Lestadiolaisessa uskossa on jotakin – mutta mitä?

Minusta ei koskaan tule 
kunnon vanhoillislesta-
diolaista, mutta ei myös-

kään tämän uskonliikkeen elä-
mäntavan ja kulttuurin kokonaan 
hylkääjää. Olen kai väliinputoaja, 
mutta se ei kiusaa minua. Muita 
kylläkin. Minua ei kiinnosta tip-
paakaan, onko tämä usko oikeas-
sa tai väärässä. 

Lestadiolaisuuden maailman-
kuva on suppea, vastenmielisen 
itsekäs ja omaan napaan tuijot-
tava. Lähtökohtana on, että kun-
han minä pelastun ja olen saanut 
synnit anteeksi ja perin taivaan 
valtakuntakunnan ja pääsen pa-
ratiisin ihanuuteen, epäuskossa 
olevien kohtalosta ei niin väliä.

Tietysti käännytystyötä teh-
dään, että uskovien porukka 
olisi suuri, ettei siellä taivaas-
sa tarvitsisi yksin kököttää. En-
nen kaikkea olisi mahdollisim-
man paljon saman paikkakun-
nan tuttuja kavereita.

Minä en halua piehtaroida 
tässä uskossa, vaan rimpuilla ja 
päästä siitä irti, mutta en ole tois-
taiseksi onnistunut siinä. Vuosi-
kymmeniä on kulunut uskon 
ahtaissa ympyröissä ja seuroissa 
pyörimisessä. Se ei ole johtanut 
mihinkään, paitsi että elämä on 
valunut silmieni ohi kovin elä-
mättömänä.

Joiltakin osin on ollut kyl-
lä mielenkiintoista seurata ih-
missielujen metsästäjän uskoa ja 
sen hörhöilyä, vapautta rajoitta-
via syntiluetteloita, miten pitkäl-
le se uskaltaa mennä uskonorja-
lauman koossa pitämiseksi.

Olen yrittänyt tämän uskon 
aktiivista unohtamistakin mo-
nella konstilla, mutta toistaisek-
si tuloksetta. Vanhoillislestadio-
laisessa uskossa on jotain surke-
an pientä neulansilmän ahtaut-
ta, typistävää ja ahdistavaa, mut-
ta samalla sanomattoman suurta 
ylimaallista taivaallisen avaraa.

Joka on kerran lestadiolainen, 
on aina lestadiolainen, eikä sen 
piiristä noin vain karata maail-
man tuuliin.

Tämä usko ylläpitää ja levit-
tää pelon ilmapiiriä ja tunnetta 
sielun joutumisesta kadotukseen 
ja helvetin ikuiseen piinaan, jos 
ei usko oikealla tavalla. Mutta ei 
sekään ole koko selitys tästä hul-
lusta uskosta.

Jotakin selittämättömän tai-
vaallista tässä uskossa on. Mutta 
en tiedä mitä. Silti minä uskon.

PENTTI HArJUMAA
Rovaniemi

Nimimerkki SK epäilee 
(RT 23.8.), että olisin 
unohtanut vapaaehtois-

ten panoksen Kempeleen seu-
rakunnan jumalanpalveluksis-
sa. Hän perustaa kommentti-
nsa Forum24-lehdessä julkais-
tuun uutiseen, joka puolestaan 
lienee peräisin Kirkon tiedo-
tuskeskuksen toimittamasta 
haastattelusta. 

Lehti on toimittanut mate-
riaalia niin vahvasti, että var-
sinainen viesti on jäänyt pii-
loon. Sanatarkasti totesin haas-
tattelussa muun muassa näin: 
”Kempeleen seurakunnassa 
järjestetään joka viikko kokous, 
jossa suunnitellaan tulevan vii-
kon jumalanpalvelus. Mukaan 
kutsutaan työntekijöiden lisäk-
si vastuutehtävissä olevat seura-
kuntalaiset. Monet kokevat hy-
vin merkitykselliseksi, että ju-
malanpalveluksessa on usei-
ta seurakunnan työntekijöitä 
paikalla, ei vain toimittamassa 
vaan myös penkissä.” 

Työntekijät ja seurakunta-
laiset ovat Kempeleessä tois-

tensa rinnalla sekä jumalan-
palveluksia suunnittelemas-
sa ja toimittamassa että niihin 
kirkonpenkissä osallistumassa.

Nimimerkki kyselee myös 
kuoropukujen pesusta. Noin 
kolmenkymmenen puvun pe-
su voi maksaa tuhansia euroja. 
Lisäksi on huolehdittava, ettei 
toimenpide aiheuta asuille va-
hinkoa. 

Tällä hetkellä meillä on yksi 
pukupari koepesussa. Kun löy-
dämme parhaan palveluntarjo-
ajan, tullaan kuoropuvut pese-
mään.

Mainituissa asioissa ei Kem-
peleen seurakunnan työnteki-
jöiden ja vapaaehtoisten välil-
lä ole vastakkainasettelua. Niin 
jumalanpalvelusten kasvaneet 
kävijämäärät kuin kaikki hy-
vä seurakuntatyö ovat tulosta 
työntekijöiden ja vapaaehtois-
ten yhteisistä ponnistuksista. 
Tästä yhteistyöstä iloitsen yh-
dessä nimimerkki SK:n kanssa.

PEKKA rEHUMÄKI
Kempeleen kirkkoherra

Vastaus nimimerkille SK

Perustuslakimme mukaan jo-
kainen maamme kansalai-
nen on velvollinen osallistu-

maan isänmaan puolustukseen 
tai avustamaan tätä tehtävää. 
Asevelvollinen, jonka vakaumuk-
seen perustuvat syyt estävät häntä 
suorittamasta asevelvollisuuslais-
sa säädettyä palvelusta, vapaute-
taan asevelvollisuudesta ja mää-
rätään siviilipalvelukseen. 

Vakaumuksen kunnioittami-
seen Suomea sitovat myös kan-
sainväliset ihmisoikeussopi-
mukset. Työpalvelu, joka kestää 
11 kuukautta, suoritetaan siviili-
palveluspaikassa peruskoulutus-
jakson jälkeen.

Siviilipalvelukseen määrätään 
vuosittain noin 2 500 asevelvol-
lista, mikä vastaa 7 prosenttia ko-
ko miesikäluokasta. Kuitenkaan 

kaikille siviilipalvelusvelvollisille 
ei löydy palveluspaikkaa. Palve-
luspaikattomien sivareiden eli le-
gioonalaisten määrä Lapinjärven 
koulutuskeskuksessa on jatkuvas-
ti noin 50 henkilöä. Tämä on vas-
tuutonta ja kestämätöntä välinpi-
tämättömyyttä. 

Kirkko voisi aktiivisemmin 
osallistua työpalvelupaikkojen 
tarjoamiseen asevelvollisuudesta 
vapautetuille. Olisi myös tärke-
ää, että työpalvelupaikat ilmoi-
tettaisiin avoimiksi ja avoimesti 
haettaviksi. Näin ollen kaikki si-
viilipalvelukseen määrätyt olisi-
vat tasa-arvoisessa asemassa nii-
den hakemisessa. 

Kirkon tulisi olla etulinjas-
sa toimimassa tasa-arvon ja ih-
misoikeuksien toteutumiseksi ja 
tarjota aseistakieltäytyjille mah-

dollisuuksia mielekkään työpal-
velun suorittamiseen. 

Uusi laajeneva Oulun seura-
kuntayhtymä voisi avata aseis-
takieltäytyjille esimerkiksi viisi 
työpalvelupaikkaa, joiden kus-
tannukset tulisi varata seuraa-
vaan talousarvioon. Tämä oli-
si signaali siitä, että kirkko on 
kiinnostunut jäsentensä elämän-
tilanteista ja haluaa tukea nuo-
ria miehiä – jotka tuoreitten ti-
lastojenkin mukaan suhtautuvat 
kriittisimmin seurakuntiin ja 
niiden jäsenyyteen – suuriin elä-
mänvalintoihin ja omantunnon-
kysymyksiin liittyvissä asioissa.

TUUlA OKKONEN
Filosofian tohtori

Karjasillan seurakuntaneuvoston ja 
Oulun yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

Suhtautumista aseistakieltäytyjiin tulee avartaa

Minua ei kiinnosta 
tippaakaan, 
onko tämä usko 
oikeassa tai 
väärässä.

* Aatoksia-kolumni Seurauk-
set näkyvät osui todella naulan 
kantaan. Kymmenen pistettä ja 
papukaijamerkki kirjoittajalle.

NETTIPAlAUTE

* Haluan kiittää Kempeleen 
hautausmaan hoitajia erit-
täin hyvästä hautojen hoidos-
ta. Siellä on ilo kulkea ja katsel-
la. Toiset omaiseni on haudat-

tu Oulaisiin, jossa hautausmaa 
on hyvin huonossa kunnossa.

OMAINEN

* Edellisessä lehdessä olleeseen 
Maikki Kiviharju-Wiebengan 
kolumniin oli jäänyt vanha ot-
sikko "Hämmentävä päätös". 
Oikea olisi ollut "Seuraukset 
näkyvät". Toimitus pahoittelee   
sekaannusta.

Palautetta & oikaisu

PL 102, 90101 Oulu | toimitus@rauhantervehdys.fi  |  p. 044 5626 450 | Tekstien maksimipituus 2000 merkkiäPostia

Rauhan Tervehdys 
käveli, jakoi karkkia 
ja keräsi palautetta

Oulun hiippakunta järjesti piis-
pa Samuel Salmen johdolla 
Piispansauvakävelyn elokuun 

viimeisenä viikonloppuna. Kuudet-
ta kertaa järjestetty tapahtuma keräsi 
ennätykselliset 500 ulkoilijaa eri mit-
taisten reittien varrelle keskustan ja 
Tuiran alueelle. 

Rauhan Tervehdyksen toimitus oli 
mukana tapahtumassa yhteistyökump-
panina toista kertaa. Lehden esittelypis-
teellä kävi mukava kuhina ja palautela-
pun täytti 70 osallistujaa. Vastajien kes-
ken arvottiin 30 euron arvoinen lahja-
kortti Suomalaiseen kirjakauppaan. 
Sen voitti Jorma Heikkinen Oulusta. 

ElSI SAlOvAArA

Alkuverryttelyä.

Katja Kiiskinen otti 
vastaan palautelappuja.

K
atja K

iiskin
en

Elsi Salo
vaara
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Pistevirsikirjasta
uusi painos

Edellinen, 1980-luvulla valmis-
tettu painos pistevirsikirjasta, 
on ollut jo pitkään loppu.

– Tämä on ihan mahtava 
juttu. Monille pistevirsikirjan 
puuttuminen on ollut estee-
nä jumalanpalveluksiin ja vir-
renveisuuseen osallistumiseen, 
ja ne ovat olleet kirkoissa aika 
vaihtelevasti esillä, sanoo pis-
tevirsikirjan käyttäjä Ari Talja.

Hänen mukaansa uusi kir-
ja on hyvin tervetullut han-
kinta kirkkoihin ja seurakun-
tataloille, mutta toisaalta myös 
ihan omaan kirjahyllyyn.

Uusi pistevirsikirja sisältää 
virsien lisäksi jumalanpalve-
lusliitteen numeroidut juma-
lanpalvelus- ja toimituslaulut 
sekä pelkistetyt messun, kas-
teen, avioliittoon vihkimisen 
ja hautaan siunaamisen kaavat.

Kirja sisältää 12 sidosta, joi-
den sisällysluettelot ja virsien 
numerot on kirjoitettu myös 
mustatekstillä. Siten pistekir-
joitusta ymmärtämätön voi 
auttaa löytämään oikean sivun.

Selkokielinen
Raamattu 
markkinoille
Raamatusta on ilmestynyt sel-
kokielinen käännös. Selkoraa-
matussa vältetään vaikeita il-
maisuja ja käytetään kieltä, jo-
ka on sisällöltään, sanastoltaan 
ja rakenteeltaan yleiskieltä ym-
märrettävämpää.

Selkoraamattu on ollut ke-
hitysvammaisten erityisopet-
tajana toimineen Satakunnan 
maakuntajohtajan Pertti Ra-
jalan vuosien työ, joka on val-
mistunut pikku hiljaa osissa. 
Nyt ilmestyneessä kirjassa on 
mukana iso osa Raamatun si-
sällöstä tiivistetyssä muodossa.

Selkokieli on avuksi henki-
löille, joilla on syystä tai toises-
ta vaikeuksia ymmärtää yleis-
kielistä tekstiä. Selkoraamattu 
toteuttaa osaltaan jokaisen ih-
misen oikeutta lukea Raamat-
tua kielellä, jota ymmärtää. Sa-
malla Selkoraamattu on lyhyt 
tapa tutustua Raamatun tee-
moihin ja tapahtumiin kenel-
le tahansa.

Selkoraamatun on kustanta-
nut Lasten Keskus, ja kirja on 
Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön selkokielityöryhmän hyväk-
symä.

Siikasalon seurakunta 
liitetään Raahen 
seurakuntaan ensi 
vuoden alusta.

Siikasalon kirkkoherra Lauri 
Haapala, säilyvätkö Siikasalon 
seurakunnan toiminnat entisel-
lään liitoksen jälkeen?

– Eipä taida liitos ainakaan al-
kuvaiheessa muuttaa merkittä-
västi toimintaa.

Millaisen seurakunnan raahe-
laiset saavat siikasalolaisista?

– Toiminnallinen rikkaus on 
ollut totta. Lisäksi työntekijöiden 
halu paneutua ja etsiä omaan työ-
hönsä uutta on upeaa.

– Siikasalo on nuori, vuon-
na 2006 perustettu seurakunta. 
Taustalla on kolme hyvinkin eri-
laista toiminta- ja hallintokult-
tuuria ja näin myös kolme erilais-
ta arvomaailmaa. 

Liitos yhdistää 
kaksi vireää seurakuntaa

Mitä pienempi seurakunta voi 
antaa isommalle seurakunnal-
le? Siikasalon seurakunnan jä-
senmäärän on hieman yli 7 600 
ja Raahen noin 18 800 henkeä.

– Tämä jää nähtäväksi. Tavoit-
teita ei ole käytännössä lainkaan 
mietitty. Talouden haasteet ovat 
tällä hetkellä kaikilla seurakun-
nilla arkipäivän todellisuutta. 

– Erilaisen osaamisen jakami-
nen tarjoaa omat mahdollisuu-
tensa. Siitä on kuitenkin pidet-
tävä huoli, etteivät kokoukset ja 
kulkemiset vie aikaa varsinaiselta 
seurakuntatyöltä, ihmisten koh-
taamiselta.

Millaiseen seurakuntaan ruuk-
kilaiset ja vihantilaiset liittyvät, 
Raahen kirkkoherra Tuomo Ma-
tala?

– Raahe on seurakunta, jos-
sa on runsaasti vireitä, toimivia 
ja vastuuta ottavia maallikko-
ja. Meillä on paljon muun muas-
sa pienryhmiä, kuten rukous- ja 
keskusteluryhmiä. Raahessa us-
kotaan siihen, että tavalliset seu-
rakuntalaiset voivat rakentaa seu-
rakuntaa.

– Työntekijöitä meillä on 80. 
Työtä tehdään tiimeissä, eli ke-
nenkään ei tarvitse pakertaa yk-
sin.

Mitä iso seurakunta voi oppia 
pienemmältä?

– Siikasalo on maaseutumainen 
seurakunta. Maaseudulla seura-
kunta on usein kaupunkia luonte-
vammin läsnä ihmisten arjessa. Tä-
tä luontevuutta ja sitoutumista me 
kaupunkilaiset voimme varmas-
ti oppia uusilta seurakuntalaisilta. 

– Liittymisen jälkeenkin Siika-
salon seurakunnassa saavat säilyä 
ne hyvät käytännöt, joita siellä on 
nyt olemassa. Toivottavasti liit-
tyminen Raaheen vain vahvistaa 
kaiken hyväksi havaitun jatku-
mista tulevaisuudessa.

rIITTA HIrvONEN

Virrellä lukuvuosi alkuun
Biologian ensimmäisen vuo-

den opiskelija, eli fuksi, 
Markus Hytönen oli yk-
si harvoista maanantaina 

yliopiston lukuvuoden avajaisju-
malanpalvelukseen osallistuneis-
ta opiskelijoista. 

Seinäjoelta Ouluun reilu viikko 
sitten muuttanut Hytönen ei ole 
aktiivinen kirkossa kävijä, mut-
ta fukseille jaetusta avajaisviikon 
ohjelmasta hän aikoi osallistua 
mahdollisimman moneen tapah-
tumaan.

– Ihmetytti kyllä, miten vähän 
siellä oli opiskelijoita. Minä kun 
olen tottunut siihen, että kun jo-
tain lukee ohjelmassa, niin sin-
ne mennään, Hytönen toteaa hy-
myillen.

Veisaaminen ei ole rippikou-
lussa kultakurkuksi nimetylle Hy-
töselle se luontaisin musiikinlaji. 

– Paremmin minulta sujuu 
rokki tai hevi, mutta kestihän tuo 
ääni veisaamisenkin. 

Oulu tutuksi
rastikierroksella
Tour De Oulu tutustutti tiistai-
na Oulun seudun ammattikor-
keakoulun ensimmäisen vuoden 
opiskelijat Oulun kaupunkiin se-
kä sen toimijoihin. Opiskelijat 
suunnistivat omissa ryhmissään 
tutoropiskelijoiden kanssa ympä-
ri Oulua sijoitetuilla rasteilla, jois-
sa suoritettiin erilaisia tehtäviä.

Oulun seurakuntien Elohuo-
neella sijainneella rastilla esitel-
tiin seurakunnan oppilaitostyötä. 

Opiskelijat saivat ratkaista pul-
matehtävän, jossa erimuotoisista 
puupalasista piti muodostaa ris-
ti. Tarjolla oli myös mehua ja kek-
sejä.

– Useasti on sattunut lämmin 
päivä Tour De Oulun ajaksi, niin 
nytkin. Mehu tulee tarpeeseen, 
kun opiskelijat kävelevät ympä-
ri kaupunkia, totesi rastilla päi-
vystänyt kirkkomuusikko Taina 
Voutilainen.

ElSI SAlOvAArA
KATJA KIISKINEN

Liiketalouden opiskelijat ratkaisivat seurakunnan Tour De Oulu -rastilla pulmatehtävän ryhmätyönä.

Markus Hytönen yllättyi Linnanmaalla sijaitsevan kappelin isosta koosta.

E l s i  S a l ovaa ra

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

• 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

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Minna Zilliacus 

p. 020 754 2361, 040 774 7777
minna.zilliacus@kotimaa.fi 

Paikkoja avoinna

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.

Haukiputaan seurakunnan jäsenmäärä on noin  
16 000. Seurakunnan palveluksessa on noin 35 työn-
tekijää. Haukiputaan seurakunta liittyy laajenevaan 
Oulun seurakuntayhtymään 1.1.2013.

Haukiputaan seurakunnan

SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN
HAKUAIKA JATKUU

Aikaisemmin virkaa hakeneet otetaan huomioon. 
Tiedustelut tiimiesimies, emäntä Marjatta Paavola, p. 040 5946 285 
tai kirkkoherra Jaakko Kaltakari, p. 045 6577 755.
Virkaa koskeva ilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 
seurakuntayhtymän kotisivuilla www.oulunseurakunnat.fi > ajankoh-
taista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat.
Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalve-
lumme kautta www.oulunseurakunnat.fi >> ajankohtaista ja vuoro-
puhelua >> avoimet työpaikat.
Postitse saapuviin hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo tai CV (ei 
todistusjäljennöksiä).
Hakemukset osoitetaan Haukiputaan seurakunnan kirkkoneuvostolle.
Hakemusten tulee olla perillä 20.9.2012 klo 16 mennessä osoit-
teessa: Oulun seurakuntayhtymä, Kirjaamo, PL 122, Isokatu 9, 
90101 Oulu. Hakemuksia ei palauteta.

Haukiputaan seurakunnassa on avoinna kaksi 
NUORISOTYÖN KESÄTYÖNTEKIJÄN paikkaa.

Toivomme, että hakijat ovat jo valmiita tai opintojen loppusuoralla olevia tulevia kirkon 
nuorisotyönohjaajia. Työt alkavat kesäkuun alussa ja ovat kestoltaan kaksi kuukautta.  Palkkaus 
määräytyy KirVesTes:n vaativuusryhmä 502 mukaan. Hakemukset on toimitettava 13.2.2009 klo 
12.00 mennessä osoitteeseen Haukiputaan seurakunta/Sami Puolitaival, Kirkkotie 10, 90830 
HAUKIPUDAS. Kuoreen merkintä ”nuorisotyön kesätyöntekijä”.   

Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Tarja Kainulainen p. 040–824 5861, pastori Sami Puolitaival p. 045–
139 3478. Sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi 

Iin seurakunnassa on haettavana

Perhetyön viransijaisuus
Iin kunnassa on asukkaita noin 9500 ja seurakunnassa jäseniä  
noin 8400. Ii on luonnonkaunis pitäjä Ii-joen suulla ja Perämeren 
rannalla. Seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Ouluun on  
matkaa vajaa 40 kilometriä.

Iin seurakunnan jäsenmäärä kasvaa ja kasvu tuo mukanaan erityi-
sesti perheitä. Perhetyöntekijältä edellytetään laaja-alaista työotetta, 
joka painottuu seurakunnan tarpeitten mukaan. Keskeisiä työalueita 
ovat perhetyö: perhekerhot, pikkukirkkotyö, kotikäyntityö, yhteistyö 
kunnan kanssa. Hakijan eduksi katsotaan se, että hänellä on koke-
musta perhetyöstä.

Kelpoisuutena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian tai muu 
vastaava seurakunnallinen virkatutkinto. Virkaan valitun tulee esittää 
hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §  
2 mom:n mukainen ote ennen viran vastaanottamista. Palkkaus 
vaativuusryhmän 502 hinnoittelun mukainen ja virassa noudatetaan 
6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset virkaan tulee toimittaa 1.10.2012 kello 15.00 mennessä 
osoitteeseen: Iin seurakunta, Puistotie 3, 91100 Ii.  
Kuoreen merkintä ”Perhetyön viransijaisuus”.

Tiedustele lisää: kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 
tai kappalainen Pekka Soronen p. 040 777 6959.

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
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Muut seurakunnat

• Su 9.9. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Dimitri Lindgren
• Ti 11.9. klo 18.00 Rukouskokous
 Pia Oikarinen
• Su 16.9. klo 15.00 Minä uskon! Todis-
 tusten ja hengellisten laulujen iltapäivä,
 Hannukselan koululla Kiimingissä.
 Kellossa ei kokousta.
• Ti 18.9. klo 18.00 Rukouskokous
 Kaisu Holappa

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 9.9.klo 18 Sunnuntain kokous, 
Martti Väyrynen
La 15.9. klo 15 Naisten iltapäivä 
Su 16.9. klo 18 Sunnuntain  
kokous, Pentti Laamanen
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 7.9. klo 19.30 LIFT-ilta Su 9.9. klo 11  
Jumalanpalvelus, Veera Tikkakoski, Hannu
Orava, Hiomaton timantti. Su 9.9. klo 17 
Church@78, International Service, Mia-Lotta 
Barnes, Yeshitila Degefu, Andrey and Rachel 
Sirotkin. Ma 10.9. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta 

naisille Ke 12.9. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Pirjo 
Orava, Ahti Kurki. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.
www.uskotv.fi TERVETULOA!

Su 9.9. Jumalanpalvelus + Lasten ohjelma klo 15.00.
Vieraana: Komentaja Dick Krommenhoek Territorion johtaja.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !
Kokoonumme edelleen Vapaakirkossa, Kirkkokatu 34.

To 6.9. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, 
Armas Lindberg, God’s Bell, rukouspalvelu,  
aihe: Jeesus on Herra. Pe 7.9. klo 18 Varkki-

ilta, 10-14-vuotiaille. La 8.9. klo 10 Seurakuntapäivä Umpimähkässä 
Oulunsalossa, ilmoittautuminen Ristolle. Su 9.9. klo 11 Aamukirkko, pyhä-
koulu, Saints`Club koululaisille, Henri Tuhkala & nuoret. Ke 12.9. klo 14 
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 13.9. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen.  
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Vuokralle 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 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 14.9. klo 18.00 Pudasjärven seurakunta-
talolla
Oulun seudun virsikuoron harjoittelee aiemmasta tiedosta poiketen 
edelleen Kaukovainion kappelissa, harjoitusaika maanantaisin klo 18.30. 
Uudet laulajat ovat tervetulleita. Lisätietoja antaa kuoronjohtaja Mervi 
Kyrki, puh. 040 7254 755.
Tervetuloa!

Su 9.9. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Seurat su 9.9. klo 14. Leena ja 
Pekka Siljander. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Palveluja tarjotaan

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

8.9. Mitä mies!?  Miesten lauantai klo 1319

Olli SEPPÄNEN

9.9. Kartanon kirkko Olli Seppänen

La 8.9. klo 18.00 RAAMATTUTUNTI, 
Tuomo Tikkanen. Aihe: Armolahjat
Su 9.9. klo 11.00 RAAMATTUTUNTI, 

Tuomo Tikkanen
klo 14.00 RAAMATTUTUNTI,  

Tuomo Tikkanen
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS



7   Nro 28    6.–13.9.2012

  

”Yksi asia on varma: Euroopan asema 
ei tule olemaan entisensä." 

Näin totesi presidentti Sauli Nii-
nistö jokin aika sitten. Presidentin 

mielestä ei ole ollenkaan selvää, miten euroop-
palainen elintaso ja elämänmalli kyetään jatkos-
sa säilyttämään.

Presidentin sanoista nousee kylmä rinki. Eu-
rooppa ja Suomi ovat liukumassa kohti taloudel-
lista tuhoa. Mitä se voi Suomelle merkitä? Kato-
aako suuri osa siitä hyvästä, jonka olemme vuo-
sisatojen aikana rakentaneet? Tulevatko köyhyys 
ja rospuutto?  

Olemme luul-
leet, että kukoistus 
on itsestäänselvyys. 
Ei ole. Kehitys ei ole 
välttämättä edis-
tystä. Takapakki 
on realistinen mah-
dollisuus.

Mikään kansa-
kunta tai sivilisaa-
tio ei kestä ikuisesti. Yhdysvallatkin menettää 
joskus ykkösasemansa.  Elämä ei ole Star Trek 
-sarja, jossa neuvokkaat miehet ja naiset välttä-
vät viime tipassa tuhon käyttämällä kylmää jär-
keä. Ihmiskunta on kautta historiansa kulkenut 
katastrofista toiseen, koska järkeä ei ole käytetty.

Joku on jo uhannut, että talouden romahdet-
tua markkinavoimat ottavat vallan. Toinen taas 
väittää, että demokratia on vain pieni välivai-
he ihmiskunnan historiassa.  Suomessakin näh-
dään huolestuttavia piirteitä. Eri yhteiskunta-
luokat eivät seurustele keskenään kuten ennen.  
Ennen jahtiporukoissa herrat ja duunarit jutte-
livat tulilla sulassa sovussa ja paransivat maa-
ilman.

Yhteiskuntaluokkien jyrkkä jako ei tiedä hy-
vää millekään valtiolle. Se voi olla yksi tekijöis-
tä, jotka rikkovat kriisitilanteessa yhteiskunta-
rauhan. Juuri yhteiskuntarauhan rikkoutumista 
pitää Suomessakin kaikin keinoin välttää. 

Rauha on säilynyt kenties siksi, että maas-
samme on varaa maksaa sosiaalitukea.  Yhteis-
kunnassamme on vallinnut reiluus. Siksi la-
maan pitää mennä käsi kädessä kaikkia kansa-
laisia puolustaen. 

Suomi on fantastisen hyvä maa. Katsomme-
ko me muutaman vuosikymmenen kuluttua tä-
hän aikaan ja pidämme sitä kulta-aikana? Ka-
dummeko, kun emme osanneet kiittää kaikes-
ta siitä hyvästä minkä saimme? Olemme valit-
taneet asioista, jotka maailman mittakaavassa 
ovat mitättömiä. 

PEKKA HElIN

Sinappia

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

Olemmeko 
kiittämätön 
kansakunta?

Elämä ei ole Star 
Trek -sarja, jossa 
neuvokkaat miehet 
ja naiset välttävät 
viime tipassa 
tuhon käyttämällä 
kylmää järkeä.

Jokainen meistä voi tehdä 
maailmasta ja lähiympäristöstämme 
paremman paikan elää. Joskus teko 
voi olla suuri ja maailmaa kerralla 
muuttava,  mutta myös pienet 
jokapäiväiset teot läheisten hyväksi 
ovat tärkeitä. Pelasta maailma on 
juttusarja, joka esittelee suurten ja 
pienten tekojen tekijöitä. Neljännessä 
osassa itsestään kertoo roskien 
lajittelija.

”Aloitin aktiivisen roski-
en lajittelun opiskeluai-
kana, kun talon pihal-
le tuli lajittelupiste, jo-

ka mahdollisti monipuolisen la-
jittelun. Tapa ei suinkaan ole ko-
toa opittua. Siellä lajiteltiin roskat 
ainoastaan palaviin ja palamatto-
miin, sekä erikseen lehdet ja pa-
ristot. Palautuspullot ja -tölkit on 
tietysti viety aina kauppaan.

Harrastan kokkausta. Sen 
myötä syntyy harmillisen pal-
jon pakkausjätettä. Asun yksin ja 
kun syöjiä ei ole itseäni enempää, 
ruokaa menee valitettavan pal-
jon hukkaan. Kaupoissa myytä-
vät pakkauskoot ovat usein mel-
ko suuria.

Ruoanlaitossa syntyy myös 
biojätettä, jolle on oma paikkansa 
nykyisen kotini roskiksilla. Lajit-
telen lisäksi lehdet, pahvit, lasit ja 
metallit. Muovia ei yhtiössämme 
valitettavasti voi lajitella. 

Selvä asia on myös kodinko-
neiden vaihdossa tapahtuva rikki 
menneiden laitteiden oikeaoppi-
nen käsittely. Elektroniikkakierrä-
tys on tärkeää muun muassa sik-
si, että niissä käytetään harvinai-
sia metalleja, joiden uusiokäytölle 
on tarvetta.

Aikoinaan törmäsi ilmiöön, et-
tä sekajätettä oli laitettu biojättei-
den sekaan. Nykyään tietoisuus 
on lisääntynyt ja tällaista käytös-
tä näkee vain harvoin. Luulen, et-
tä kaupungin vuosittain jakama 
jätteenkierrätysopas auttaa tietoi-

suuden kasvattamisessa.
Nykyaikana on muitakin kei-

noja, joilla vähentää henkilökoh-
taista jätekuormaa. Olenkin päät-
tänyt alkaa tilata laskut suoraan 
nettipankkiin. Tämä vähentää pa-
perijätettä. Postilaatikostani löy-
tyy myös ilmaisjakelukielto.

Mielestäni teknologiaa tulee 
hyödyntää jätteiden käsittelyssä. 
Pidän jätteenpolttolaitosta hy-
vänä ajatuksena, koska nykyinen 
kaatopaikka on jo lähes täynnä ja 
kaikki keinot jätemäärän vähen-
tämiseksi ovat hyvästä.

Mikäli polttolaitoksen avulla 
vielä voidaan saada lämmitettyä 
vettä käyttöön ja kaukolämpöön, 
niin aina paranee. Tällöin niitä 
ei tarvitse lämmittää turpeen tai 
fossiilisten polttoaineiden avulla.

Haluan kannustaa kaikkia la-

jittelemaan roskia parhaansa mu-
kaan. Pieni teko on helppo ja tär-
keä ympäristöllemme. Muistut-
taisin lajittelua karttelevia ihmisiä 
siitä, että maa on meillä vain lai-
nassa tulevaisuuden sukupolvilta. 

Vaikka olemme luomakunnan 
kruunuja ja saaneet oikeuden hal-
lita tätä maata, meidän tulee silti 
muistaa, että olemme täällä vain 
hetken, mutta vaikutuksemme 
näkyvät vielä poismenomme jäl-
keen. 

Törttöilymme maksumiehiksi 
joutuvat, jos pystyvät, lapsemme 
ja heidän lapsensa.”

MArIA-MElINA vÄYrYNEN

Kuka: Toni Räisänen, 42.

Pallo osui seuraavaksi vegaani 
Roope Kanniseen. Pallo kiertää 
– kenties se osuu seuraavaksi 
sinuun? 

Hiippakuntasihteeri Pek-
ka Asikainen Oulusta on 
valittu Seurakuntien Lap-
sityön Keskuksen johto-

kunnan uudeksi puheenjohtajaksi. 
Kasvatuksesta vastaavana hiip-

pakuntasihteerinä työskentele-
vän Asikaisen mukaan on tärke-
ää huolehtia siitä, ettei parhail-
laan käynnissä oleva vanhuuspo-
liittinen keskustelu jätä varjoon-
sa lasten ja perheiden hyvinvoin-
tikysymyksiä. 

– Ihmisistä on huolehditta-
va niin elämänkaaren alku- kuin 
loppupäässä. Seurakuntien var-
haiskasvatustoiminta on merkit-
tävä tekijä myös perheiden jaksa-

Asikainen Lapsityön 
Keskuksen puheenjohtajaksi

misen ja arjen hallinnan näkökul-
masta, Asikainen muistuttaa.

Seurakunnan varhaiskasva-
tuksessa toimivien lasten mää-

rä on suurin piirtein sama kuin 
kunnan päivähoitoon osallistuvi-
en. Seurakuntien perhekerhoihin 
osallistui vuonna 2011 yli 460 000 
aikuista ja 720 000 lasta, päiväker-
hoissa lapsia oli 46 000.

Suomen ev.lut. Seurakuntien 
Lapsityön Keskus ry:n on valta-
kunnallinen seurakuntien (351) 
muodostama palvelu- ja asiantun-
tija- ja yhteistyöjärjestö, joka ke-
hittää seurakuntien varhaiskasva-
tustoimintaa, järjestää koulutusta 
sekä tuottaa varhaiskasvatukseen 
liittyvää materiaalia.

KOTIMAA24
rAUHAN TErvEHDYS

A r k i s to
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Siikalatvan seurakuntalaiset valitsevat 
lokakuussa itselleen uuden kirkkoherran. 
Rauhan Tervehdys kysyi kolmelta kirkkoherrakandidaatilta 
kymmenen kysymystä. Toimitus pyysi 
kirkkoherraehdokkaita myös lähettämään 
heille itselleen tärkeän valokuvan.

1. I käsi, ketä kuuluu perheeseesi, mitä harrastat 
vapaa-aikanasi?

2.  Kerro työhistoriasi lyhyesti
3.  Valitse seuraavista sanapareista sinulle mieluisampi 

vaihtoehto: 
 * paimen vai johtaja?
 * päivää” vai ”hei”?
 * joulu vai pääsiäinen?
 * Bach vai Jaakko Löytty?
 * elämä ennen kuolemaa vai kuolemanjälkeinen 

elämä?
4.  Siikalatva on viiden kirkon ja viiden seurakuntatalon 

maantieteellisesti laaja alue. Miten seurakunnan 
taloustilanne pidetään kurissa tulevaisuudessa?

5.  Mitä ajattelet sanoista totuus ja armo?
6.  Mikä on suhteesi kirkon herätysliikkeisiin? 
7.  Puhutteleva raamatunkohta?
8.  Mitä kirkkoherran pitää osata Siikalatvan 

seurakunnassa?
9.  Saat sähköpostiisi kirjeen rippikoululaisen äidiltä. 

Äiti kertoo pahoittaneen mielensä siitä, että 
rippikoululeirillä on hänen kokemuksensa mukaan 
annettu liian vapaamielistä opetusta. Miten toimit?

10. Kerro sinulle tärkeä motto tai elämänviisaus.

1. 54 v. Perheeseen kuuluu puoli-
so Auvo 58 v. (sähköasentaja/mv, 
eläkkeellä), Paavo 25 v. (insinöö-
ri), Toivo 17 v. (lukiolainen), kis-
sat Viiru ja Vili. Harrastuksiksi 
voisi lukea koti- ja puutarhatyöt, 
mökin laittaminen, Uikko ja su-
dokut.

2. Seurakunnan työntekijäksi val-
mistuin 1980. Opetustehtävis-
sä olin välillä neljä vuotta ja yh-
distyksen työssä puolitoista vuot-
ta. Seurakuntatyön erilaiset teh-
tävät ovat tulleet vuosien varrel-
la tutuiksi. Pappina olen ollut 10 
vuotta.

3. - Paimen, kulkee tarpeen tullen 
edessä tai perässä.

Kuka heistä on uusi kirkkoherra?

Kirkkoherranvaali 

Vaalisijalle asetetut antavat vaalinäytteensä toimittamalla päiväjumalanpalveluksen 
Pulkkilan kirkossa seuraavina perättäisinä sunnuntaipäivinä klo 10
- 1. vaalisijalla oleva Siikalatvan seurakunnan kappalainen Merja Jyrkkä su 9.9. 
- 2. vaalisijalla oleva Siikalatvan seurakunnan kappalainen Perttu Kyllönen su 16.9. 
- 3. vaalisijalla oleva Nivalan seurakunnan seurakuntapastori Janne Isomaa su 23.9. 

Vaalinäytteen jälkeen on kirkkokahvit ja ehdokkaan kyselytunti Pulkkilan seurakuntatalossa. 
Siikalatvan muissa kirkoissa ei ole jumalanpalveluksia niinä sunnuntaina, jolloin annetaan vaalinäyte. 
Pulkkilaan järjestetään kuljetus tarpeen mukaan. Vaalinäytesunnuntain kirkkokyyditykseen 
ilmoittautuminen p. 0207 109 860 viimeistään edellisenä perjantaina klo 12 mennessä.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys 1.–5.10. ja vaalit 7.–8.10.

- Päivää, mutta ”heikin” kelpaa. 
Tärkeintä on huomata toinen.
- Pääsiäinen, keskus, jota ilman 
joulukaan ei olisi mitään. 
- Jaakko Löytty, sanoittaa ja an-
taa sävelet nykypäivän uskonnol-
lisuudelle.
- Kuoleman jälkeinen elämä, an-
taa merkityksen myös elämälle 
ennen kuolemaa.

4. Talous on nyt kunnossa ja met-
sät ovat pitkäaikaisena tukena. 
Ylimääräisistä kiinteistöistä luo-
vutaan. Luonnollisen poistuman 
myötä henkilöstö vähenee. Toi-
minta suunnitellaan varojen mu-
kaan. Käytännössä tämä tarkoit-
taa entistä tarkempaa jumalan-
palvelussuunnitelmaa resurssien 
pohjalta, työntekijöiden jaksami-
sesta huolehtimista, seurakunta-
laisten aktiivisuutta hallinnossa ja 
vapaaehtoistehtävissä. 

5. Pelastuksen asiassa totuus = 
Jeesus Kristus. Arkielämässä to-
tuus haastaa rehellisyyteen, mutta 
totuudentorveksi minusta ei ole.
Armo on minulle Ansaitsema-
tonta Rakkautta Minun Osakse-
ni. Arjessa se on uudelleen alka-
misen mahdollisuus niin itselle 
kuin toisille.

6. Olen seurakunnan pappi, joka 
saa hengellistä hoitoa herännäis-
seuroista ja Herättäjäjuhlilta.

7. ”Minä olen köyhä ja avuton, mut-
ta sinä, Herra, pidät minusta huo-
len. Sinä olet apuni ja pelastajani. 
Jumalani, älä viivy!” Ps. 40–18.

8. Hyvän hallinnon lisäksi hänen 
tulee hahmottaa kappeleiden eri-
laisuus ja erilaiset tarpeet. On asi-
oita, jotka on hyvä hoitaa samal-
la tavalla eri kappeleissa, mutta on 
myös toiminnallisia juttuja, jois-
sa erot rikastuttavat. Epävarmuu-

den ja erilaisuuden sietokykyä 
myös tarvitaan. Kirkkoherra tar-
vitsee isot korvat, pienen suun ja 
hyvät delegoinnin, suunnittelun 
ja organisoinnin taidot. Niin Sii-
kalatvalla kuin muuallakin, kirk-
koherran tulisi osata hahmottaa 
kokonaisuus. 

9. Haluaisin keskustella äidin 
kanssa kasvotusten ja tietää asi-
asta hiukan tarkemmin. Äitihän 

ei leirillä ollut, vaan lapsi. Rak-
kaan kirkkomme sisälle mahtuu 
liian tiukkaa ja tuomitsevaa ope-
tusta, mutta myös liian vapaa-
mielistä ja pehmoista. Tästä oli-
si kiva äidin kanssa keskustella. 
Sähköposti ei ole paras mahdol-
linen väline hoidella tämäntyyp-
pisiä asioita.

10. On helpompi päästä perille, 
kun tietää minne on menossa!

Ku va t  k i r k ko h e r ra e h d o k ka id e n ko t ia l b u m e i s t a

V
aa

la
n 

ku
va

1. vaalisijalla Siikalatvan seurakun-
nan kappalainen Merja Jyrkkä.

"Oheinen kuva lapsenkasteesta on muistorikas. Se oli 29.6.2002 
ensimmäinen vastasyntyneen kasteeni. Vauva Tuuli Mirjami on 
jo 10-vuotias koululainen, jonka kasvua ja kehitystä minulla on 
ollut ilo seurata."

Siikalatvan seurakunta
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1. Olen 44-vuotias ja avioliitossa 
Anne-vaimoni kanssa. Lastemme 
nimet ovat Inge-Greetta, Arttu-
ri, Majlis, Alma, Irmeli, Onerva 
ja Angervo. Harrastan lukemista 
ja liikuntaa. 

2. Olen työskennellyt veneteol-
lisuudessa kolme vuotta, kou-
lunkäyntiavustajana puolitoista 
vuotta, kanttorina yli kaksi vuot-
ta Kajaanin ja Paltamon seura-
kunnassa, opettajana Kestiläs-
sä yhden vuoden ja Haapajärvel-
lä neljä vuotta, pappina Siikalat-
valla kymmenen kuukautta ja Ni-
valassa neljä ja puoli vuotta. 

3. - Kunnioittava ja palveleva johtaja
- Hei: läheisempi tervehdys
- pääsiäinen: ylösnousemuksen ilo
- Bach: arvostan urkumusiikkia    

Kuka heistä on uusi kirkkoherra?
- Kuolemanjälkeinen elämä: sitä 
varten uskon.

4. Työntekijän tai viranhaltijan 
jäädessä eläkkeelle tai siirtyessä 
toisen työnantajan palvelukseen 
on ensisijaisesti mietittävä, voi-
daanko työt jakaa jäljelle jääneit-
ten työntekijöiden kesken. Tämä 
merkitsee työntekijöiden työnja-
on uudelleen tarkastelua. Tule-
van kirkkoherran, talouspäälli-
kön, työntekijöiden ja luottamus-
henkilöiden on tehtävä päätökset 
ensisijaisesti seurakunnan perus-
tehtävän näkökulmasta rakenta-
vassa ja sävyisässä hengessä.     

5. Ne ovat tärkeitä asioita. Sijoit-
taisin ne toiseen järjestykseen. Ar-
mollisessa ilmapiirissä voi turval-
lisesti ja lähimmäistä kunnioitta-
en etsiä totuutta.

6. Kuulun vanhoillislestadiolai-
seen herätysliikkeeseen. Haluan 
kunnioittaa ja arvostaa myös eri 
tavalla ajattelevan ihmisen vakau-
musta.  

7. "Jos Jumala on meidän puolel-
lamme, kuka voi olla meitä vas-
taan? Kun hän ei säästänyt omaa 
Poikaansakaan vaan antoi hänet 
kuolemaan kaikkien meidän puo-
lestamme, kuinka hän ei lahjoittai-
si Poikansa mukana meille kaikkea 
muutakin?" Room. 28: 31–32.

8. Kirkkoherran tulee arvostaa 
seurakuntalaisiaan ja rohkais-
ta heitä tuomaan omia ideoitaan 
seurakunnan toiminnan kehittä-
miseksi. Hänen tehtävänään on 
luoda vapaa ja myönteinen työ-
ilmapiiri, jossa jokaisen työnte-
kijän vahvuudet pääsevät esille. 
Hyvä johtaja luottaa työntekijöi-
hinsä, arvostaa heitä ja tekee työ-
tä heidän hyvinvointinsa puoles-
ta. Kirkkoherran velvollisuus on 
perehtyä työhönsä kuuluviin asi-
oihin huolellisesti, ja tuoda ne 

hyvissä ajoin kirkkoneuvoston 
ja kirkkovaltuuston päätettäväk-
si. Kirkkoherran on osattava hyö-
dyntää myös kappelineuvostojen 
työpanos, jotta seurakuntaa voi-
daan kehittää mahdollisimman 
tasapuolisesti. Johtajan on oltava 
aktiivinen ja aloitteellinen toimi-
ja ja suunnannäyttäjä, joka on ai-
dosti innostunut työstään.    

9. Ensin varmistan sähköpos-
tin lähettäjältä, kuka työntekijä 
on kysymyksessä. Tämän jälkeen 

haluaisin kuulla työntekijän nä-
kemyksen asiasta ja miettisimme 
yhdessä, olisiko tilanteessa voinut 
toimia toisin. Seuraavaksi kehot-
taisin työntekijää ottamaan yh-
teyttä sähköpostin lähettäjään ja 
keskustelemaan tilanteesta raken-
tavassa hengessä.  

10. Jokainen hetki elämässäni on 
lahja, ja jokainen kohtaamani ih-
minen on tärkeä, ainutlaatuinen 
ja arvokas.

1. Olen 36 vuotta. Perheeseeni 
kuuluvat Anne-vaimo ja vasta-
syntynyt poika. Harrastan moni-
puolisesti liikuntaa ja musiikkia 
jollakin tavalla.

2. Olen valmistunut papiksi 2002 
pyhäinpäivänä. Ensimmäinen 
työpaikka oli Oulun Tuiran seu-
rakunta. Sitten olin Pudasjärvel-
lä seurakuntapastorina 4 vuotta. 
Nyt olen ollut kappalaisen virassa 
Siikalatvan seurakunnassa kohta 
4 vuotta. Vastuualueena on kap-
peliseurakunta ja koko seurakun-
nassa kasvatustyö.

3. -Paimen. Paimen johtaa kotiin.
- Ehkä ”päivää”. Riippuu tilan-
teesta, kumpaa käytän.

- Pääsiäinen. Joululla ei ole mer-
kitystä ilman pääsiäistä.
- Bach. Kirjahyllystämme löytyy 
Bachia.
- Kuoleman jälkeinen elämä. Elä-
män lahjan ymmärrämme ian-
kaikkisuuden taustaa vastaan. 

4. Siikalatvan seurakunnassa on 
monia haasteita. Talous on tällä 
hetkellä miinuksella noin 200 000 
euroa vuodessa. Taloutta saadaan 
tasapainoon kirkon perustehtävää 
tukemattomien toimintojen kar-
simisella, esimerkiksi kiinteistö-
jen myynnillä. Väkiluvun vähe-
tessä alueella täytyy resursseja mi-
toittaa uudelleen. Tämä on mah-
dollista työntekijäresurssien luon-
nollisen poistuman, eläköitymi-
sen kautta. Tärkeää on myös yh-
teistyö kappeleiden kesken. Toi-
mintaa täytyy pystyä myös uudis-
tamaan. Se edellyttää hyvää suun-
nittelua. 

5. Armo on Jumalan suuri lah-
ja. Sen lahjan ihminen voi saa-
da ilman omaa ansiota Jeesuk-
sen Kristuksen sovintokuoleman 
kautta. Sovintosaarnaa juliste-
taan Jumalan armovaltakunnas-
ta. Armo opettaa totuuden tunte-
miseen. Armo on totuutta edellä. 

6. Herätysliikkeet ovat rikkaus 
kirkossa. Itse kuulun vanhoillisle-
stadiolaiseen herätysliikkeeseen.

7. ”Sinä olet luonut minut sisin-
täni myöten, äitini kohdussa olet 
minut punonut. Minä olen ihme, 
suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. 
Ihmeelliset ovat sinun tekosi, mi-
nä tiedän sen. Minä olen saanut 
hahmoni näkymättömissä, muo-
toni kuin syvällä maan alla, mut-
ta sinulta ei ole pieninkään salas-
sa. Sinun silmäsi näkivät minut jo 
idullani, sinun kirjaasi on kaikki 
kirjoitettu. Ennen kuin olin elä-
nyt päivääkään, olivat kaikki päi-
väni jo luodut.” Ps. 139:13–16.

Tämä Raamatunkohta on pu-
hutellut minua viimepäivinä ja ai-
kaisemminkin. Siinä kuvastuu Ju-
malan huolenpito ihmisen kaikissa 
vaiheissa. Psalmi puhuu myös sii-
tä miten jo alusta asti ihminen on 
elämälle valmis Jumalan kuva.

8. Yhteistyökykyä, rohkeasti toi-
mia muutosjohtajana, suunni-
telmallisuutta ja organisointiky-
kyä ja olla läsnä seurakuntalais-
ten keskellä arjessa. 

9. Kysyisin häneltä, minkälais-
ta vapaamielinen opetus on ol-
lut. Sitten, jos asia on todellinen 
ja kirkon opetuksen vastainen, 
kysyisin ketä asia koskee. Pahoit-
telisin tilannetta ja keskustelisin 
asianosaisen työntekijän / asian-
osaisten työntekijöiden kanssa 
kahden kesken.

10. Don´t worry,  be happy. Älä hä-
täile, ole onnellinen.

2. vaalisijalla Siikalatvan seurakun-
nan kappalainen Perttu Kyllönen.

3. vaalisijalla Nivalan seurakunnan 
seurakuntapastori Janne Isomaa.

"Tämä kuva muistuttaa suuresta Jumalan 
siunauksesta, jota olen saanut elämässäni 

kokea. Kuvan ottamisen aikana syksyllä 
2010 työskentelin ensimmäisessä 

virkapaikassani Siikalatvan seurakunnan 
Kestilän kappeliseurakunnan 

vt. kappalaisena. 
Irmeli Anna Ulriika on 

lapsistani ensimmäinen,
 jonka sain itse kastaa."

"Tämä kuva on minulle merkityksellinen, koska siinä 
ovat kaikki minulle rakkaimmat ja tärkeimmät ihmiset, 
vaimoni ja vielä kastamaton poikamme."

Siikalatvan seurakunta
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                      Eetterissä

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Radiopyhäkoulu lähetetään val-
takunnallisena sunnuntaisin 
kello 8.45.
Su 9.9. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Evelii-
na Korkea-aho Karjasillan seu-
rakunnasta puhuu kiitollisuu-
desta.
Aluelähetys sunnuntaina 9.9. 
kello 9–12. Klo 9.15 Armon-
pulla-ohjelmassa Mari Parkki-
nen Mikkelistä kertoo tarinan 
armosta. MS. Klo 9.30 Herätys 
eilen ja tänään -ohjelmassa sy-
vennytään lestadiolaisen uus-
heräyksen historiaan. Haasta-
teltavana on Uusheräyksen Ou-
lun aluetyöstä vastaava Jorma 
Räisänen. MP. Klo 9.45 Oulu-
laisen uskontunnustus -ohjel-
massa Marja Blomsterin haas-
tateltavana on Leena Dick-
son. MB. Klo 10 messu Oulujo-
en kirkosta. Messun toimittaa 
Pentti Kortesluoma, ja häntä 
avustaa Jouni Riipinen. Kant-
torina on Lauri Nurkkala. Klo 
11.30 radiopyhäkoulun uusin-
ta aamulta. Klo 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmassa ju-
tutetaan Petri Laaksosta, jo-

ka konsertoi Oulussa tiistaina 
11.9. MP.

Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
To 6.9. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa syvenny-
täänlestadiolaisen uusheräyksen 
historiaan. Haastateltavana on 
Uusheräyksen Oulun aluetyös-
tä vastaava Jorma Räisänen. MP.
Pe 7.8. klo 16.03–17  Toivon tuo-
miokapitulissa uskontodialogin 
mahdollisuuksista puhuvat toi-
minnanjohtaja Shahnaz Mikko-
nen Bahai-yhteisöstä ja kappa-
lainen Satu Saarinen Oulun seu-
rakunnista. Välihuutoja esittää 
Mikko Salmi.
Ma 10.9. – ke 12.9. klo 16.20 Ar-
monpullassa tarinoita armos-
ta kertoo Herättäjä-Yhdistyk-
sen puheenjohtaja Jukka Hau-
tala. MS.
Ke 12.9. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus-ohjelmassa 
diakoniatyöntekijä Saila Luuk-
konen pohtii, kumpi vie evan-
keliumia eteenpäin uskottavam-
min, sanat vai teot. MB.
To 13.9. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa selvi-
ää millaista toimintaa Uusherä-
yksellä on. Haastateltavana on 
Uusheräyksen Oulun aluetyös-
tä vastaava Jorma Räisänen. MP.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 9.9. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Eveliina 
Korkea-aho Karjasillan seura-
kunnasta puhuu kiitollisuudes-
ta. Klo 10 radiojumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 9.9 klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimittaa 
Jonna Piirainen, ja häntä avus-
taa Ari-Pekka Metso. Urkurina 
on Péter Marosvári ja kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki.

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

Kempeleen nettiradio
www.kempeleen-
seurakunta.fi
Su 9.9. klo 10 messu Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Anu Ojala, avustaa Ju-
ha Maalismaa, diakoni Sirkku 
Määttä, kanttori Tarja Sakko.

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

Israelin kiertomatka 
alkaen 1099 €

HALUATKO NAUTTIA HISTORIASTA, KULTTUURISTA 
JA AURINGOSTA? Israelissa sijaitsee eräitä länsimaisen kulttuurin puhutuimmista 

ja kiinnostavimmista paikoista. Osallistu matkalle, joka tutustuttaa sinut kristilliseen histori-

aamme - koe Jerusalem, Galilea, Genesaretinjärvi ja Kuollutmeri. Näillä paikoilla on ollut suuri 

vaikutus tapoihimme, uskontoomme ja kulttuuriimme. Matka Israeliin on upea yhdistelmä 

kulttuuria, aurinkoa, lämpöä, hyvää ruokaa sekä kiehtovan kaunista luontoa! 

Matkasi alkaa osoitteessa www.goisrael.fi 

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

Myötärinteentie 451, 87500 KAJAANI  Puh. 040-518 5954, 08-629 091

www.rauhanmajatalo.fi, info@rauhanmajatalo.fi

Rauhan Majatalo
kristillinen keskus

15.-17.10. Psykodraamakurssista  
voimaa ja iloa arkeen!  

Ilmoittautuminen viimeistään 8.10.
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Neh. 8: 5-10
Esra, joka oli väkijoukkoa korkeammalla, avasi 
kirjan kaikkien nähden, ja silloin kansa nousi 
seisomaan. Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa, 
ja kaikki kohottivat kätensä ja vastasivat: 
»Aamen, aamen!» Sitten he heittäytyivät 
polvilleen ja rukoilivat Herraa kasvot maahan 
painettuina. Kun kansa oli jälleen noussut 
seisomaan, alkoivat leeviläiset Jesua, Bani, 
Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, 
Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan ja 
Pelaja selittää sille lakia. He lukivat kirjasta 
Jumalan lakia kappale kappaleelta, ja samalla 
he selittivät ja opettivat sitä.
    Käskynhaltija Nehemia, pappi ja lainopettaja 
Esra sekä leeviläiset, jotka opettivat kansaa, 
sanoivat väkijoukolle: »Tämä päivä on pyhitetty 
Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää siis olko 
murheellisia älkääkä itkekö.» Kansa näet itki 
kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Ja Esra 
jatkoi: »Menkää koteihinne, nauttikaa hyviä 
ruokia ja juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, 
joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on 
pyhitetty meidän Herrallemme! Älkää siis olko 
murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän 
voimanne.»

1. Tess. 5: 16-24
Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää 
kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen 
Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä, 
älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. 
Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. 
Pysykää erossa kaikesta pahasta.
    Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät 
kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, 
teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin 
että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen 
Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on 
uskollinen ja pitää lupauksensa.

Matt. 11: 25-30
Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi 
puhumaan ja sanoi:
    »Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja 
maan Herra, siitä että olet salannut tämän 
viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen 
lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi 
nähnyt.
    Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. 
Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää 
kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo 
hänet ilmoittaa.
    Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja 
kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. 
Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa 
minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. 
Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni 
on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.»

Elämä on nyt!
Elämäni vaikeimmasta ja pimeimmästä ajasta tuli äskettäin kuluneeksi yhdeksän kuu-
kautta. Vähitellen elämäni on muuttunut valoisammaksi ja paremmaksi. Hiljalleen alka-
vat voimat ja vire palautua. Kaikki tämä voimaantuminen, paraneminen ja selviytymi-
nen ovat vaatineet paljon aikaa, hikeä ja kyyneleitä. Anna-Mari Kaskinen piirtää sanoi-
hin ja kuviin sisäisen maailmani tilan: ”Kiitos, kun saa tässä olla. Kiitos, kun saan leväh-
tää. Kiitos, kun saan voimaa, jolla opetella elämää”.

Eräässä virressä lohdutetaan: ”Herra Jeesus, itseäni vaikken oikein tunnekaan, auta 
nytkin rohkeasti sinuun yksin katsomaan. Tunnet mielialani, huoleni ja toiveeni. Tiedät 
aiheet ahdistukseen. Auta lepoon, luottamukseen”. 

Martti Luther opetti kahdenlaisesta rakkaudesta: On rakkautta, jolla Jumala rakas-
taa ja rakkautta, jolla ihminen rakastaa. Luther lausuu niiden eron seuraavasti: Juma-
lan rakkaus ei löydä, vaan luo rakastettavansa; ihmisen rakkaus syntyy rakastettavas-
taan. Jumalan rakkaus on ihmeellistä, kummallista, kerrassaan omituista. Jumala ei näe 
meitä heikkoina ja langenneina, syntisinä ja armottomina, vaan Hän näkee meidät rak-
kaan poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Usko on luottamusta Jumalan rakkauteen, 
huolenpitoon.  

Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä todetaankin: ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että 
me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt 
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi”.

Jeesus toteaa kuulijoilleen ja opetuslapsilleen, meille kaikille taakkojen painamille: 
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. 
Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja 
nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuor-
mani on kevyt”. 

Miten nuo sanat ovatkaan lohduttaneet minua? Nuo sanat ovat kutsuneet minutkin 
ehtoolliselle, polvistumaan alttarikaiteen ääreen, kiittämään ja rukoilemaan. Jokaisella 
meillä on kuormamme ja sydämen murheemme. Meidät kaikki hän kutsuu luokseen, 
sillä hän haluaa antaa meille levon. Siinä polvistuneena tunnen olevani rakastettu, Juma-
lan hyvässä hoidossa.

JUHA vÄHÄKANgAS
Karjasillan seurakunnan pastori
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Sunnuntai 9.9.2012
Psalmi: Ps. 65: 2-6, 9
1. lukukappale: Neh. 8:5-10
2. lukukappale: 1. Tess. 5:16-24
Evankeliumi: Matt. 11:25-30
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Välittäminen 
jättää jäljen
Sain eräänä elokuisena iltana kortin, jossa luki: ”Kyllä se kummasti 
helpottaa, kun yhdessä maailmaa parantaa saa.” Minulla ei ollut merk-
kipäivä eikä mikään muukaan juhlapäivä. Kortti ja kortin tuojat ilmes-
tyivät yllättäen tavalliseen arkiseen lauantai-iltaan.  

Kiitos siitä teille, arkisen ilon tuojat! 
Elämässä on välillä vaikeita aikoja. Rakkaus loppuu, ystävä pettää, 

työpaikka menee alta.  Elämä ei tunnu helpolta! 
Silloin tarvitsemme rinnalla kulkijaa. Turvallinen olkapää helpot-

taa. 
Eräs asiakkaani kuvasi viestissään asian näin: ”Kiitos, enkeleitäkin 

on maan päällä. Ojensit auttavan kätesi hädän hetkellä ja lohdutit.”  
Palaute lämmitti minua. Ajattelin, miten totta se onkaan, kun sano-

taan, että antaessaan saa.
Minulla on työ, joka on rikasta ihmissuhdetyötä. Tehtäväni on 

kuunnella, tukea, rohkaista, neuvoa ja joskus myös puolustaa asiak-
kaani oikeuksia yhteiskunnan palveluissa.   

Minun suuri etuoikeuteni diakonissan työssäni on se, että minulla 
on aikaa ainutlaatuisiin kohtaamisiin ja ihmisten kuuntelemiseen. 

Tavallisessa arjessa me kaikki voimme olla arkienkeleitä toisillem-
me. Pienet ja suuret arjen rakkaudenosoitukset ovat tärkeitä ja mer-
kittäviä. Ne jättävät lämpimän ja pysyvän jäljen ja antavat voimaa ar-
keemme. 

Saamani kortin sanoin: Kyllä se kummasti helpottaa, kun yhdessä 
maailmaa parantaa saa! 

Luottamus Jumalaan luo perustaa ja pohjaa sille, että elämä kantaa 
kaikissa vaiheissa. Vaikka näin uskon, epäilen silti usein Jumalan voi-

maa ja mahdollisuuksia.  
Epäilyistäni huolimatta Jumala avaa 

ilon ja toivon näköaloja. Koska Juma-
la tietää kaiken, meille avautuu turvalli-
nen näköala. 

Terveiset oulunsalolaisille: Ottakaa 
rohkeasti yhteyttä seurakunnan työnte-
kijöihin.

Olemme teitä varten.

PÄIvI PUlKKINEN
diakonissa

Oulunsalon seurakunta

Diakonian tapahtumia 

Kyläkamari on avoinna ma ja ke
Lauluhetket parillisten viikkojen keskiviikkoisin, alkaen 19.9.
Seurakuntakerhot to klo 11, alkaen 6.9.
arkilounaat 27.9., 25.10. ja 29.11.

Vanhusten viikko (vko 41)
su 14.10. Ikäihmisten kirkkopyhä
ke 17.10. Läheisensä menettäneiden ilta
pe 16. – su 18.11. Parisuhdeviikonloppu
su 18.11. Tänä vuonna 70-v. täyttäneiden juhla
ke 21.11. – to 22.11. Seurakuntaretki

Diakoniapappina aloittanut seurakuntapastori Jukka Joensuu, 
p. 044 7453 847.
Sairaanhoitaja-diakonissaopiskelija Katriina Sipilä mukana 
diakoniassa 10.9.–16.11.

Diakonian tiedote

Tämän vuoden alussa siirryimme uuteen käytäntöön diakonia-avus-
tusasioissa. Annamme taloudellista apua niin tilapäisistä toimeentu-
lo-ongelmista kärsiville kuin myös pitkäaikaisköyhyydessä eläville. Ta-
loudellinen auttaminen on yleensä kertaluonteista avustamista elämän 
kriisitilanteissa.
Aikaisemmin avustuspäätöksen teimme asiakastapaamisen yhteydessä. 
Uuden käytännön myötä tämä ei ole enää mahdollista. Jos sinulla on ta-
loudellisia vaikeuksia/huolia, sinun tulee soittaa ja sopia aika diakonis-
san vastaanotolle. Avustuspäätökset teemme kerran viikossa torstaisin.  
Haluamme auttaa ja tukea sinua kaikin tavoin (henkisesti, hengellisesti 
ja taloudellisesti), kun sinulla on vaikeaa elämän eri tilanteissa. Ota roh-
keasti yhteyttä. Teemme myös mielellämme kotikäyntejä.

Ajanvaraus ja kotikäyntipyynnöt: 
diakonissa Päivi Pulkkinen, p. 044 745 3853
diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 745 3848

Oulunsalon uusi seurakun-
tapastori Jukka Joensuu, 
30, on nähnyt elämän nur-

jaa puolta, sillä hän työskenteli viisi 
vuotta Helsingissä ”satamajätkänä” 
eli ahtaajana. 

Joensuun mukaan satamaan oli 
helppo päästä töihin. Se oli turva-
paikka monille juopoille, epäonnis-
tujille, syrjäytyneille ja hyljeksityil-
le. Toki satamassa työskenteli myös 
Joensuun kaltaisia ahtaajia, joilla oli 
asiat reilassa.

Joka perjantai ahtaajille makset-
tiin tili. Se yllytti monet vaikeuksissa 
elävät miehet juopottelemaan.

Joensuu kuuli ja näki satamassa 
paljon.  Kaikki kokemukset eivät ol-
leet kielteisiä.

Joensuu kertoo oppineensa paljon 
kuusikymppiseltä hieman yksinker-
taiselta mieheltä, jota voisi luonneh-
tia maan hiljaiseksi.

– Hän oli sympaattinen kaveri, 
jolla oli elämänviisautta. 

Satamassa työskenteli myös so-
malipoika.

– Hänelle huudeltiin, joten halu-
sin olla hänen kaverinsa.

Joensuu opiskeli teologiaa jo sata-
mavuosinaan. Jotkut työkaverit tiesi-
vät, että hänestä tulisi pappi ja avasi-
vat sydämensä.

Nähty ja koettu kasvattivat. Joen-

”Emännän leivät ja lei-
vonnaiset ovat seurakun-
talaisten mieleen. Siivoo-
ja tapaa seurakuntalaisia 
harvoin, sillä hän työs-
kentelee niin aikaisin – paitsi silloin, 
kun hän on emännän apuna keitti-
öllä.”

emäntä Birgitta Timonen 
siivooja Liisa Nauska

”Sydän sykkii iloa, sym-
boloi toivoa, turvaa ja sy-
liä. Lapsityössä tavataan 
perheitä vauvasta vaariin 
muun muassa kerhojen ja tapahtumi-
en kautta.”

Lapsityöntekijät
Heidi Lampela, Susanna Kairamo, 

Anne-Mari Koivu

”Oulunsalossa kastetaan vuosittain 
noin 170 lasta. Kaste on portti seura-
kuntaan. Kasteen ja muiden toimitus-

suusta tuli katu-uskottava pappi.  Jo-
ensuu hörähtää nauruun luonneh-
dinnan kuullessaan.  

– Olen kasvanut pumpulissa, mut-
ta kokemukseni satamassa näyttivät 
elämän syrjäpuolta. Se opetti minkä-
laisessa tilanteessa monet ihmiset to-
dellisuudessa elävät. Tämä näkyy pa-
pintyössäni. 

Joensuun pappeuden voimakkain 
pohjavirta tulee kuitenkin lapsuuden 
perheestä. Ennen nukkumaanmenoa 
äiti ja isä lukivat iltarukouksen ja an-
toivat lasten synnit anteeksi. He myös 
pyysivät omia syntejään anteeksi. 

– Tämän kokemuksen rakkaudes-
ta haluan jakaa omassa perheessäni ja 
työssäni, vanhoillislestadiolainen Jo-
ensuu kertoo.

Jukka Joensuu sai valita paikan, 
missä häntä haastateltiin. Hän valitsi 
Turkansaaren kirkon Oulusta.  Siel-
lä oma pappi-isä vihki hänet avioliit-
toon vuonna 2002. 

Kirkko on Joensuulle mieluinen 
myös siksi, että se on niin pieni. Kirk-
kokansa on siellä lähellä pappia.

PEKKA HElIN

ten yhteydessä tavataan hy-
vin erilaisia perheitä, kuten 
uusio-, suur- ja yhden van-
hemman perheitä.”

kappalainen Minna Salmi
toimistosihteeri Elvi Korkiakoski

”Diakoniatyö ojentaa aut-
tavan kätensä kaikille. 
Asiakaskuntaan kuuluu  
perheitä, yksinäisiä, van-
huksia ja työikäisiä. Erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevia seurakuntalai-
sia kohdataan niin kerhoissa kuin ta-
pahtumissa ja vastaanotoilla.” 

diakonissa 
Riitta Markus-Wikstedt

”Hautausmaalla näkee paljon yk-
sinäisiä vanhuksia, joille keskuste-

lu seurakunnan työnteki-
jän kanssa saattaa olla päi-
vän ainoa juttuhetki. Kii-
tos, kun kuuntelit, he saat-
tavat sanoa erotessa.”

seurakuntamestari Harri Soukka 
puutarhuri Jari Longi

”Useat nuoret joutuvat ta-
sapainottelemaan vaikeis-
sa elämäntilanteissa, esi-
merkiksi perheiden krii-
seissä. Nuoret yrittävät 
paljon, mutta eivät välttämättä aina 
jaksa. Nuorten paikassa Repussa on 
hyvä välillä vetää henkeä.”

nuorisotyönohjaajat Jussi Saviharju 
ja Kirsi Järvelin

”Oulunsalossa luonto on 
lähellä, siksi moni kohtaa 
täällä Jumalan juuri luon-
non keskellä. Kun melkein-
pä kotiovilta aukeavat lenk-
kipolut ja hiihtoladut, ajatus luonnon 
varjelemisesta tulee helposti läheisek-
si.”

kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Tuula Tervonen

”Oulunsalolaiset äidit ja 
isät tuovat ahkerasti lapsia 
kuoroon. Heidän jaksami-
sensa on välillä lähes kä-
sittämätöntä. Vanhemmat 
haluavat huolehtia, että heidän lap-
sillaan on hyviä harrastuksia.”

kanttori Tuomo Kangas

Satamajätkästä tuli pappi

Oulunsalon uusi seurakuntapastori Jukka Joensuu on katu-uskottava.

Oulunsalo työntekijöiden silmin

Tämän lehden 
kannessa  on kuvattu 
niin sanottu keskiverto 
oulunsalolainen: noin 
kolmikymppinen, 
hyvinkoulutettu 
lapsiperhe, joka asuu 
omakotitalossa. 
Työntekijät täydensivät 
piirustuksillaan kuvaa 
oulunsalolaisista.

Lapsityöntekijä Heidi Lampela piirsi 
lastenvaunun työnsä symboliksi.

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

Pe k ka H e l i n
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Lapsi- ja perhetyö

Päiväkerho on seurakunnan tarjoamaa ilmaista arkipäivien toimintaa 
4–5-v. lapsille.
Päiväkerhot kokoontuvat Toimitalolla (Vattukuja 2), Repussa (Opintie 2) 
ja Varjakan työväentalolla (Helasentie 13).

Perhekerhossa nautimme yhdessäolosta, hiljennymme alttarin äärellä, 
nautimme kahvit, leikimme, askartelemme, laulamme ja retkeilemme. 
Kerhomme on osallistujien toiveiden mukaan muuntautuva kerho. Olet 
odotettu osallistuja kerhoomme, oletpa sitten lasten kanssa kotona oleva 
äiti, isä tai isovanhempi. Perhekerhot kokoontuvat tiistaisin Varjakan työ-
väentalolla klo 9.30–11 ja keskiviikkoisin Repussa klo 9.30–11.

Rytmiä ja Riimiä on kerho vauvalle ja vanhemmalle. Uusi ryhmä aloittaa 
to 6.9. klo 9.30–11 Seurakunnan toimitalolla (Vattukuja 2). Ilmoittautu-
minen alkaa pe 24.8., Heidi, p. 044 745 3850. Mukaan mahtuu 8 vauva–
vanhempi-paria.

Lasten pyhäkoulu on luonteeltaan lasten jumalanpalvelus. Se on kansain-
välisesti tunnetuin lapsille suunnattu kristillisen kasvatuksen muoto. Toi-
minnan pohjana on ajatus pysähtyä yhdessä miettimään, kokemaan, oppi-
maan ja kuulemaan. Pyhäkoulun pääsisältönä ovat Raamatun kertomuk-
set, lasten hengelliset laulut ja rukous. Lisäksi pyhäkoulussa tavataan ka-
vereita, askarrellaan ja tehdään mukavia juttuja yhdessä. Pyhäkoulut Re-
pussa sunnuntaisin klo 12–13.

Perhepyhäkoulussa on samoja elementtejä kuin lasten pyhäkoulussa ja 
perhekerhossa. Perhepyhäkoulu alkaa hartau-
della, jonka jälkeen kahvitellaan yhdessä. 
Lisäksi askarrellaan, lauletaan ja tutus-
tutaan toisiin pyhäkoululaisiin. Seu-
raava perhepyhäkoulu Repussa su 
21.10. klo 12–13.30.

Lisätietoa toiminnasta Heidi Lam-
pela p. 044 745 3850 sekä www.ou-
lunsalonseurakunta.fi ja facebook: 
Oulunsalon seurakunnan lapsi- ja 
perhetyö.

Nuori seurakunta 

Toimintaa Repussa (Opintie 2)

Varkkari eli avoimet ovet 7–12-v. varhaisnuorille 
maanantaisin klo 14–16. 
Nuorten avoimet ovet maanantaisin klo 16–19. 
Reppu-ilta eli nuorten yökahvila on auki perjantaisin klo 18–23. 
Varkkarissa, nuorten avoimissa ja reppu-illassa tarjolla välipalaa, mah-
dollisuus pelaamiseen, soittamiseen kuulokkeilla, lueskeluun ja porise-
miseen. Lopuksi hartaus.

Teemakerhot tiistaisin klo 16–17.30 Repussa 

Kitarakomppauskurssi 4.9. / 11.9. / 18.9. / 25.9. (max. 6 hlöä), 
oma kitara mukaan. 
Akvarelli-piirustuskurssi 9.10. / 16.10. / 30.10. / 6.11. (max. 15 hlöä)
Pikkuleipä-kokkikurssi 13.11. / 20.11. / 27.11. / 4.12. (max. 15 hlöä) 

Kerhoihin otetaan vain maksimimäärä osallistujia ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Ilm. Kirsille tekstiviestillä. Kerhot ovat ilmaisia. 

Tyttöjen ja naisten oloilta tiistaisin klo 18–20. Mahdollisuus askarte-
luun, käsitöiden tekoon, pelaamiseen, soittamiseen kuulokkeilla, gos-
pel-musiikin kuunteluun ja porisemiseen. Pientä purtavaa tarjolla ja lo-
puksi hartaus.

Nuisku eli Nuorten ihmissuhdekurssi alkaa 13.9. klo 18 Repussa. Kurssi 
kuuluu osana isoskoulutukseen, ja se pitää sisällään 8 iltaa ja viikonlop-
puleirin. Kurssin hinta on 20 euroa. Ilmoittautuminen Oulunsalon seu-
rakunnan nettisivuille 9.9. mennessä. 

Varhaisnuorten kerhot alkavat viikolla 37. Tarkemmat tiedot kerhois-
ta löytyvät Oulunsalon seurakunnan nettisivuilta ja kouluissa jaettavas-
ta tiedotteesta.

Koulupastoripäivystys erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Nuorisotyönohjaajat ovat tavattavista, jos tarvitset luottamuksellista kes-
kusteluapua. Soita tai viestitä meille, niin sovitaan porina-aika yhdessä. 
Löydymme myös facebookista.
Sanna Korhonen, p. 044 745 3851
Jussi Saviharju, p. 044 745 3852
Kirsi Järvelin, p. 040 772 0373

Leirejä ja retkiä

Varhaisnuorten 7–13-vuotiaiden syyslomaleiri 22.–24.10. Umpimäh-
kässä. Teemana tällä kertaa Tuuli. Leirin hinta 23 euroa pitää sisällään 
majoituksen ja ruokailut, ohjelman materiaaleineen ja vakuutukset. Il-
moittautumiset seurakunnan nettisivuilla, mukaan otetaan 20 leiriläistä. 

Idän ihmeet -gospelkonsertti tiistaina 2.10. klo 18 Limingassa. Yhteis-
kuljetus Liminkaan lähtee Repun pihalta klo 17.30. Paluu noin klo 20. 
Retki on ilmainen, mutta mukaan pitää ilmoittautua 24.9. mennessä Ou-
lunsalon seurakunnan nettisivuille. 

Maata Näkyvissä -gospelfestarit 16.–18.11. Turussa. Retken hinta on 80 
euroa sisältäen matkat, konsertit, ruokailut ja majoituksen koulun lattial-
la. Ilmoittautuminen 2.11. mennessä seurakunnan nettisivuilla. 

Piispanmessu
sunnuntaina 30.9.  klo 10 
kirkossa.
Piispa Samuel Salmi, saarnaa 
kirkkoherra Tapio Kortesluoma, 
avustaa kappalainen Minna Sal-
mi ja seurakuntapastori Jukka Jo-
ensuu. Tekstinlukija Jani Ronkai-
nen. Kanttorit Taru Pisto ja Tuo-
mo Kangas, jousikvartetti ja Uu-
si Ääni.
Kirkkokahvit messun jälkeen 
seurakuntatalolla.

Oulun hiippakunnan lähetysseminaari

Kristuksen tuoksu vai toiminnan juoksu
– Seurakunta lähetystyön toteuttajana 
lauantaina 13.10. Oulunsalon seurakuntatalolla 

Ohjelma:
9.00  Aamukahvit
9.45  Päivän avaus, hiippakunnan lähetyssihteeri Matti Laurila
10.00  Seurakunta lähetystyön toteuttajana, Minna Salmi, Taru Pisto ja 

Heidi Lampela
  Kommentteja lähetysjärjestöjen edustajilta ja seurakuntalaisilta, 

keskustelua
12.00  Tuoksuva lounas
13.00  Tuoksuja maailmalta
  Medialähetystyötä Intiassa, Kristiina Erelä, Sansa
  Eeva ja Mika Pouke, Suomen Lähetysseura
14.00  Päiväkahvit vaan ei juosten
14.30  Tuoksut jatkuvat
  Raamattutyötä Lähi-idässä, Anne Haverinen, Pipliaseura
  Päätöshartaus, Samuel Korhonen, SLEY
Seminaari on tarkoitettu työntekijöille, luottamushenkilöille, vapaaeh-
toisille ja kaikille kiinnostuneille. Oulunsalolaiset ilmoittautukaa to 4.10. 
mennessä kappalainen Minna Salmi, 044 745 3846. Tervetuloa!

Kuorot

Lapsikuoro keskiviikkoisin klo 
17–18 ja nuortenkuoro perjantai-
sin klo 18–20 seurakuntatalolla. 
Kuoroa johtaa Tuomo Kangas.
Uusi Ääni torstaisin klo 18–20  
seurakuntatalolla 13.9. alkaen. 
Kuoroa johtaa Taru Pisto.
Alakoululaisten musiikkiker-
ho torstaisin klo 15–16 Repussa 
to 13.9. alkaen. Kerhoa pitää Ta-
ru Pisto.

11-vuotias Juho Vitikka on tul-
lut oulunsalolaisille tutuk-
si hyvä-äänisenä tekstinluki-

jana jumalanpalveluksissa. Hän on 
urakoinut muun muassa joulukir-
kossa jouluyön evankeliumin. 

Juho itse kertoo lukeneensa kir-
kossa etupäässä psalmeja.

– Sehän on eräänlainen kunnia, 
kun pappi kysyy tekstinlukuun. On-
han pappikin eräänlainen jumalan-
palveluksen päähenkilö, hän pohtii.

Puhelias nuori mies sanoo jän-
nittävänsä hiukan kirkon edessä ole-
mista. Hän ei ”pölpötä” tekstiä ilman 
taukoa, vaan vilkaisee välillä kirkko-
kansaa – menemättä kuitenkaan se-
kaisin raamatunjakeissa.

– Kun luen tekstiä, kirkossa on lä-
hes täyshiljaisuus, Juho kertoo vai-
kuttuneena.

– Suhteellisen mukavalta se tun-
tuu, hän kuittaa.

Rummut nyt
ykkösasia
Kohtelias Juho sanoo lukevansa mie-
lellään tekstejä vastaisuudessakin kir-
kossa, jos pyydetään. 

Mieluisinta hänelle olisi kuiten-
kin tällä hetkellä kehittyä rumpujen 
soitossa.

– En sanoisi, etten perusta enää 
seurakunnasta, mutta nyt haluaisin 
löytää bändin, jossa voisin soittaa. 
Rumpujen rytmi on kiehtovaa.

Oulunsaloa Juho kehuu nuorek-

kaaksi paikkakunnaksi ja oulunsa-
lolaisia ”normaaleiksi kansalaisiksi”. 
Hän tietää faktan, että oulunsalolais-
ten keski-ikä on hivenen yli 30 vuotta.

Myös seurakuntaa Juho pitää 
oman kokemuksensa perusteella 
”nuorekkaanoloisena”. Minkäänlai-
nen jäykistely ei kuulu Oulunsaloon.

Tekevä Juho ei ehdi harrastaa ker-
hoja, koska rumpujen soiton lisäksi 
hän muun muassa kirjoittaa tarinoi-
ta ja tekee lauluja.

Psalmien lukijaa kiehtovat suures-
ti agenttitarinat.

rIITTA HIrvONEN

Agenttitarinoita ja psalmeja

Juho Vitikka haluaisi soittaa rumpuja bändissä. Hän on kiinnostunut erityisesti 
raskaamman rokin soittamisesta.

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

Oulunsalon seurakunta Ota talteen!

Oulunsalon kunta 130 vuotta
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Rukous
Jumala, kaiken luoja ja antaja.

Elämämme on täynnä ihmeitäsi,

mutta me olemme usein liian turtuneita

näkemään niitä.

Puhdista meidät katkeruudesta,

joka on sammuttanut kiitollisuuden.

Täytä sydämemme ilolla

ja viritä meissä uusi ylistyslaulu.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Rukous Kirkkovuosikalenterista

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

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 9.9. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Jonna Piirainen ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki.
Messu su 9.9. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jonna Piirainen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Urkurina 
Péter Marosvári ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi

Karjasillan seurakunta
Messu su 9.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö.
Messu su 9.9. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustavat 
Maija Konttinen, Päivi Rahja, 
Päivi Sutinen ja Kati Naisnie-
mi, kanttorina Riitta Piippo. 
Toimintakauden aloitus.

Messu su 9.9. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Satu 
Saarinen, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Messu su 9.9. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Taneli Setälä.

Tuiran seurakunta
Messu su 9.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Päivi Jus-
sila, avustavat Saija Kron-
qvist, Aino Pieskä ja Vesa Ää-
relä, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Mukana Oulun hiippa-
kunnan aikuiskatekumenaat-
tikurssin osanottajat. Kirkko-
kahvit.
Messu su 9.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Anu Arvola-Greus.
Messu su 9.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Anu Arvola-Greus.
Sanajumalanpalvelus su 9.9. 
klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Riikka Honkavaara, 
kanttorina Laura Kumpula.

Iltamessu su 9.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Viikkomessu ke 12.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Laura 
Kumpula.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 13.9. klo 19 Tuiran 
kirkossa. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 9.9. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Jou-
ni Riipinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Radio Dei.
Perhemessu su 9.9. klo 12 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kirkkokahvit.

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 9.9. 
klo 10 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
9.9. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.

Hailuoto
Juhlamessu su 9.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa kirkkoher-
ra Timo Juntunen, saarnaa 
emerituspiispa Olavi Rimpi-
läinen, avustaa pastori Ar-
pad Kovacs, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Kirkkokuoro 
ja mieskuoro Sirkeät Sirkut-
tajat avustavat.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
9.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Leena Brockman, kanttori-
na Hannu Niemelä. Trio Me-
LeKo.

Kempele
Messu su 9.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Anu Ojala, avus-
taa Juha Maalismaa, diakoni 
Sirkku Määttä, kanttori Tar-
ja Sakko.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi

Kiiminki
Messu su 9.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaja Erja Haho, kanttori 
Jarkko Metsänheimo.
Messu su 9.9. klo 13 Jäälin 
kappeli. Toimittaa Seija He-
lomaa, avustaa Erja Haho, 
kanttori Jarkko Metsänhei-
mo.

Liminka
Messu su 9.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
9.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Perhekirkko su 9.9. klo 12 
seurakuntatalossa. Toimittaa 
Simo Pekka Pekkala, kantto-
rina Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus su 
9.9. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov, soitinryh-
mä. Motoristien kirkkopyhä.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
9.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Tuomo Kangas.

Siikalatva
PuLKKiLa
Messu su 9.9. klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa kappalai-
nen Merja Jyrkkä, joka antaa 
vaalinäytteensä tässä päivä-
jumalanpalveluksessa. Juma-
lanpalveluksessa avustaa Sai-
la Karppinen ja kanttorina on 
Veijo Kinnunen. Kirkkokahvit 
ja kirkkoherranvaalin ehdok-
kaan kyselytunti seurakun-
tatalossa. Siikalatvan muis-
sa kirkoissa ei ole jumalan-
palveluksia. Kappeleista jär-
jestetään kuljetus Pulkkilaan 
tarpeen mukaan. Kirkkokyy-
ditykseen ilmoittautuminen 
p. 0207 109 860 viimeistään 
pe 7.9. klo 12 mennessä.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 9.9. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen,  kant-
torina Pentti Korkiakoski.
Messu  su 9.9. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

Karjasillan 
kirkko suljettu 

remontin vuoksi 
13.10. saakka.

Haukiputaan kirkon 250-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin 26. elokuuta. 
Piispanmessuun osallistui yli 400 kirkkovierasta ja varsinaiseen juhlaan vain hieman 
vähemmän.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja Manninen (kuva keskellä) totesi juhlan 
alussa, että kirkko ei ole yhdenkään sukupolven oma. ”Se on sillä lainassa ja 
käytössä. Jokaisen sukupolven on huolehdittava, että se pysyy kunnossa seuraaville 
polville. Näin on Haukiputaalla tehty jo kaksi ja puoli vuosisataa”, Manninen puhui.
Hän paljasti, että ensi kesänä tapulin seinustan puinen vaivaisukko matkustaa 
Kerimäelle valtakunnalliseen vaivaisukkotapaamiseen eli vaivaisukkonäyttelyyn. Ei 
pidä siis huolestua, jos ukko on jonakin aamuna pois. 
Haukiputaan kirkon kamarikuoro esitti juhlassa kiiminkiläisen säveltäjän Tuomo 
Nikkolan juhlakantaatin. Kantaatin sanoma liittyy kirkon maalausten Raamatun 
teksteihin.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
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.
laitoshartaus pe 7.9. klo 14, 
Intiön hoivakoti. Ari-Pekka 
Metso.
Sana elää pe 7.9. klo 18, Van-
ha pappila. Matka halki Raa-
matun jatkuu Jeesuksen seu-
rassa.
Aamupiiri la 8.9. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto.
laitoshartaus ti 11.9. klo 14, 
Veljeskoti. Anna-Mari Heik-
kinen.
Raamattupiiri ti 11.9. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
laitoshartaus ti 11.9. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Anna-Mari Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 11.9. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Viljo Juntu-
nen, Kari Päkkilä.
laitoshartaus ke 12.9. klo 14, 
Hollihaan palvelukoti, Kiilan-
katu 9. Anna-Mari Heikkinen.
laitoshartaus ke 12.9. klo 
14, Aurinko-koti. Ari-Pekka 
Metso.
laitoshartaus ke 12.9. klo 15, 
Senioritalo. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiiri ke 12.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
12.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
laitoshartaus to 13.9. klo 14, 
Sara Wacklin -koti, Koulukatu 
4. Jouko Lankinen.
Raamattupiiri to 13.9. klo 16, 
Intiön seurakuntakoti. Erkki 
Piri.

Karjasillan seurakunta
Torstai-illan raamattupii-
ri to 6.9. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. Syksyn kokoontu-
miset joka toinen torstai klo 
18 alkaen.
Raamattupiiri to 6.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
12.9. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 13.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Tu-
tustumme evankeliumeihin.
Raamattupiiri to 13.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 13.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 6.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 6.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
lähetys- ja raamattupiiri ke 
12.9. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Pateniemen, Herukan ja Ra-

jakylän raamattupiiri ke 
19.9. klo 17.30–19, Patenie-
men kirkko. Vetäjänä pastori 
Riikka Honkavaara.

Musiikki ja kulttuuri
Petri laaksosen konsert-
ti ti 11.9. klo 19–20.30, Py-
hän Tuomaan kirkko. Lue ju-
tuu s. 15.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilauluilta ti 11.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kiitosvirret, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
RunoQvarkki, vartti Risto 
Rasan lyriikkaa ti 11.9. klo 
12–12.15, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Tervetuloa vii-
vähtämään vartti runouden 
ääressä. Vielä kolme kertaa 
tämän jälkeen.

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 11.9. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
vähävaraisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappe-
li. Alueen asukkaille torstai-
sin ilmainen, vapaaehtoisten 
valmistama aamupala, jo-
ka sisältää puuroa ja leipää 
lisukkeineen sekä kahvia ja 
teetä. Olet lämpimästi ter-
vetullut!
Raitin remmi ma 10.9. klo 13, 
Maikkulan kappeli. 
Diakoniapiiri ma 10.9. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. Tervetuloa mukaan 
kaikki lähimmäisen auttami-
sesta kiinnostuneet!
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
11.9. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli, takkahuone. 

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.
Työttömien ruokailu 6.9. al-
kaen torstaisin klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Ateri-
an hinta 2 €. Tervetuloa.
Juttutupa ma 10.9. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikko alkaa aamuhartauden 

ja aamupalan merkeissä. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092.
Diakoniapiiri ma 10.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
minta on lähimmäisen autta-
mista ja palvelemista. Terve-
tuloa mukaan.  
Pateniemen diakoniapiiri 
to 13.9. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 
Tuiran seurakunnan diako-
nian vapaaehtoisten virkis-
tyspäivä ke 26.9. klo 9–16, 
Vasamon leirikeskus. Vietäm-
me päivän Vasamolla marjas-
taen, saunoen ja ulkoillen! 
Maksu 5 €. Ruokailun ja kul-
jetuksen järjestämistä varten 
ilmoittautumiset 20.9. men-
nessä diakonissa Saila Luuk-
koselle, p. 040 5747 092.

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
Perhepiiri to 13.9. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitys-
vammainen lapsi.
Kehitysvammaisten perhe-
leiri 28.–30.9, Rokuan leiri-
keskus. Perheille, joilla on al-
le 18-vuotiaat lapset. Leirillä 
on virkistystä, yhdessäoloa, 
askartelua, vertaistukea, ul-
koilua. Hinta 39 € aikuiset 
ja 19,50 € lapset (4–18-vuo-
tiaat). Hintaan sisältyy ma-
joitus, ruokailut ja kuljetus. 
Ilmoittautumiset pe 31.8. 
mennessä, p. 044 3161 552 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo.

KUUlOVAMMAISET
lähetyspiiri ma 10.9. klo 14, 

Tuiran kirkko. Viittomakieli-
sessä lähetyspiirissä kerätään 
arpajaisilla ja kahvituksella 
varoja kuuron kummilapsen 
koulunkäyntiin Tanzaniassa. 
Uudet ja vanhat osallistujat 
tervetuloa mukaan!

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 13.9. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Caritas-
sali. Tule tutkimaan Raamat-
tua ja luotsaamaan elämää pin-
taa syvemmältä. Kahvitarjoilu. 
Opasystävä on vastassa pihal-
la pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.

PÄIHDETYö
Aamukahvihetki pe 7.9. 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.
Naistenryhmä pe 7.9. klo 
13–15, Diakoniset erityispal-
velut.
Tavoiteryhmä ma 10.9. klo 
14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna jälleen ma–ke, 
pe klo 10–14.
Cafe Krypta to 6.9. ja 13.9. 
klo 11–16, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tarjolla aamul-
la leivottuja makeita ja suo-
laisia leivonnaisia, kahvia, 
teetä ja mehua. Käsitöitä ja 
pientä kivaa myydään lähe-
tystyön hyväksi. Tuotto oh-
jataan vammaisten lasten ja 
nuorten koulutukseen Ne-
palissa Suomen Lähetysseu-
ran kautta. Käytössä maksu-

pääte. Esteetön kulku kirkko-
tarhasta Isonkadun puolelta. 
Tervetuloa!
Muistan lapsuuteni ajan pe 
7.9. klo 12, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Terttu Aakko, 
Helvi ja Reino Klemetti.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 13.9. klo 14, 
Vanha pappila.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri 
tiistaisin klo 17.30, Kaukovai-
nion kappeli.

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 11.9. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tekemään käsitöitä kahvi-
kupposen äärelle lähetystyön 
myyjäisiin tai omiin tarpeisiin. 
Opetellaan yhdessä uusia tai-
toja tai kerrataan vanhoja. 

enot Oulussa 6.–13.9.2012M

Petri Laaksonen konsertoi
Pyhän Tuomaan kirkolla

Laulaja ja säveltäjä Petri Laakso-
nen esiintyy Oulussa Puolivä-
linkankaalla Pyhän Tuomaan 
kirkossa tiistaina 11.9. kello 19. 

Konsertin järjestävät Oulun seura-
kunnat ja siihen on vapaa pääsy. Ha-
lutessaan voi ostaa käsiohjelman 10 
euron hintaan.

Illan aikana Petri Laaksonen esit-
tää sävelmiä vuosien varrelta koske-
tinsoittaja Petri Hatakan säestyksellä. 
Laulun ohella Petri Laaksonen myös 
soittaa pianoa.

Muutama vuosi sitten Laaksonen 
julkaisi albumin verran uusia sävel-
miä klassikkorunoilijoiden Eino Lei-
non, Kaarlo Sarkian, Uuno Kailaan 
ja Lauri Pohjanpään rakastettuihin 
runoihin. Pyhän Tuomaan kirkossa 
kuullaan otteita tuolta levyltä.

Nykyrunoilijoista Laaksoselle tär-
keimpiä ovat Anna-Mari Kaskisen 

tekstit, ja myös niitä on luvassa.
– Haluan esittää musiikkia, joka 

voi koskettaa kuulijaa ja antaa pienen 
hengähdystauon arjen keskellä omi-
en ajatusten äärellä, Laaksonen sanoo.

– Mukana on lauluja, jotka kerto-
vat luopumisesta. Ja toisaalta siitä, mi-
ten rakkaus ei kuitenkaan häviä, vaan 
saattaa pikemminkin syventyä vuosi-
en vieriessä, hän lisää.

Oulun ev.lut. seurakuntien oppilai-
tostyö täyttää tänä vuonna 50 vuotta. 
Juhlavuoteen liittyen Petri Laaksonen 
konsertoi maanantain ja tiistain aika-
na myös oululaisissa oppilaitoksissa.

Tiistaina 11.9. kello 10 Petri Laak-
sosta voi kuulla Oulun yliopiston Saa-
lastinsalissa. Myös tähän konserttiin 
on vapaa pääsy ja se on avoin kaikil-
le. Yliopiston konsertin ohjelma on 
suunnattu erityisesti opiskelijaylei-
sölle.

w w w. p e t r i l aa k s o n e n . n e t
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enot Oulussa 6.–13.9.2012M
Oulujoen seurakunta
lähetysilta Pipliaseural-
le ke 12.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. Tule kuule-
maan terveisiä Pipliaseuran 
200-vuotisesta taipaleesta! 
Illassa kahvitus Pipliaseuran 
hyväksi.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
13.9. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3. krs.

YlIKIIMINKI
Piispankamari pe 7.9. klo 11–
14, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen kirpputorikahvi-
la avoinna perjantaisin.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
4-vuotiaiden yhteissynttä-
rit 16.9. Ks. ilmoitus s. 18.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Perhekerho tiistaisin klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo.

Karjasillan seurakunta
lämsänjärven lastenpäivil-
le jääneitä tavaroita voi tie-
dustella Marjaana Lassilta, p. 
040 5747 108.
Perhetupa maanantaisin klo 
9–11, Karjasillan kirkko, päi-
väkerhotila. Lapsiperheiden 
kohtaamispaikka, jossa voi 
tavata toisiaan, tutustua ja 
verkostoitua. Ei tarvitse il-
moittautua etukäteen. Tar-
jolla avointa ja ohjattua toi-
mintaa sekä muuta mukavaa 
tekemistä. Perhetuvalla voi 
syödä omia eväitä ja lämmit-
tää ruokia. Siellä on myös va-
rattuna kahvia / teetä ja me-
hua pienen purtavan kera, 
josta vapaaehtoinen maksu.
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.
Pyhäkoulu su 9.9. klo 10–11, 
Kastellin kirkko. Messun yh-
teydessä. Alle kolme vuoti-
aalle toivomme saattajaa. 
Hiljennymme ja touhuamme 
yhdessä. Ehtoollisen aikaan 
liitymme kirkkoväen jouk-
koon. Pyhäkoulua pitävät va-
paaehtoiset koulutetut pyhä-
kouluopettajat. Perhemessu 
sunnuntaisin ei ole pyhäkou-
lua. Lisätietoa lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Mari Jääskeläi-
nen, p. 040 5747 109.
luontopyhis su 9.9. klo 15–
16.30, Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskus. Ks. ilm. s.16.
Perhekerho ti klo 9.30–11, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Perhekerho ke klo 9.30–11, 
Karjasillan kirkossa, Kastellin 
kirkossa, Kaukovainion kap-

pelissa ja Maikkulan kappe-
lissa.
Perhekerho ke klo 10–11.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho pe klo 9.30–11, 
Huonesuon seurakuntako-
dissa ja Myllyojan seurakun-
tatalossa. 
Perhekerho to 9.30–11 Heik-
kilänkankaan seurakuntako-
dissa, Hintan seurakuntata-
lossa ja Saarelan seurakunta-
kodissa.

YlI-II
Perhekerho ti klo 11–12.30, 
Yli-Iin seurakuntakodissa.

Varhaisnuoret
Kaikkien Oulun seurakun-
tien varhaisnuorten kerhot 
koosteessa s. 17.

Oulujoen seurakunta
Varhaisnuorten avoimet 
ovet eli Varkkarit ti klo 15–
17, Hintan seurakuntatalo. 
4.–6.-luokkalaisille yhdessä-
oloa, pelailua, yhdessä te-
kemistä, välipala. Lisätietoja 
Pertti Putila / Oulujoen seu-
rakunta.
Kalastuskerho ke 12.9. klo 
17.30–20.30, Lämsäjärven 
kaupunkileirikeskus. Alle 
10-vuotiailla tulee olla aikui-
nen mukana. Kalastuskerho 
joka toinen viikko. Syyskau-
den kerhokerrat 12.9., 26.9., 
10.10., 31.10., 14.11., 28.11., 
12.12. Lisätietoja kerhonoh-
jaaja Mikko Kiutulta, p. 050 
407 8358.

Nuoret
Isostoiminta Ks. juttu s. 16.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Nuorisotyön päivystys ke  
klo 15–17, Elohuone. Piipah-
da tai viivähdä rupattele-
maan kuulumisia tai istahta-
maan hetki teekupposelle ja 
pienelle välipalalle.
Nuorten avoimet ovet ke 
12.9. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan toi-
sen vuoden isoskoulutus al-
kaa to 13.9. klo 17.30–19, 
Karjasillan kirkko. Tarkoitet-
tu jatkokoulutukseksi ensim-
mäisen vuoden koulutuksen 
jo suorittaneille. Ilmoittaudu 
Jennille, p. 044 3161 452 tai 
jenni.koskenkorva@evl.fi.

Nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä ke klo 
17.30–19, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Tule mukaan 
esiintymisestä innostunee-
seen ryhmään! Aikaisempaa 
kokemusta et tarvitse. Mu-
kaan tarvitaan myös puvus-
tuksesta ja lavastuksesta kiin-
nostuneita henkilöitä. Ryh-
mä on tarkoitettu täysi-ikäi-
sille, yläikärajaa ei ole! Lisä-
tietoja: mari.tuokkola@evl.fi.

lenkkiryhmä to 6.9. klo 18–
20, Heinätorin seurakuntata-
lo. Tarkoitettu kaikille, jot-
ka haluavat aloittaa liikku-
misen hyvässä seurassa. Ryh-
mä sopii niin huippu- kuin ra-
pakuntoisillekin! Liikkumisen 
lomassa on luontevaa vaih-
taa ajatuksia toisten kanssa 
ja saada uusia ystäviä. Lisätie-
toja: mari.tuokkola@evl.fi ja 
mari.flink@evl.fi.
Matalan kynnyksen Raamis 
ke 12.9. klo 18, Asemakatu 6. 
Nuorille ja nuorille aikuisille 
suunnattu matalan kynnyk-
sen raamattupiiri. Tervetuloa 
ihmettelemään Raamattua 
rennossa ilmapiirissä! Tarjol-
la iltapalaa. Lisätietoja Mari 
Flink, p. 050 5649 070.
lenkkiryhmä to 13.9. klo 18–
20, Heinätorin seurakuntata-
lo.

OPISKElIJAJÄRJESTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 7.9. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Elävänä 
kivenä, Johan Helkkula.
Kansanlähetyksen 3K-ilta 
ma 10.9. klo 18.30, Lähetys-
koti, Torikatu 9 A 32. Peop-
le & pizza, vapaamuotoinen 
yhdessäolon ilta. Tervetuloa 
uudet ja vanhat kävijät!

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 6.9. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
tatalo.
Eläkeläisten kerho to 6.9. klo 
12.30, Intiön seurakuntakoti.
Tarinatupa ke 12.9. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 13.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 13.9. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 6.9. klo 
12–14, Pyhän Andreaan kirk-
ko.
Eläkeläisten kerho to 6.9. klo 
13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 6.9. klo 
13.30–15, Karjasillan kirkko.
Seurakuntakerho ma 10.9. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti, 
caritas-sali.

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.
Eläkeläisten seurat to 13.9. 
klo 13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus s. 17.
Seniorien laulupiiri to 20.9. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 17.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläiskerhojen ja laulu-

kerhon syyskauden aloitus 
to 13.9. klo 10, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus s. 17.

YlI-II
Torstaikerho to 13.9. klo 10, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Aloi-
tamme kaikki Oulujoen elä-
keläiskerhot yhteisellä tapaa-
misella Yli-Iin kirkossa ja sen 
jälkeen seurakuntatalolla.

YlIKIIMINKI
laulukerho to 6.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Ohjelmassa yhteislaulua, 
soittoa chimes-soittimilla ja 
muuta musiikkiin liittyvää 
toimintaa. Tervetuloa!
Eläkeläistenkerho to 13.9. 
klo 10, Yli-Iin seurakuntata-
lo. Yli-Iihin kerhojen syyskau-
den yhteiseen aloitukseen.

Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkkeelle? pe 5.10.–su 7.10., 
Rokuan leirikeskus. Vuonna 
2011 eläkkeelle jääneille tai 
lähiaikoina eläkkeelle jäävil-
le. Hinta 44 euroa. Majoitus 
kahden hengen huoneissa. Il-
moittautuminen 21.9. klo 12 
mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo tai p. (08) 3161 
340. Mukana lähetyssihteeri 
Raija Nissinen ja pastori An-
na-Mari Heikkinen. 

Karjasillan seurakunta
Äiti-lapsi-leiri 28.–30.9. Juu-
massa. Ks. ilmoitus s. 16.
Enkeli-leiri 28.9.–29.9. Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 
Ks. ilmoitus. s. 17.

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

Sarastus-kuoro Ks. ilm. s. 17.

Karjasillan seurakunta
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 10.9. klo 18–
21, Intiön kappeli iso sali.

Tuiran seurakunta
Tuiran Kirkkokuoro ti 11.9. 
klo 14, Tuiran kirkko. Yhte-
ystiedot Heikki Jämsä, p. 040 
5747 089.
Psalmikvartetti ti 11.9. klo 
18, Tuiran kirkko. Yhteys-
tiedot, Heikki Jämsä, p. 040 
5747 089.
Pyhän Tuomaan lapsikuo-
ro, isojen ryhmä ke 12.9. klo 
16.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 12–17-vuotiaille tytöille 
ja pojille. Ryhmään pääsee 
laulunäytteen perusteella. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463.
Pyhän Tuomaan lapsikuo-
ro, pienten ryhmä ke 12.9. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 7–12-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Ryhmään pääsee lau-
lunäytteen perusteella. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463.

Oulujoen seurakunta
Neulansilmä to 13.9. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Kaikenikäisten naisten 

Seurakunnat 
kutsuvat nuoria 

isoskoulutukseen

Oulun seurakunnat kutsuvat nuoria isos-
koulutukseen, joka antaa valmiudet toi-
mia isosena rippikoulussa ja muilla seura-
kunnan leireillä. Koulutus kestää kevää-

seen saakka. Lisätietoja isoskoulutuksista on Ou-
lun seurakuntien internetsivuilla www.oulunseu-
rakunnat.fi/nuorten_tapahtumat. 

Mukaan voi tulla kuka tahansa rippikoulun käy-
nyt nuori, joka on kiinnostunut seurakunnan toi-
minnasta. Isoskoulutuksessa pyritään tukemaan 
nuoren kasvua, niin että hän saa valmiuksia ryh-
män vetäjänä toimimiseen. Lisäksi koulutus kehit-
tää esiintymistaitoja ja syventää nuoren hengellis-
tä kasvua.

– Isoset toimivat rippikoulunuorille esimerkkei-
nä etenkin leiritilanteissa. Koskaan ei kuitenkaan 
tarvitse toimia yksin, vaan tukea ja opastusta an-
netaan. Tavoitteena on, että jokainen koulutuksen 
käynyt nuori pääsisi ensi vuonna isoseksi jollekin 
seurakunnan leirille, kertoo pastori Ilkka Mäkinen 
Oulujoen seurakunnasta.

4-vuotiaiden synttärijuhlat
sunnuntaina 16.9. Oulun seurakunnissa.

Kutsumme kaikki heinä-joulukuussa vuonna 2012 neljä 
vuotta täyttävät pikkuherrat ja -neidit yhteiseen synttä-
rijuhlaan 16.9. Tilaisuus alkaa yhteisellä perhekirkkohet-
kellä. 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)

A r k i s to
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ja tyttöjen kansainvälinen 
käsityökerho, joka on tarkoi-
tettu sekä suomalaisille että 
maahanmuuttajille. Terve-
tuloa mukaan oppimaan tai 
opettamaan! Lisätietoja an-
taa Sari Meriläinen, p.  040 
558 3294 ja Katja Haipus, p. 
044 316 1459.

Muut menot
Kolmen kirkon pyörälenkki 
16.9. saakka. Kirkoissa, kirk-
koherranvirastoissa sekä seu-
rakuntayhtymän virastota-
lossa on saatavana Kolmen 
kirkon pyörälenkki -passe-
ja. Kerää leima tms. merkin-
tä vähintään kolmesta eri kir-
kosta, jonne pyöräilet. Juma-
lanpalvelusten ajankohdat 
selviävät Rauhan Tervehdyk-
sestä ja www.oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri. Passi pa-
lautetaan viimeistään 16.9. 
kirkkoon, virastoon tai pos-
titse osoitteeseen Oulun ev.l-
ut. seurakunnat, Kolmen kir-
kon pyörälenkki, PL 122, 
90101 Oulu. Kaikki palaute-
tut kortit osallistuvat palkin-
tojen arvontaan.
Syksyn sururyhmiin ilmoit-
tautuminen. Tuomiokirkko-
seurakunnan sururyhmä al-
kaa to 6.9. klo 16 tuomiokir-
kon kryptassa. Vetäjinä pas-
torit Jouko Lankinen ja Ma-
ri Flink. Ilmoittautuminen 
31.8. mennessä Mari Flink, 
p. 050 5649 070 tai mari.
flink@evl.fi. Tuiran seurakun-

nan sururyhmä alkaa to 20.9. 
klo 15 Tuiran kirkon hiljaises-
sa huoneessa, Myllytie 5. Ve-
täjinä pastori Jukka Kolmo-
nen ja diakonissa Eeva-Mar-
ja Laitinen. Ilmoittautumi-
nen pe 7.9. mennessä Eeva-
Marja Laitiselle, p. 040 5157 
267. Karjasillan seurakunnan 
sururyhmä alkaa to 27.9. klo 
17.30 Karjasillan kirkkoher-
ranvirastolla, Nokelantie 39. 
Vetäjinä pastori Olavi Mäke-
lä ja diakoniatyöntekijä Sir-
pa Kemppainen. Ilmoittau-
tuminen pe 7.9. mennessä 
Sirpa Kemppaiselle, p. 040 
5747 163. Sururyhmässä voi 
käsitellä omia suruun liitty-
viä ajatuksia ja kokemuksia 
toisten surevien kanssa. Ko-
koontuu 6–8 kertaa. Omai-
sen kuolemasta tulisi olla ku-
lunut vähintään noin kolme 
kuukautta ja enintään noin 
kaksi vuotta.
Karjasillan kirkko suljettu 
13.10. asti remontin vuoksi. 
Seuraa ilmoittelua Rauhan 
Tervehdyksestä ja Kalevasta.
Ompeluseurat to 6.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.
Syyskauden avaus su 9.9. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Tervetuloa messuun ja syys-
kauden avaukseen. Lapsil-
le saarnan aikana oma pyhä-
koulu. Messun jälkeen lettu-
kestit.
Puutyökerho ma 10.9. klo 9, 
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja. Puutyötila sijaitsee Siiven 
alakerrassa. Tule tekemään 

puutöitä omiin tarpeisiin tai 
lähetystyön myyjäisiin. Ker-
ho kokoontuu maanantaisin 
ja keskiviikkoisin.
Palvelupiiri ma 10.9. klo 
12–13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.
Fransupiiri ti 11.9. klo 21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
laulutilaisuus ke 12.9. klo 
14, Oulun Diakonissalaitos, 
Albertinkatu 16, Kirkkosali. 
Lauluja maailmalta, säestäjä-
nä toimii Riitta Piippo.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 12.9. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Ks. il-
moitus s. 17.
Ruskagospel ke 12.9. klo 19. 
Joel Hallikainen Ruskagospel 
kiertueella Oulussa. Käsioh-
jelma 15 €.
Torstain raamattupiiri to 
13.9. klo 13–14, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Mukana pas-
tori Anna-Mari Heikkinen.
Tuiran seurakunnan vanho-
jen isosten ilta to 13.9. klo 
17–18.30, Tuiran kirkko. Lisä-
tietoja vanhojen isosten toi-
minnasta saat nuorisotyön-

ohjaaja Terhi-Liisa Sutiselta, 
p. 040 724 5446 tai terhi-lii-
sa.sutinen@evl.fi.
Usko tai älä! 17.9.–17.12., Tui-
ran kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.
Mikonpäivän markkinat la 
29.9. klo 11–13, Hintan seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus s. 17.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen jumalan-
palvelus / English Service su 
9.9. klo 16–18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli / St. Luke's Cha-
pel. Toimittaa Ari Savuoja.

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.

Enkeli-leiri
ensileiri 1.–2.-luokkalaisille

28.–29.9. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Leirillä voi yhden yön ajan harjoitella kotoa poissa-
oloa. Luvassa on leikkimistä, ulkoilua, askartelua, yh-
dessäoloa, hiljentymistä Raamatun sanoman äärellä 
ja leirielämää. Leirille otetaan 20 lasta. Etusijalla ovat 
Karjasillan seurakunnan alueella asuvat.

Ilmoittautumiset viimeistään 14.9. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Leirin hinta on 15 euroa, 
joka sisältää majoituksen, ruoat, ohjelman ja tapa-
turmavakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäse-
nille. Lisätietoja Atte Kääriäiseltä, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi.

Tuiran
seurakunnan
isoskoulutus

ke 12.9. klo 17–18.30 
Tuiran kirkossa.

Lisätietoja nuoriso-
työnohjaaja Terhi-Lii-
sa Sutiselta, p. 040 724 
5446 tai terhi-liisa.suti-
nen@evl.fi.

Syyskauden
avaus

su 9.9. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa.

Tervetuloa messuun ja 
syyskauden avaukseen. 
Lapsille saarnan aikana 
oma pyhäkoulu. Mes-
sun jälkeen lettukestit.

Mikonpäivän 
markkinat

la 29.9. klo 11–13
Hintan seurakuntatalo.

Kirppispaikan hinta, 10 
euroa, lahjoitetaan Kir-
kon Ulkomaanavulle. 
Paikkavaraukset 21.9. 
mennessä Ulla-Maija 
Ruotsalaiselle, p. 040 
5747 097.

Varhaisnuorten kerhot
Oulun ev.lut. seurakunnissa syksyllä 2012

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa (alk. vk 37)
Oulun kansainvälisellä koululla:
Liikuntakerho 3.–6.-luokkalaisille ma klo 17–18 
Heinätorin seurakuntatalossa:
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille ma klo 18–19.30 (max. 
10 lasta) Ilmoittautuminen: mari.tuokkola@evl.fi.
Askartelukerho 1.–4.-luokkalaisille ti klo 18–19
Intiön seurakuntakodissa:
Ilmaisutaidon kerho 1.–4.-luokkalaisille ke 17–18 
Ilmaisutaidon kerho 5.–7.-luokkalaisille ke 18–19.30
Lisätietoja kerhoista: mari.tuokkola@evl.fi

Karjasillan seurakunnassa (alk. vk 37)
Kokkikerhoihin mahtuu 15 kerholaista.
Karjasillan kirkolla:
Liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille pojille ti klo 17–18
Puuhakokkikerho 1.–3.-luokkalaisille ke klo 17–18
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille to klo 17–18
Kastellin kirkolla:
Leikki- ja pelikerho 1.–4.-luokkalaisille ma klo 17.30–18.30
Näytelmäkerho 1.–6.-luokkalaisille ti klo 17–18
Kaukovainion kappelissa:
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille ma klo 17.30–19
Lintulammen koululla (Haapanatie 33):
Isä-lapsi sählykerho 1.–6.-luokkalaisille pe klo 16.30–18
Lämsänjärven koululla (Lämsänjärventie 15):
Liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille ti klo 17–18
Maikkulan kappelissa:
Liikuntaleikkikerho 1.–3.-luok. tytöille ke klo 17.30–18.30
Oulunlahden koululla (Fiskarintie 2):
Liikuntakerho 1.–3.-luokkalaisille ti klo 17–18
Pyhän Andreaan kirkolla:
Askartelukerho 3.–6.-luokkalaisille ma klo 17–18
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille ti klo 17–18.30
Puuhakokkikerho 1.–2.-luokkalaisille ti klo 17.30–18.30
Taidekerho 1.–3.-luokkalaisille ke klo 18–19
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille to klo 17.30–19
Musiikkileikkikerho 1.–3.-luokkalaisille to klo 17–18
Puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille pe klo 16–17.30
Sarasuon koululla (Sarasuontie 6):
Sählykerho 1.–3.-luokkalaisille ma klo 16.30–17.30
Sählykerho 4.–5.-luokkalaisille ti klo 14.30–15.30

Tuiran seurakunnassa (alk. vk 37)
Rajakylän seurakuntakodissa:
Kokkikerho 3.–4.-luokkalaisille ma klo 17–18.15
(max. 10 lasta) Ilmoitt. Sanna Tervo, p. 040 7451 469.
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille ke klo 17–18
Pateniemen kirkolla:
Puuhakerho 2.–4.-luokkalaisille ma klo 18–19
Lisätiedot: Sanna Tervo, sanna.tervo@evl.fi tai p. 040 
7451 469.

Oulujoen seurakunnassa (alk. vk 37)
Hintan seurakuntatalossa:
Poikien liikuntakerho 2.–4.-luokkalaisille ma klo 18–19
(liikuntasali)
Sekakerho 3.–5.-luok. tytöille ja pojille ma klo 18–19 
(Tornihuone 3. krs)
Tyttökerho 2.–4.luokkalaisille ti klo 17.30–18.30
(Tornihuone 3. krs)
Huonesuon seurakuntakodissa: 
Sekakerho 2.–6.-luok. tytöille ja pojille ma klo 17.30–18.30
Sekakerho 3.–6.-luok. tytöille ja pojille ti klo 17.15–18.30
Hönttämäen seurakuntakodissa: 
Sekakerho 1.–5.-luok. tytöille ja pojille to klo 18–19.15
Sekakerho 2.–4.-luok. tytöille ja pojille pe klo 16–17 
(Huom! alkaa viikolla 38) 
Myllyojan koululla: 
Puuhakerho 2.–5.-luok. tytöille ja pojille ti klo 14.05–15
Myllyojan seurakuntakodissa: 
Tyttökerho 1.–3.-luokkalaisille ke 18–19.15
Tyttökerho 2.–4.-luokkalaisille to 18–19
Pikkaralan koululla (Vasantie 2):
Askartelu- ja käsityökerho 1.–2.-luokkalaisille tytöille 
ja pojille to klo 13.30
Saarelan seurakuntakodissa (Poolakuja 1):
Tyttökerho 3.–6.luokkalaisille ti 17.30–18.30
- - -
Varhaisnuorten avoimet ovet 4.–6.-luokkalaisille tiis-
taisin klo 15–17 Hintan seurakuntatalossa.
Yhdessäoloa, pelailua, yhdessä tekemistä, välipala. Li-
sätietoja Pertti Putila, p. (08) 530 5177 tai pertti.puti-
la@evl.fi.

Oulujoen seurakunnan
kirkkoherranvirasto

 on muuttanut takaisin Myllyojan seurakuntaloon.

Sarastus-kuoro
Sarastus-kuoro harjoittelee Elohuoneella (Isokatu 11) 
torstaisin klo 18 - 20. Kuoro laulaa gospel- ja tuomas-
messuissa sekä muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Li-
sätietoja, Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 tai taina.
voutilainen@evl.fi.

Äiti-lapsi-leiri
28.–30.9. Juumassa.

Tervetuloa "Suojassa enkelin" äiti-lapsi-leirille! Mah-
dollisuus retkeilyyn Kuusamon Juuman kauniissa 
luonnossa sekä mukavaan yhdessäoloon. Palatessa 
vierailemme Kuusamon suurpetokeskuksessa. Hin-
ta aikuisilta 54 euroa, 4–18-vuotiailta 35 euroa, alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi. Sisaralennus 25%. Hintaan si-
sältyvät linja-autokuljetus, majoitus, täysihoito ja ta-
paturmavakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenil-
le sekä pääsymaksu Kuusamon suurpetokeskukseen.

Ilmoittaudu 6.–18.9. lapsityönohjaaja Marjaana Las-
sille, p. 040 5747 108. Lisätietoja voit kysyä sähköpos-
titse, marjaana.lassi@evl.fi Leirille otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, etusijalla Karjasillan seurakunta-
laiset ja erityisesti ensikertalaiset.

luontopyhis 
su 9.9. klo 15–16.30,
Lämsänjärven kaupunkileirikeskus.

Tervetuloa luontopyhäkouluun Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskukseen! Hiljennymme luonnon 
ihmeiden äärelle, tutkimme ja touhuamme yhdessä. 
Tulkaa mukaan perheenä ja isommat lapset voivat 
tulla itsekseenkin. Omat eväät voi olla mukana. 
Mahdollisuus makkaranpaistoon. 
Lisätietoja, p. 040 5747 109.
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enot Oulussa 6.–13.9.2012M

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

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300
 
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

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: Nooa Oliver 
Helanen, Maria Kerttu Irene 
Tihinen, Joona Henrik Alek-
santeri Kopsala.
Karjasilta: Hugo Jami Oska-
ri Lassila, Viljami Onni Ante-
ro Rasinkangas, Kaarlo Os-
sian Kuha, Hugo Benjamin 
Laurila, Aada Johanna Emi-
lia Oikarainen, Ella Alek-
sandra Oittinen, Eerika An-
na Sofia Pesola, Malla Sofia 
Tolonen,Iida Mariella Ama-
ya, Matilda Orvokki Suuro-
nen, Aana Sointu Annukka 
Klemola.
Tuira: Urho Ahti Anselmi Hi-
manen, Leevi Samu Eeme-
li Korhonen, Helmi Lyydia 
Määttä, Aada Sofia Pähtilä, 
Meea Johanna Ranua, Kais-
la Marjut Hanhela, Emma Aa-

da Emilia Komulainen, Aada 
Maria Kaarina Tauriainen, 
Pinja Kaspia Tiiro.
Oulujoki: Alina Sanni Tuulia 
Hiltula, Rene Sakari Rissanen, 
Maija Sofia Kipinä, Leo Tapio 
Oskari Pohjanvälke, Sisu Eet-
vartti Myllykoski, Miko Veik-
ko Juhani Ihalainen, Neela 
Eerika Niskasaari,  Fiona An-
nele Tiirola,  Jonne Julius Hol-
mi, Nooa Aukusti Hannula.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mikko Jo-
hannes Riekki ja Jenni Susan-
na Repo.
Karjasilta: Juha Jaakko As-
lak Lukkari ja Pauliina Irja 
Sofia Kuosmanen, Ville-Veik-
ko Kähkönen ja Anu Mari-
ka Mäkelä, Olli-Petteri Pe-
rälä ja Titta Maria Säiläpoh-

ja, Markku Tapio Laitinen ja 
Anitta Irmeli Rundgren, Jark-
ko Pekka Jakkula ja Jenni Ma-
ria Jokikokko, Tommi Henrik 
Hansen-Haug ja Silja Maria 
Galina Ervasti, Antti Markus 
Karihtala ja Maria Kristiina 
Riekki, Juha Tapio Kylli ja An-
nastina Aino Tuulia Mäkelä.
Tuira: Jouni Antero Oikarai-
nen ja Marika Kristiina Rop-
ponen, Vesa Matti Hiltunen 
ja Noora Alina Hartikainen, 
Jussi Antero Sirviö ja Tiina 
Riikka Susanna Kesti, Erkki 
Juhani Mikkonen ja Kati An-
nukka Räsänen, Jaakko Saka-
ri Törmikoski ja Laura Susan-
na Piila, Jukka Markus Määt-
tä ja Tiina Elisa Komulainen.

Oulujoki: Janne Petteri Rau-
nio ja Katja Sisko Susanna 
Koivusipilä, Veikka Eeronpoi-
ka Eskola ja Anna Maija Poh-
jola, Niko Antero Mäenala-
nen ja Mira Tuulikki Oinas, 
Jan Matias Pahkala ja An-
ne Elina Uusitupa, Pekka Ta-
pio Männikkö ja Heini Mart-
ta Koski.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Erkki Israel 
Haapaniemi 85, Heikki Iisakki 
Kääriä 86, Nanni Agnes Tuu-
likki Leinonen 92, Annikki 
Leminen s. Erholtz 88, Antti 
Veikko Määttä 94, Aino Eliina 
Nurmela s. Sallinen 88.

Virkatodistukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi. Erityisdiakonia 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16.

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303

avoinna ma–pe klo 9–16.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

Muistisairaille etsitään
laulavia vieraita

Koulutus 10.9. klo 18–19 Tuiran kirkossa.

Oulun seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaaeh-
toisia muistisairaiden tueksi. Laulavaksi vieraaksi voi 
lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, joka haluaa pal-
vella muistisairaita musiikin kautta. Mukaan voi il-
moittautua internetin kautta osoitteessa www.suu-
rellasydamella.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.

Seniorien laulupiiri
to 20.9. klo 13.30–15 Tuiran kirkossa.

Kokoontuu kerran kuukaudessa Tuiran kirkolla ja Py-
hän Tuomaan kirkolla. Yhteislauluina lauletaan mm. 
kansanlauluja, hengellisiä lauluja ja vanhoja koululau-
luja. Tervetuloa mukaan laulamaan ja kuuntelemaan 
musiikkia. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Mukana Paula 
Kyllönen ja Katri Sippola.

Eläkeläisten seurat
to 13.9. klo 13 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Syyskauden aloitusseuroissa puhujina pastorit Pasi Ku-
rikka ja Stiven Naatus. Mukana diakonissat Raija Yrjölä 
ja Saila Luukkonen. Kahvitarjoilu ja ilmainen kuljetus. 

Linja-auton reitti: klo 11.50 Hiidentien pysäkki - Järvi-
tie, klo 11.55 Alppilan pysäkki, klo 12 Tuiran kirkko, klo 
12.10 Tuiran palvelukeskus, klo 12.15 Koskelan palvelu-
keskus, klo 12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
klo 12.25 Rajakylän seurakuntakoti, klo 12.30 Palokan 
palvelukeskus, klo 12.35 Pateniemen kirkko - Raitotie, 
klo 12.40 Kuivasjärvi (Karjakentän pysäkki) - Kaitoväy-
lä, klo 12.50 Pyhän Luukkaan kappeli.

Eläkeläiskerhojen ja laulukerhon
syyskauden aloitus

to 13.9. klo 10 Yli-Iin seurakuntatalossa.

Oulujoen seurakunnan kerhot aloittavat kerhokau-
den yhdessä hartaudella Yli-Iin kirkossa. Sen jälkeen 
tarjolla uuniohrapuuroa ja kahvit hintaan 8 euroa ta-
sauspäivän keräyksen hyväksi.

Linja-autot kiertävät seuraavasti:
Auto 1: klo 8.30 Sanginsuun seurakuntatalo (Sangin-
suuntie 59), klo 9 Ylikiimingin seurakuntatalo (Harju-
tie 5), klo 9.55 Yli-Iin kirkko.
Auto 2: klo 8.45 Myllyojan seurakuntatalo (Koivu-
maantie 2), klo 8.50 Hintan seurakuntatalo (Hintan-
tie 89), klo 9 Huonesuon seurakuntakoti (Leväsuon-
tie 19), klo 9.55 Yli-Iin kirkko.
Takaisinlähtö n. klo 13.

Karjasilta: Sulo Olavi Have-
rinen 80, Elli Maria Iinatti 
s. Uusitalo 90, Anja Kaarina 
Niemelä 64, Martti Valio Pa-
tokoski 81, Martta Inkeri Pen-
nanen s. Huotari 91.
Tuira: Marja Kerttu Heikin-
heimo 94, Sinikka Tellervo 
Kylmänen s. Remes 79, Vainö 

Armas Luokkanen 74, Reet-
ta Mirjam Nykänen s Hänni-
nen 75, Laura Iida Maria Ru-
sanen s. Ainassaari 75, Ee-
ro Olavi Tammela 68, Juhani 
Henrikki Toivanen 82.
Oulujoki: Heikki Matias Ala-
kärppä 81, Merja-Liisa Hele-
na Jaurakkajärvi 49.
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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

lasten kerhot: Tiistaisin päi-
väkerho 3A klo 10–11.30 sekä 
päiväkerho 4 klo 12.30–14.30. 
Keskiviikkoisin päiväkerho 3B 
klo 10–11.30 sekä päiväkerho 5 
klo 12.30–14.30. Torstaisin  se-
karyhmä A  klo 10–12. Perjan-
taisin sekaryhmä B klo 10-12. 
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin klo 10 srk-talolla, aloi-
tamme to 6.9. Tervetuloa! 
Rukousmatka maailmalle to 
6.9. klo 18.30 srk-talolla.
Sanajumalanpalvelus su 9.9. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.
Sanan ja sävelten iltapäivä 
su 9.9. klo 16–17.30 srk-talol-
la, puhuu Vesa Salo Raahesta.
lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin vuoroviikoin iso-
parkkina ja pikkuparkkina. 
Toiminta alkaa ma 10.9. iso-
parkkina. Isoparkki on kestol-
taan pidempi klo 9–14 ja pik-
kuparkki 9–12. Parkkitoimin-
ta on ilmaista, mutta vaatii 
aina ilmoittautumisen etukä-
teen! Ilmoittaudu Siljalle, p. 
043 2111 916.
Partio seikkailijaikäisille po-
jille, tänä vuonna 10 täyttä-
ville ja sitä vanhemmille srk-
talolla. Ensimmäinen kokous 
ti 11.9. klo 15–16.30. Rohkeas-
ti mukaan.
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.
Kuoroharjoitukset ke 12.9. 

Ystävä- ja lähimmäispal-
velun kuukausipalave-
ri ma 10.9. klo 13 srk-salis-
sa. Vierailijoita Oulun seu-
dun muistiyhdistyksestä. 
Toivomme runsasta osallis-
tumista!
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.
Kuollut: Eero Kalevi Vilmu-
senaho 56.

klo 18.30 srk-talolla. Kuo-
roon otetaan uusia laulajia, 
ota yhteyttä kanttori Mai-
li Muuttola-Junkkoseen, p. 
044 2149 878.
Ystävyyden talo pe 14.9. klo 
10 srk-talolla. 
Tulossa: Perheiden seikkailu-
päivä Oulunsalon Umpimäh-
kässä la 15.9. klo 11–14. Voit-
te kokeilla kanootilla melo-
mista, seikkailla köysiradalla, 
paistella tikkupullaa ja mak-
karaa, uida ja saunoa. Seu-
rakunnat tarjoavat kahvia, 
pullaa ja makkaraa ja lisäksi 
omia eväitä. Tapahtuma on 
ulkona, joten muista pukeu-
tua lämpimästi! Ilmoittaudu 
Siljalle p. 043 2111 916. Mat-
kat omin kyydein. 
Seurakuntatalon verhohan-
ketta voi edelleen tukea. 
Lahjoitukset tilille 574119-
27433, viestikenttään mer-
kitse ”verhot”. Samaa tilinu-
meroa käyttämällä voit tukea 
myös lasten ja nuorten leiri-
rahastoa, nimikkolähettityö-
tä tai diakoniarahastoa, kirjoi-
ta viestikenttään tieto minne 
haluat tukesi suunnata. 
Ry:n toimintaa: Pe 7.9. klo 19 
nuortenilta Pateniemen ry:llä. 
Su 9.9. klo 12 yhteinen pyhä-
koulu ry:llä ja klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 10.9. klo 10 puuroker-
ho Eskolalla. Päiväkerho ry:llä 
ma, ke klo 17–18.30 ja ti, to klo 
18.30–19. Ke 12.9. klo 19 om-
peluseurat A&E Kämäräisellä.
Kastettu: Mette Mariela 
Määttä ja Neelia Tilda Eeri-
ka Klaavo.
Kuollut: Kiia Karoliina Karja-
lainen 0.

seurakunnan 425-vuotisjuhlavuoden ja kirkon 
40-vuotisjuhlan muistamiseksi su 9.9. klo 10. 
Messun toimittaa kirkkoherra Timo Juntunen, saarnaa 
emerituspiispa Olavi Rimpiläinen ja avustaa pastori 
Arpád Kovács. Musiikissa avustavat kirkkokuoro ja 
mieskuoro Sirkeät Sirkuttajat. Messun jälkeen ruokailu 
srk-salissa. Tervehdysten vastaanotto klo 12 srk-salissa 
ja sen jälkeen juhla kirkkosalissa. Lopuksi juhlakahvit.

Ilmaisen kirkkokyydin tilaus pyhäksi perjantaihin 
mennessä Marjalta, p. 040 7430 382!

Juhlavuoden 
kiitosmessu 

AAMUKAHVIlA 
avaa jälleen ovensa Luukulla (Luovontie 139) 
maanantaina 10.9. klo 9–10.30. Käy porisemassa 
kahvikupin äärellä!

TUlOSSA:
Pohjois-Pohjanmaan kanttorit kokoontuvat 
Hailuodossa ti 18.9. Iltamusiikki klo 18 kirkossa, 
kanttorikuoro ja solistit esiintyvät. 

Pyhäkouluissa on valinnanvaraa
Limingan seurakunnas-

sa jo vuoden verran 
toiminut bändipyhä-
koulu starttaa jälleen 

kesän jälkeen. Se järjeste-
tään Tupoksen Vanamos-
sa pari kertaa kuukaudessa.

– Ennakkoilmoittautu-
mista ei ole, ja kaikenikäiset 
ovat tervetulleita, sanoo py-
häkoulun opettaja, Limin-
gan seurakunnan lastenoh-
jaaja Ari Natunen.

Hän kertoo, että bändi-
pyhäkoulu alkaa Raama-
tun kertomuksella. Bändi-
pyhiksessä soitetaan ja lau-
letaan evankelioivia laulu-
ja, jotka sovitetaan sähköki-
taralle, bassolle, sähkörum-
muille ja rytmisoittimille.

– Kaikille annetaan 
mahdollisuus kokeilla jo-
kaista soitinta ja laulaa. Ai-
kaisempaa soittokokemus-
ta ei tarvita ja mihinkään ei 
pakoteta. Annan jokaisen 
soittimen hallinnasta pie-
niä perusvinkkejä.

Natunen kertoo, että 
bändipyhis on suunnattu 
koko perheelle.

– Vanhemmat avustavat 
pieniä lapsia ja soittavat yh-

dessä heidän kanssaan. So-
piva osallistujamäärä on 
5–10 lasta vanhempineen. 

– Bändipyhis on mukava 
hetki, jossa saa raamattu-
opetusta ja kokeilla erilai-
sia soittimia. Soittimet ovat 
lasten kokoja, joten ne sopi-
vat melko hyvin yli 5-vuo-
tiaille.

Natunen on itse soitellut 
rumpuja ja kitaraa pikku-
pojasta saakka.

– Toivottavasti voin ja-
kaa jotain siitä mitä itse olen 
saanut, Natunen toteaa.

Pyhäkoulua voi käydä
myös sähköpostitse
Karjasillan seurakunnassa 
on järjestetty sähköposti-
pyhistä parisen vuotta. Nyt 
myös Tuiran seurakunta on 
liittynyt toimintaan mu-
kaan.

Sähköpostipyhäkoulua 
hoitavat Karjasillan seura-
kunnan lapsi- ja perhetyön 
sihteeri, pyhäkouluvastaa-
va Mari Jääskeläinen ja 
Tuiran seurakunnan las-
tenohjaaja, pyhäkoulusih-
teeri Marja Raatikainen. 
He suunnittelevat ja toteut-

tavat pyhäkoulun yhdessä.
Mukaan ilmoittautuneet 

saavat kerran kuukaudessa 
sähköpostin, jossa esitel-
lään pyhäkoulupaketti ja 
teema.

– Pakettiin kuuluu 
muun muassa Raamatun 
kertomus, teemallinen tari-
na esimerkiksi ystävyydestä 
tai kirkkovuoden teemasta. 
Mukana on myös Raama-
tun aiheeseen tai vuodenai-

kaan liittyviä tehtäviä ja as-
karteluvinkkejä, pyhäkou-
lun vetäjät kertovat.

– Paketin voi tulostaa it-
se tai tehdä koneella. Kerto-
mukset on kirjoitettu niin, 
että ne ovat suoraan lapsille 
luettavissa.

Karjasillan seurakunnan 
listalla on tällä hetkellä 21 
perhettä, kaksi päiväkotia 
ja kaksi perhepäivähoitajaa 
sekä seurakunnan työnte-

kijöitä perheineen. Tuiras-
sa on sähköpostipyhiksen 
mainostus juuri alkanut.

Pyhäkoulun vetäjät suo-
sittelevat sähköpostipyhä-
koulua yhteiseen mukavaan 
hetkeen ja kristillisen kas-
vatuksen tueksi perheille, 
jossa on 3–8-vuotiaita lap-
sia, sekä lasten kanssa töitä 
tekeville aikuisille.

KATJA KIISKINEN

Seuraava 
bändipyhäkoulu pidetään 
ma 17.9 kello 17 
Tupoksen Vanamossa.
Sähköpostipyhäkouluun 
voi ilmoittautua 
Mari Jääskeläiselle, 
mari.jaaskelainen@evl.fi 
tai Marja Raatikaiselle, 
marja.raatikainen@evl.fi.

K at ja  K i i s k in e n

Ari Natunen piti myös puistopyhäkoulua Limingan Tupoksessa.
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

 

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Puttaan Tupa avoinna 6.9. al-
kaen torstaisin ja perjantai-
sin klo 12–14. Vapaamuotois-
ta yhdessäoloa. Kahvio. Put-
taan Tuvan tuotolla tuetaan 
diakonia- ja lähetystyötä.
Seurakuntakerho to 6.9. klo 
13 srk-keskuksen isossa salissa. 
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 6.9. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla. 
Rukouspiiri to 6.9. ja to 13.9. 
klo 18 Puttaan Tuvan Vieras-
kamarissa.
Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset torstaisin klo 
17–18 srk-keskuksessa. Uusia 
laulajia otetaan 6.9. ja 13.9. 
klo 16.30 lähtien. Kuoro on 
tarkoitettu 7–13-vuotiaille. 
Tiedustelut kuoronjohtaja 
Pirjo Mäntyvaara (23.9. saak-
ka) ja Kaisa Säkkinen (24.9. 
alkaen), p. 040 5818 974, etu-
nimi.sukunimi@evl.fi.
lähetystyön käsityöpiiri ti 
11.9. klo 13 Puttaan Tuvassa. 
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 11.9. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuoneessa.
Kellonhovin hartaushetki 
ke 12.9. klo 13.30 kerhohuo-
neessa, Kellonhovinkuja 1.
Raamattupiiri ke 12.9. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron syyskausi alkaa to 
13.9. klo 18.30 srk-keskuk-
sessa. Harjoitukset torstai-
sin klo 18.30–20.30. Kuo-
roon otetaan uusia laulajia 
koelaulun kautta. Tiedus-
telut, kuoronjohtaja Hannu 
Niemelä, p. 040 5471 660, 

hannu.niemela@evl.fi. 
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. 
Nuorten illat perjan-
taisin klo 18 Wirk-
kulassa.
Seurakunta 
tarjoaa kirk-
kokyytiä su 
16.9. klo 10 
jumalanpal-
velukseen. 
Ilm. diakonia-
toimistoon ma 
10.6. klo 9–11 p. 
(08) 5472 636. 
Nuori aikuinen, tule Tuntei-
den turnajaiset -ryhmään. 
Jokaisessa kokoontumisessa 
käymme läpi yhden negatiivi-
seksi mielletyn tunteen. Ryh-
mä kokoontuu Puttaan tuval-
la 25.9., 2.10., 9.10. ja 16.10. 
klo 17.30–20. Ryhmä on mak-
suton. Lisätiedot ja ilm. pe 

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

Kirkkoherranvirasto on siir-
tynyt normaaliin aikatau-
luun. Viraston aukiolojat 
ovat ma–ti ja pe klo 9–15, ke 
klo 9–14, to klo 9–17. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Päiväkerhot ja perhekerhot 
alkavat viikolla 36.
Varhaisnuorten kuorot 
aloittavat syyskauden viikol-
la 36 (6.9. ja 7.9.) to klo 16-
16.45 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15–16 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. 
Askeleet pe 7.9. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Nuttukerho 10.9. klo 18 kir-
konkylän srk-talon salissa.
Kirkkokuoro ke 12.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Raamattu- ja keskustelupiiri 

14.9. mennessä Tarja Kainu-
laiselle, p. 040 8245 861 tai 
tarja.kainulainen@evl.fi.
Hengellisen matkakump-
panuuden -ryhmä työikäi-
sille alkaen 11.10. klo 18 srk-
keskuksen kappelissa. Ryh-
mä luo tilaa hiljentymisel-
le ja rauhoittumiselle arki-
sen elämän keskellä. Ryh-

mä kokoontuu kerran 
kuussa toukokuul-

le 2013 saak-
ka. Lisätieto-
ja ja ilm. Lai-
la Juntille, 
p. 040 8668 
319, laila.
juntti@evl.

fi 28.9. men-
nessä.

Perhekerhot 
alkavat viikolla 35. 

Perhekerho on aikuis-
ten ja lasten yhteinen kerho, 
jossa saa tukea ja virikkeitä 
yhdessä olemiseen ja kristit-
tynä kasvamiseen. Perheker-
ho on maksuton ja sinne ei 
tarvitse erikseen ilmoittau-
tua. Perhekerhot kokoontu-
vat seuraavasti: Jokelan van-
ha koulu ma klo 10–11.30, 

Kellon srk-koti to klo 9.30–11 
ja Martinniemen srk-koti pe 
klo 10–11.30 (ei 7.9.). 
Kellonkartanon toimintaa: 
Miesten päivät 8.–9.9., mm. 
Olli Seppänen.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-
tuluokka pe 7.9. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 9.9. klo 
12 A. Paasolla, V-P. Holmal-
la, P. Huttusella ja R. Ala-
kärpällä, lähetysilta ja seu-
rat su 9.9. klo 17 ry:llä, sisa-
rilta ti 11.9. klo 18.30 ry:llä, 
lauluseurat ke 12.9. klo 18.30 
Viena ja Lassi Kortetjärvellä, 
Lehmikuja 12. Kello: huuto-
kauppaompeluseurat pe 7.9. 
klo 18.30 ry:llä, seurat su 9.9. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: syys-
kauden avajaiset pe 7.9. klo 
18.30 ry:llä, isojen raamattu-
luokka la 8.9. klo 18 ry:llä, py-
häkoulut su 9.9. klo 12 Ase-
ma e Hannu Koivisto, Asema 
p Jukka Karsikas, Keskiky-
lä Jorma Leskelä, Vänttilän-

Nuori 
aikuinen, tule 

Tunteiden 
Turnajaiset 

-ryhmään. Jokaisessa ko-
koontumisessa 

käymme läpi yhden 
negatiiviseksi 

mielletyn tunteen. 

Syksyn perhekerhot 
ovat avoinna lapsiperheille seuraavasti:
Pyhän Kolminaisuuden kirkolla: 
tiistaisin (4.9. alk.) klo 9.30–11
Keskustan srk-talolla: 
keskiviikkoisin (5.9. alk.) klo 9.30–11
Vanhassa Pappilassa: 
keskiviikkoisin (5.9. alk.) klo 9.30–11
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa: 
tiistaisin (4.9. alk.) klo 9.30–11 ja 
torstaisin (13.9. alk.) klo 9.30–11.30
lISÄKSI Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
perhepäivähoitajien ja hoitolasten perhekerho 
perjantaisin (7.9. alk.) klo 9.30–11.

MUSIIKKIPAINOTTEINEN PERHEKERHO 
Kokkokankaan srk-keskukseen keskiviikkoisin (12.9. alk.) 
klo 9.30–11 (erillinen ilmoittautuminen, max. 10 per-
hettä mahtuu mukaan, osallistumismaksu 20 €/ perhe). 
KÄDENTAITOPAINOTTEINEN PERHEKERHO 
Keskustan srk-talolla perjantaisin (14.9. alk.) klo 9.30–11.30  
(tähän myös erillinen ilmoittautuminen, max. 10 perhettä 
mahtuu mukaan, osallistumismaksu 20 €/ perhe).

Musiikkipainotteisen ja kädentaitopainotteisen perhe-
kerhon ilmoittautumiset Saijalle, p. 040 7790 375.

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. 

perä Juha Kaarivaara, Taipa-
leenkylä Jaakko Klasila, seu-
rat su 9.9. klo 16 ry:llä, yhteis-
kerho ti 11.9. klo 17.30 ry:llä 
ilmoittautumiskerho, sisarpii-
ri to 13.9. klo 18.30 ry:llä.
Kastetut: Aleksi Oliver Kyl-
mänen, Niklas Heikki Ante-
ro Pohjoisaho, Väinö Iisakki 
Lauhikari, Iina Emilla Klee-
mola, Liinus Casimir Seppä-
nen, Pinja Ilona Karjalainen, 
Elias Kalervo Kauppi, Oona 
Emilia Rautio, Aatos Jeremia 
Pönkä, Venla Alisa Kyllönen, 
Arttu Eevert Vänttilä, Niko 
Johannes Kallio.
Avioliittoon kuulutettu: 
Perttu Veli Matias Murto ja 
Riika Leena Orvokki Träske-
lin, Tommi Tapani Törmänen 
ja Loviisa Eveliina Viljamaa, 
Kari Kalle Johannes Nousiai-
nen ja Sini Pauliina Ronkai-
nen.
Kuollut: Elma Johanna Le-
pistö 91, Sylvi Johanna Jus-
sila 91.

sa. Syksyn aloitus ma 24.9.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin alkaen 6.9. klo 19 Vanhas-
sa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Oulun seudun nuorte-
nilta pe 7.9. klo 19 Patenie-
men ry:llä. Seurat su 9.9. klo 
16 ry:llä. Sisarilta ke 12.9. klo 
18.30 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Kodinilta pe 7.9. klo 19 py-
häkoulupiireittäin. Kempe-
le: Ahola T&H, Vanha Murto: 
Koivuneva, Uusi Murto: Saik-
konen, Tuulipurto: Korho-

työikäisille naisille ke 12.9. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Aikuiskatekumenaatti al-
kaa 13.9. Ilmoittautumiset 
7.9. mennessä Vesa Ääreläl-
le, p. 040 7703 819, tai kyse-
le lisätietoja. Katso lisätietoja 
www.kempeleenseurakunta.
fi/aikuiskatekumenaatti.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 19.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 20.9. klo 12 kirkonky-
län srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa ma klo 
10–12 Kirkonkylän srk-kodis-

Alakko nä mua -parisuhdeiltojen sarjassa 

"Ainä sää" -parisuhdeilta 
Haukiputaan Isollaniemellä (Isonniementie 510) 

21.9. klo 18–20.30. 

Puhutaan riidoista, millaisia toimintatapoja on 
riitelemisessä ja millaiset toimintatavat auttaisivat 

hoitamaan asioita rakentavammin. 
Alustajana perhe- ja paripsykoterapeutti 

Teija Pirnes-Hyvönen. 
Ilm. ja lastenhoidon varaukset pe 14.9. mennessä 
Laila Juntille, p. 040 8668 319, laila.juntti@evl.fi.

Seurakunnan 
kuorot aloittavat 
syyskauden
Kirkkokuoron 
harjoitukset 
keskiviikkoisin klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa 
12.9. alkaen. 
Varttuneet joka toinen 
torstai klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa 
20.9. alkaen.
Varhaisnuorten 
kuoron harjoitukset 
torstaisin 6.9. alkaen 
klo 16 Kirkonkylän srk-
kodissa ja perjantaisin 
7.9. alkaen klo 15 Kok-
kokankaan srk-keskuk-
sessa. 
Työikäisten 
Askeleet -kuoro 
perjantaisin 2 viikon 
välein klo 18 Kirkonky-
län srk-kodissa 7.9. al-
kaen. 

Kaikkiin kuoroihin ote-
taan lisää laulajia.
Lisätietoa kuoroista 
kanttoreilta.

Varhaisnuorten kerhot
Puuhakerho to 6.9. alkaen klo 16–17 
Vanhassa pappilassa.
Seikkailukerho to 6.9. alkaen klo 17–18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Draamakerho ma 10.9. alkaen klo 16–17 
Vanhassa pappilassa. 
Puuhakerho ti 11.9. alkaen klo 16–17 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Heppakerho ti 11.9. alkaen klo 17–18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kokkikerho ti 11.9. alkaen klo 17.30–19 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
leikkikerho ke 12.9. alkaen klo 16–17 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
liikunta- ja temppukerho ke klo 17–18 A
mmattikoulun salissa, Niittyrannantie 5, 
sisäänkäynti ovesta B12. 
Pienoismallikerho ke 12.9. alkaen klo 18–19 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.

nen P&M, Peuranniemi: Kok-
konen H&J. Kodinilta su 9.9. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Emma Lilja Helmii-
na Rova, Iida-Sofia Inkeri Si-
pilä, Miro Elias Joonatan Kos-
kenkorva, Saga Sofia Kangas, 
Emil Mikael Kangas, Rosa-
Maria Elisabet Elf, Lisa-Maria 
Adeliina Elf, Victoria Anna-
bella Hannuksela, Petra Ma-
ria Anneli Henttunen.
Vihitty: Ville Veikko Hyttinen 
ja Zanna Katrin Holopainen.
Kuollut: Yrjö Henrikki Inkala  
75, Pertti Antero Harvio 73.
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- Tule mukaan -
Aikuiskatekumenaatti sopii niin hengellisille etsijöille 

kuin jo jotain löytäneille. Aikuiskatekumenaatti on 
silta seurakuntaan ja jumalanpalveluselämään. Ryhmä 

lähtee liikkeelle sen jäsenten omista kysymyksistä ja 
kokemuksista. Ryhmä aloittaa Limingassa ke 19.9. 
klo 18.30–20. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Aino 

Pieskä, p. 044 7521 224 tai aino.pieska@evl.fi.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

Kirkkoherranvirasto 
suljettu 12.9. työnte-
kijöiden TYKY-päivän 
vuoksi.

p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
palvelee jälleen 
limingan
pappilassa
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

Messu su 9.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija 
Helomaa, avustaja Er-
ja Haho, kanttori Jarkko 
Metsänheimo.
Messu su 9.9. klo 13 Jää-
lin kappeli. Toimittaa 
Seija Helomaa, avustaa 
Erja Haho, kanttori Jark-
ko Metsänheimo.

Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Poikakuoro Pohjantähdet 
ke 5.9. klo 18.30 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa. Ky-
sykää kuorosta Ulla Metsän-
heimolta, p. 050 3601 866.
Raamattupiiri to 6.9. klo 10 
Vanhan koulun lähimmäisen 
tupa. 
Eläkeläiskuoro pe 7.9. klo 10 
Vanha koulu lähimmäisen tu-
pa, johtajana Tuomo Nikko-
la. Uudet laulajat tervetuloa!
lastenparkki torstaisin klo 
12.30–15 Jäälin kappelilla. Il-
moittautumiset parkkiin tiis-
taisin klo 15 mennessä, p. 
0400 835 374/ lastenohjaajat.
Pyhäkoulu su 9.9. klo 12 Kirk-
kopirtin päiväkerhotila.
Juttunurkka ma 10.9. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 10.9. klo 11–12 Jäälin kap-

pelilla. Aterian hinta 3 €. 
Esikkoryhmä ti 11.9. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
lähetyspiiri ti 11.9. klo 13 
Montin-salissa. Tule kuule-
maan lähetyskenttien 
kuulumisia!
Hyvää mieltä ja 
terveyttä kun-
tosalilta ti 
11.9. klo 16–
17. Mielenter-
veyskuntou-
tujille suun-
nattu kuntosa-
liharjoittelu oh-
jaajan opastuksel-
la. Kausimaksu 15 €. Ko-
koontuu viikoilla 36–47 Senio-
ritalon kuntosalilla. Tiedustelut 
Miia Ranta, p. 050 3796 711 tai 
Seija Lomma, p. 040 5793 247.
Raamattu- ja rukouspiiri 
ti 11.9. klo 18 Jäälin kappeli 
neuvotteluhuoneessa. Kan-
netaan toisiamme Sanan ja 
rukouksen voimin!
Naisten Kasvuryhmä ke 
12.9. klo 14–15.30 Suvelan 
leirikeskus. Vielä ehdit mu-

lähetysvintti aloittaa syk-
syn toimintansa ma 10.9. klo 
12–14. Tervetuloa!
Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotto ajanvarauk-
sella. Voit pyytää myös ko-
tikäynnille: Kirkonkylän seu-
rakuntatalo/diakoniatoimis-
to: Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226 tai sinikka.ilmo-
nen@evl.fi. Tupoksen Vana-
mo/diakoniatoimisto: Marja-
Liisa Hautamäki, p. 044 7521 
227 tai marja-liisa.hautama-
ki@evl.fi.
Rovastikunnalliselle mielen-
terveyskuntoutujien retkel-
le ilmoittautuneet: lähtö 
11.9. klo 8.30 Taksiaseman 
kupeesta. Jos tulee este, il-
moita, p. 044 7521 226. Hin-
ta 10 €.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
12.9. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Seurakuntakerho alkaa 16.9. 
klo 12 seurakuntatalolla. Tar-
koitettu eläkeläisille.
Nuorisotyö: Nuortenil-
ta NuorisoNurkassa to 6.9. 
ja Vanamossa to 13.9. klo 
18–20. Nuorten lähetysvin-
tin toiminta uudistuu! Tule 
suunnittelemaan uudenlais-
ta vinttiä ti 11.9. klo 17 Lähe-
tysvintille. Haluaisitko aut-
taa? Palveluryhmä aloittaa 
toimintansa ke 12.9. klo 15 
NuorisoNurkassa. Lisätieto-
ja saat Sinikalta, p. 044 7521 
226. Lähde matkalle Raama-
tun ihmeelliseen maailmaan! 
Nuorten raamis Nurkassa ke 
12.9. klo 18. Matkaoppaana 

toimii Anna-Maari. Tarkem-
paa tietoa syksyn toiminnas-
ta osoitteessa: www.nuoriso-
nurkka.fi. 
Rippikoulutyö: Rippikoulu-
laisten vanhempainilta ma 
17.9. klo 18 seurakuntatalol-
la. Kahvitarjoilu. Tilaisuudes-
sa täytetään rippikoululaisen 
henkilötietolomake.  
Perhekerhot: Koti-Pieti-
lässä (Pappilantie 6, Limin-
ka) tiistaina 11.9. klo 9.30–
11. Yhdessäoloa. Vanamossa 
(Kauppakaari 1, Tupos) kes-
kiviikkona 12.9. klo 9.30–11. 
Mukana Ari Natunen.
Rauhanyhdistys: Aluetoimi-
henkilöiden virkistysilta pe 
7.9. klo 18 ry:llä ja raamattu-
luokka (7.–8.) klo 18.30 ko-
deissa sekä Oulun seudun 
nuortenilta klo 19 Patenie-

men ry:llä. Raamattuluokka 
(5.–6.) la 8.9. klo 18.30 ry:llä. 
Seurakuntapäivä su 9.9. klo 
13 ry:llä ja seurat klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla. 
Sisarilta ti 11.9. klo 19 ry:llä. 
Varttuneiden kerho to 13.9. 
klo 12 ry:llä.
Kastettu: Anniina Sonja Ali-
sa Häyry, Tiitus Martti-Iisak 
Männynsalo, Aleksi Henrik 
Ohukainen, Enni Kristiina 
Pitkälä, Ellen Lyydia Puroila, 
Roosa Emilia Rahkolin. 
Vihitty: Iikka Tapio Heiska-
ri ja Maria Karoliina Kanniai-
nen, Patrik Sebastian Matts-
son ja Katja Maarit Ikonen, 
Pasi Juhani Männynsalo ja 
Marjut Hannele Parkkila, Ju-
ha Henrik Ohukainen ja Hei-
di Johanna Hartikka. 

kaan, syksyn ohjelmia jaossa 
ryhmässä. Jos tarvitset kyy-
tiä, ole yhteydessä Seijaan, 
p. 040 579 3247.
Kätevät kädet -askartelupii-
ri lähetyksen hyväksi ke 12.9. 
klo 18 Montin-salissa. Tule as-
kartelemaan itselle tai toisille!
Kirkkokuoro joka torstai klo 

18.30. Syyskuun kirk-
kokuoro harjoituk-

set pidetään Kii-
mingin seura-
kuntakeskuk-
sessa ja loka-
kuussa harjoi-
tukset Jäälin 

kappelissa. Ter-
vetuloa mukaan 

uudet ja vanhat lau-
lajat. Tiedustelut kanttori 

Sari Wallinilta p. 040 0839 461.
Seniorilaulupiiri to 13.9. klo 
12–13 Seurakuntakeskukses-
sa. Mukana kanttori Sari Wal-
lin ja diakoni Erja Haho.
Hyvän mielen kädentaito-
ryhmä to 13.9. klo 11–13 Jää-
lin kappelin neuvotteluhuo-
ne. Ryhmä on uusi, tule ideoi-
maan sen toimintaa. Ohjaa-
jana vapaaehtoistyöntekijä 
Leila Heikkinen. Tied. Jaana, 
p. 040 5793 248.
Eläkeläisten leiri ke–to 19–
20.9. Suvelan leirikeskukses-
sa. Leiriläiset otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä ja etu-
sijalla ovat kiiminkiläiset elä-
keläiset. Leirin hinta on 25 €. 
Ilmoittautumiset, kyydin tar-
ve ja ruokavaliot pe 7.9. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5844 406. Lisätietoja 
diakoniatyöntekijöiltä. Keski-

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut: Meija Inari Koi-
visto, Akseli Heikki Johan-
nes Peltola, Mirja Helena 
Puro, Jimi Santeri Illikainen.
Vihitty: Tomi Petteri Tuo-
maala ja Elisa Inkeri Koiri-
kivi, Kari Väliaho ja Mirva 
Kallio, Timo Arvid Maanin-
ka ja Paula Kristiina Paroll.
Kuollut: Eero Olavi Kokko.

viikkona leirillä on Mari Hal-
kolan luento aiheesta: ”Hyvä 
tietää turvotuksista”. Voit ha-
lutessasi osallistua vain luen-
nolle ja jäädä ruokailemaan 
leiriläisten kanssa hintaan 5 
€. Ilmoittautumiset virastoon.
Naisten saunailta to 20.9. 
18–20 Suvelan leirikeskuksen 
saunalla. Tule viettämään yh-
teistä aikaa saunoen, rentou-
tuen, pientä iltapalaa naut-
tien ja lopuksi hiljentyen. 
Omat pyyhkeet, saunomis-
välineet ja ”peffanalunen” 
mukaan. Tiedustelut Seija, p. 
040 5793 247.
Omaishoitajien kirkkopyhä 
su 23.9. Haukiputaalla. Päivä 

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          

alkaa klo 10 messulla kirkos-
sa, jonka jälkeen ohjelmalli-
nen juhla. Ilm. 13.9. mennes-
sä Jaana, p. 040 5793 248.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
ti klo 9.30–11 ja Jäälin kappe-
lissa to klo 9.30–11.
Kiimingin Rauhan Sanan seu-
rat su 9.9. klo 15 Mortin-salis-
sa. Puhujana Esko Leinonen.
Rauhanyhdistys: Myyjäiset 
la 8.9. klo 16 Rauhanyhdis-
tyksellä. Seurat su 9.9. klo 17 
Rauhanyhdistys, Eero Hyyti-
nen ja Olavi Ikonen.

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

löytötavarat: 
Suvelaan jäänyt 

lastentakkeja tyttöjen 
ja poikienleiriltä. 

Hakea saa Kiimingin 
kirkkoherran-

virastosta.

A
rkisto

Kerhot alkavat!
Kerhot on tarkoitettu 1.–6.-luokkalaisille tytöille ja po-
jille. Kerhoissa pelataan, leivotaan, askarrellaan, ulkoil-
laan ja tehdään kaikkea kivaa. Kerhot ovat maksuttomia. 
Kerhoihin ilmoittautumiset www.liminganseurakunta.fi.  

Tupoksen Vanamossa (Olkkari 2. krs)
Poikakerho 1.–3.-lk maanantaisin klo 17.–18.30 alk. 10.9.
Tyttökerho 1.–3.-lk torstaisin klo 16.–17.30 alk 13.9.
Tyttökerho 4.–6.-lk perjantaisin klo 14.30–16 alk. 14.9.

Nurkassa (srk-talon pääty)
TyttöjenNurkka on kerho 4.–6.-lk tytöille 
maanantaisin klo 15.30–17 alk. 10.9.
Sankarit-kerho on liikunnallinen poikakerho 4.–6.-lk 
tiistaisin  klo 15.30–17 alk. 11.9.
KerhoNurkka on kerho 1.–3.-lk tytöille ja pojille 
torstaisin klo 15.30–17 alk. 13.9.

lähetysvintillä  (srk-talon pihapiiri)
Kaiken maailman kerho 3.–6.-lk tytöille ja pojille tiistai-
sin klo 15–16.30 alk. 11.9. Kerhon painopiste on kansain-
välisyydessä ja lähetyskasvatuksessa. 

Lisätietoja: Nuorisotyönohjaaja Maria Matilainen, 
p. 044 7521 236 / maria.matilainen@evl.fi

Seniorilaulupiiri
Kiimingin seurakunnassa alkaa uutena työmuotona se-
niorilaulupiiri. Laulupiiri on tarkoitettu kaikille ”joutilail-
le”, joilla on päiväsaikaan mahdollisuus tulla porukassa 
laulamaan. 
Joka kerralle on vähän eriaiheinen teema. Sinun ei tarvit-
se osata laulaa, voit myös kuunnella. Musiikkihan aktivoi 
aivoja erittäin laaja-alaisesti ja virkistää muistia. Se tuo 
elämään iloa, virkistystä ja ehkä uusia ystäviäkin. 
Ensimmäinen kokoontuminen on to 13.9. klo 12 
seurakuntakeskuksessa. Mukana on 
diakoniatyöntekijä Erja Haho ja kanttori 
Sari Wallin. Tervetuloa!
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Seurakunnissa tapahtuu 6.–13.9.2012

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
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
9.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Tuomo Kangas.
Pyhäkoulu su 9.9. klo 12 Re-
pussa.
Perhekerhot Salonpään työ-
väentalolla ti 11.9. klo 9.30 ja 
Repussa, ke 12.9. klo 9.30.
Hartaus ke 12.9. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Jukka Joensuu.
Seurakuntakerho to 13.9. klo 
11 Huom. poikkeuksellisesti 
Toimitalolla, Vattukuja 2.
Hartaus to 13.9. klo 11.30 
Teppolassa Minna Salmi.
Alakoululaisten musiikki-
kerho to klo 15–16 Repussa 
14.9. alkaen. Lisätietoja Taru 
Pistolta, p. 044 7453 849. 
Uusi Ääni to klo 18–20 srk-ta-
lolla 14.9. alkaen. Uudet lau-
lajat tervetulleita! Lisätieto-
ja Taru Pistolta, p. 044 7453 
849.
Kirkonkylän ry: Äitien ja 
isien virkistysilta la 8.9. klo 
18.30 Salonpään ry ”Vastuu 
toisistamme” raamattuluok-
ka I su  9.9. klo 12 I ry, raa-
mattuluokka II Kylänpuoli ja 
Keskikylä ry, Karhuoja; Eero 
Ilkko, seurat ja tutustumisil-
ta klo 16 Kuha Heimo, Pert-
ti Lahtinen. Lauluseuroja ko-
deissa ti 11.9. klo 18.30  Kar-
huoja:  Aulikki ja Matti Lää-
köllä, Pahajärventie. ja Keski-
kylä: ry,  klo 18.30. 
Salonpään ry: Seurat su 16.9. 
klo 16.
Vihitty:  Raimo Armas Väärä-
niemi ja Anna Kristiina Tak-
kinen.

keskiviikkona 
12.9. klo 11

KYlÄKAMARIllA
VIERAANA 

Saamelainen 
toimittaja-kirjailija

Rita Magga-Kumpulainen
kertoo lapsuudestaan 

suurperheessä 
erämaakylässä.

TERVETULOA!

Hartaushetket to 6.9. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa.
laitasaaren kerho ti 11.9. klo 
12 rukoushuoneella. Syyskau-
den aloituksessa Leena 
Honkanen ja  Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ti 11.9. 
klo 13 Mu-
hoksen pal-
velukodissa, 
Pekka Kyllö-
nen. 
Aikuisten 
raamattupii-
rin syyskauden 
aloitus ti 11.9. klo 
16 srk-talon kappeli-
huoneessa, Simo Pekka Pek-
kala.

Musiikki-ilta ti 11.9. klo 
19 kirkossa, Helinä Nissi, 
alttoviulu ja Ossi Kajava, 
urut. Vapaa pääsy.

Niittypirtin kerho ke 12.9. 
klo 13, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki, Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 12.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 13.9. klo 

13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 13.9. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Kuorot: Kirkkokuoron kau-

den aloitus to 6.9. klo 18 
seurakuntatalossa. 

Kaikkien kuoro-
jen harjoituk-
set alkavat 
ke 12.9.
lapset/per-
heet: Per-
hekirkko su 
9.9. klo 12 

seurakunta-
talossa. Muka-

na Simo Pekka, Ti-
mo, Anne, Sirpa, Han-

na ja Reija. Perhekirkon jäl-
keen tarjoilua. Perhekerho 
tiistaisin klo 9.30–11.30 seu-
rakuntatalossa ja klo 10–12 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä joka toinen torstai 

klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Nuortenilta to 6.9. klo 
17–18.30 Päivärinteen seura-
kuntasalissa. Rippikoululaiset 
saavat merkinnän rippikou-
lukorttiin. Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 7.9. klo 16–18. 
Nuortenilta rippikoululaisil-
le pe 7.9. klo 18–20 srk-talon 
nuorisotilassa. Isoskoulutus 
ke 12.9. klo 18–20 Koortilassa. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 6.9. 
klo 10–12. Laitasaaren kerho 
ti 11.9. klo 12, Leena Honka-
nen, Jouni Heikkinen. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 7.9. klo 18.30 syys-
myyjäiset ry:llä. La 8.9. klo 
19 raamattuluokka-iltaky-

Marttaliiton hankkeen puitteissa järjestetään pikkulapsiperheille 

kokkauskurssi seurakuntatalolla 
Kurssi kokoontuu kolme kertaa 

peräkkäisinä keskiviikkoina 12.9. klo 15 alkaen. 
Mukaan mahtuu 4–5 perhettä ja kurssi on maksuton! 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 7.9. mennessä diakoni 

Hanna Kaisto-Vanhamäki, p. 040 5470 784.

lä 4.–6.-lk M. Toljamo, Kale-
vinkuja 4 ja 7.–8.-lk J. Tolja-
mo, Kankaantaus 11. Su 9.9. 
klo 14 seurat ry:llä. Ma 10.9. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
13.9. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 7.9. klo 19 toimintail-
ta ry:llä. La 8.9. klo 10 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 isojen raa-
mattuluokka Toljamo, Kan-
kaantaus 11, Muhos. Su 9.9. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 

Karvonen, Tarmontie 12, Lai-
tasaari Virkkala, Kärnänkuja 
6, Huovila Vatjus, Metsämar-
jantie 10. Klo 17 seurat ry:llä. 
Kastettu: Kiira Katariina Sil-
takoski, Verner Julianos Juu-
tinen.
Vihitty: Kari Jaakko Olavi 
Henttunen ja Maritta Kaari-
na Moilanen, Matti Jaakko 
Eerik Niemelä ja Riitta Paulii-
na Moilanen.
Kuollut: Juha Markku Väyry-
nen 35.

Muhoksen seurakunnan 
kuorot syksyllä 2012

lapsikuoro keskiviikkoisin klo 16 Hyrkin koululla 
(uusi ryhmä). 
lapsikuoro keskiviikkoisin klo 17.30 seurakuntatalossa.
Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo 18.30 seurakuntatalossa.
Päiväkuoro joka toinen keskiviikko klo 10.30 
seurakuntatalossa.

Kaikkiin kuoroihin otetaan uusia laulajia. 
Lisätietoja kanttori Ossi Kajava, p. 040 5470786.
Kirkkokuoron aloitus / nuotinnostajaiset to 6.9. 
klo 18 seurakuntatalossa. 
Kaikkien kuorojen harjoitukset alkavat ke 12.9.

Diakonian syysretki ikäihmisille 
ti 18.9. Ouluun. Lähtö linja-autolla srk-talolta klo 9, matkalta 
voi tulla kyytiin. Paluu klo 15.30. Tutustumista Oulun kaup-
pahalliin ja torielämään, lounas ravintola Markassa, vierai-
lu Pohjois-Pohjanmaan museossa ja/tai Ainolan puistossa. 
Retki on maksuton. Sitovat ilmoittautumiset 11.9. mennes-
sä diakoniatyöntekijä Leena Honkaselle, p. 040 5470 785.

Motoristien 
kirkkopyhä 

su 9.9. klo 18 kirkossa, 
jumalanpalveluksen

 toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina

 Timo Ustjugov, 
soitinryhmä.

Repun toimintaa syksyllä 2012
                                                                                                                                                 
Varkkari eli avoimet ovet 
7–12-vuotiaille maanantaisin klo 14–16.
Mahdollisuus välipalan syömiseen, pelaamiseen, soit-
tamiseen kuulokkeilla ja porisemiseen. Lopuksi harta-
us. Lisätietoja Kirsiltä, p. 040 5573 576. 

Nuorten avoimet ovet 
yli 12-vuotiaille  maanantaisin klo 16–19.
Mahdollisuus välipalan syömiseen, pelaamiseen, soit-
tamiseen kuulokkeilla ja porisemiseen. Lopuksi harta-
us. Lisätietoja Sannalta, p. 044 7453 851. 

Teemakerho 
tiistaisin klo 16–17.30. 
Kts. lisätietoja netistä. Alkaa syyskuun alussa. Ryhmiin 
pitää ilmoittautua etukäteen. Teemoina mm. kitara-
komppaus, akvarellipiirustus ja pikkuleipien teko.

Tyttöjen ja naisten askare- ja oloilta 
tiistaisin klo 18–20. Alkaa syyskuun alussa.
Mahdollisuus askarteluun tai käsitöihin, pelaamiseen, 
soittamiseen kuulokkeilla ja porisemiseen. Pienille lap-
sille oma valvottu leikkinurkkaus. Pientä purtavaa tar-
jolla. Lopuksi hartaus.

Reppu-ilta eli nuorten yökahvila 
yli 12-vuotiaille perjantaisin klo 18–23.
Mahdollisuus iltapalan syöntiin, pelaamiseen, soitta-
miseen ja porisemiseen. Paikalta löytyy apua tarvitse-
valle ja kuuntelija. Loppuu hartauteen klo 22.45–23.
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Päiväkerhot 
alkavat!
Kestilä
• torstaisin klo 11–13 
kerhokodissa alkaen 20.9.
Pulkkila
• perjantaisin klo 10–12 
srk-talon kerhohuonees-
sa alkaen 14.9. 
Pyhäntä
• perjantaisin klo 10–12 
srk-talon kerhotilassa 
alkaen 14.9.
Rantsila
• Isot Nuput tiistaisin 
klo 10–12 Nuppulassa 
alkaen 11.9.
• Pikku Nuput torstaisin 
klo 10–12 ja klo 13–15 
Nuppulassa alkaen 13.9.
 Piippola
• päiväkerhosta 
kiinnostuneet ottakaa 
yhteyttä Marketta 
Taipaleenmäkeen,
p. 040 820 4301 ma 10.9. 

KeSTiLä
Ompeluseuramyyjäiset pe 
7.9. klo 19 ry:llä.
Hartaus la 8.9. klo 13 hauta-
usmaalla.
Seurat su 9.9. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Perhekerho ke 12.9. klo 10 
kerhokodilla.
Kirkkokuoro to 13.9. klo 18 
srk-kodissa. 
Seurakuntakerho pe 14.9. 
klo 10 srk-kodissa.
Puuhailukerho pe 14.9. klo 
13.30–15 kerhokodissa.

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

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

Vt. kirkkoherra
rovasti Erkki Piri
p. 0207 109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 0207 109 731
Perttu Kyllönen
p. 0207 109 871
Saila Karppinen
p. 0207 109 866

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 0207 109 853
Mervi Karttunen
p. 0207 109 856
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 0207 109 733

Ompeluseurat pe 14.9. klo 
19 ry:llä.
Kastettu: Heidi Sofia Huo-
vinen, Luukas Toivo Tapani 
Knuutinen.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 11.9. klo 
12 Väinölässä.
Veteraanien lauluryhmä to 
13.9. klo 11 srk-kodissa. 
Ehtoollishartaus pe 14.9. klo 
14 Vaarintalolla.  

PuLKKiLa
Seurakuntakerho to 6.9. klo 
12 srk-talossa. 
Merja Jyrkän vaalinäyte su 
9.9. klo 10 kirkossa. Vaali-
näytteen jälkeen kirkkokah-
vit ja ehdokkaan kyselytunti 
srk-talossa.
Seurat su 9.9. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Heik-
ki Saarela.
Käsikellokuoro ke 12.9. klo 
16.30 srk-talon kerhohuo-
neessa. 
Kirkkokuoro ke 12.9. klo 18 
srk-talossa. 
Raamattuluokka pe 14.9. klo 
19 ry:llä.
Seurat la 15.9. klo 19.30 
ry:llä.
lapsikuoro to klo 15 (alk. 
6.9.) srk-talossa. 
Vihitty: Sami Paavo Myllykos-
ki ja Mari Kristiina Kylmänen. 
Kuollut: Valvi Johannes Ko-
pola 80.

PyHäNTä
Myyjäiset la 8.9. klo 18 
ry:llä.
Hartaus su 9.9. klo 10.30 

Nestorissa.
Seurat su 9.9. klo 16 ry:llä, Ti-
mo Lukkari ja Raimo Paukkeri.
Perhekerho ti 11.9. klo 10 
srk-talossa. 
Seurakuntakerho ke 12.9. 
klo 12 srk-talossa. 
lauluseurat ke 12.9. klo 
18.30 Päivi ja Timo Aitto-
ojalla.
Diakoniailta to 13.9. klo 18 
Sirpa ja Jukka Arbeliuksella, 
Seurantie 8 b. 
Syysseurat la 15.9. Messu 
klo 18 kirkossa, ry:llä iltapa-
la ja alustus aiheesta " Juma-
la sanoi todella niin", Jukka 
Joensuu.
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17 
ja nuorisokuoro ke klo 16.30 
srk-talossa. 
Kerhot: Varkkarikerho ti 
11.9. klo 14.30–16 ja K12-ker-
ho to 13.9. klo 14.30–16 srk-

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

Sanajumalanpalvelus su 9.9. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen,  kant-
torina Pentti Korkiakoski.
Messu  su 9.9. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Hartaushetki ma 10.9. klo 14 
Kotolassa.
Nuttupiiri to 6.9. klo 17 Tyr-
nävän seurakuntatalolla. 
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 Riitta, 
p. 044 7372 630.
Seurakuntakerho ti 11.9. klo 
12.30–14 Tyrnävän seurakun-

tatalolla. 
Aamukammari ke 12.9. klo 
9–10.30  Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa. 
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
La 8.9. klo  12 myyjäiset Ka-
jaanin ry:llä alkaen ruokai-
lulla klo 11 ja klo 18 myyjäis-
ten iltaohjelma. Su 9.9. har-
taus klo 14.30 Villa Tyrnissä 
ja seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
7.9. klo 19 kodinilta pyhäkou-
lupiireittäin. Kempele: Aho-
la T&H, Vanha Murto: Koivu-

Aamukammari 
keskiviikkona 12.9. klo 9–10.30  
Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. 
Kammari on tarkoitettu kohtaamispaikaksi kaikenikäisille. 
Siellä voi tehdä käsitöitä, kahvitella ja seurustella tai vaik-
ka laulaa, istuskella ja ihmetellä. Seurakunta tarjoaa kahvit. 
Aamukammari toimii myös kummina Etiopiassa sijaitsevan 
Hosainan kuurojenkoulun yhdelle vuosiluokalle.

Seurakuntakerho 
tiistaina 11.9. klo 12.30–14 Tyrnävän seurakuntatalolla. 

Kerho on tarkoitettu viikoittaiseksi virkistykseksi 
kaikenikäisille, mutta erityisesti eläkeikäisille. 
Tervetuloa uudet ja entiset kerholaiset aloittelemaan 
syksyn toimintaa. 
Mikäli tarvitset autokyytiä kerhoon, voit tilata sen 
Palveluliikenteen puhelinnumerosta 045 2517 060 
mielellään edellisenä päivänä. Kyyti maksaa 2 €/ suunta.neva, Uusi Murto: Saikkonen, 

Tuulipurto: Korhonen P&M, 
Peuranniemi: Kokkonen H&J. 
Su 9.9. klo 16 kodinilta ry:llä.
Kastettu: Aleksi Olavi Mati-
as Markus, Silva Eufemia Kä-
märäinen, Roni Patrick Hyn-
ninen, Klaus Aapeli Ojala, 
Venni Eemil Benjamin Reip-
painen, Milla Emilia Tauriai-
nen, Aaro Iikka Topias Rusila, 
Stefan Vili Gabriel Lahtinen.
Avioliittoon vihitty: Ant-
ti Johannes Lumila ja Anna-
Riitta Mirjami Koret.

Perhevaellus Rokualla lauantaina 8.9. 
Vielä ehdit mukaan, tiedustelut  Salme Kinnunen, p.  044 7372 631.

Nyt kaikki laulavaiset kuoroon!
Aikuisten kuoro alkaa 6.9. Rantsilassa. 
Kokoonnumme torstaisin klo 19 Rantsilan srk-talossa.
Laulamme neliäänisesti hengellisiä ja klassisia lauluja. 
Tiedustelut kanttori Arja Leinonen, p. 044 5181 151.

talon kerhotilassa. Varkkari-
kerho ke 12.9. klo 15.30–17 
Tavast-kengän koululla 2. krs.
Kastettu: Lilia Adalmiina Ka-
mula.

RaNTSiLa
Opistoilta pe 7.9. klo 19 
ry:llä, Vesa Tahkola.
Seurat su 9.9. klo 13 ry:llä.
Virsilaulu-ilta su 9.9. klo 19 
Kaisa Leinosella Mankilassa, 
Koskelankankaantie 38. Lau-
lamme jokaisen osallistujan 
lempivirren. Kahvitarjoilu, 
tuotto musiikkityölle. 
Perhekerho Pallerot ma 10.9. 
klo 10 Nuppulassa. 

EU-ruuan jako ti 11.9. klo 
10–12 srk-talossa. Jakope-
rusteena vähävaraisuus. 
Tiedustelut Eeva-Liisa Kek-
konen, p. 044 5181 171.
Varkkarikerho ti 11.9. klo 15–
16.30 Hovin koululla.
Syöpäkerho ke 12.9. klo 
12.30 srk-talossa. Vieraana 
Anita Härkönen Kajaanista.
Stellat ke 12.9. klo 17 srk-ta-
lossa. 
Seurakuntakerho to 13.9. 
klo 13 Rauhalassa.
Ehtoollishartaus pe 14.9. klo 
14 Pohjantähdessä. 
Elomyyjäiset pe 14.9. klo 19 
ry:llä.

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. 
Voitte ottaa mukaanne myös omia eväitä. Mahdollisuus 
yhteiskyyditykseen 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           

Isä-lapsi-
tapahtuma
pe 14.9. klo 18–la 15.9. 
klo 12 Pyhännän Ah-
venjärvellä.
Ongintaa, yhdessä te-
kemistä ja olemista.
Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset viimeistään 
ma 10.9. Matti Saara-
selle, p. 040 191 2238.
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Matkalla Rovaniemeltä Ylitor-
nioon. Argentiinalainen raa-
mattuvaikuttaja Esteban 
Voth ja Pipliaseuran pääsih-

teeri Markku Kotila reissaavat autolla 
pohjoisessa. 

Tiellä näkyy joitakin poroja, mutta ei 
mitään muuta. Ei auton autoa. Ei ihmi-
sen ihmistä. Se hämmästyttää argentii-
nalaista.

Perille päästään onnellisesti. 
– Yritin koko ajan vakuuttaa Esteba-

nille, että olemme menossa juhlaan, jo-
hon saattaa tulla 500–1 000 ihmistä.

– Majoituimme Ruotsin puolelle Över-
torneåån. Menimme hotelliin ja huoma-
simme, että olimme ainoat vieraat. Kak-
si naista söi päivällistä, mutta he eivät yö-
pyneet hotellissa, Kotila nauraa.

Miehet osallistuivat Pellossa Pipli-
aseuran 200-vuotisen taipaleen juhlin-
taan.

Voth on Yhtyneiden Raamattuseuro-
jen käännöskoulutuksen johtaja. Hän or-

Ei ainuttakaan autoa

Ystävää 
ei faniteta
– Tarja, vieläkö leivot ruisleipää ja 
piirrät siihen ristin? kempeleläi-
nen Birgitta Kreivi-Hautamäki 
kysyy ystävältään.

Pellolainen laulaja Tarja Yli-
talo vastaa kysymykseen myön-
tävästi.

Tarjalla on kosolti kokemusta 
laulamisesta, sillä hän on entinen 
iskelmätähti. Hänen hittejään oli-
vat muun muassa Mustankippee ja 
Miks' ei aina voi olla lauantai.

Pellon lähetysjuhlilla Tarja 
Ylitalo lauloi Sanan ja rukouk-
sen illassa.

Tarja ja Birgitta ovat tunteneet 
toisensa pitkään; siitä asti, kun 
Tarja Ylitalo alkoi kulkea anop-
pilassa, jonka naapurissa Birgit-
ta Kreivi-Hautamäki asui ennen. 

Ystävykset eivät pidä nykyi-
sin säännöllisesti yhteyttä, mut-
ta seuraavat silti toistensa elämää.

Birgitta, mikä on Tarjassa 

Birgitta Kreivi-Hautamäki ja Tarja Ylitalo ovat tunteneet toisensa jo 40 vuotta.

parasta?
– Tarja on sydämellinen ja 

rakkautta täynnä oleva ihmi-
nen. Huomaan hänet heti väki-
joukossa.

Tarja ja Birgitta muistelevat 
aikaa, jolloin he näkivät toisiaan 
enemmän.

– Kolmen talon naapurustossa 
oli ihana ja jännittävä asua. Tar-
jan myötä maailma tuli naapurin 
lapselle lähemmäksi. Olin vie-

lä kotona, kun Tarja aloitti keik-
kailun. 

– Naapuriin näkyi hienoja 
asusteita ja mainoksia keikka-au-
tossa, Birgitta muistelee.

Tarja lauloi Pellon kirkossa hä-
nelle ennen tuntemattomia laulu-
ja. Hän halusi välittää niillä rak-
kauden ja kaipuun tunnetta. 

– Jotenkin näissä lauluissa ki-
teytyi jalous, Tarja kuvailee. 

Tarjan lauluista Birgitta pitää 

eninten Syys surumielisestä.
Oi, Tarja huokaa.
Oletko Tarjan fani, Birgitta?
– En osaa Tarjaa fanittaa. Tar-

ja vain on.
Kesken keskustelua pieni vaa-

leahiuksinen tyttö pujahtaa huo-
neeseen ja ojentaa Tarjalle ku-
kan. Hän on Tarjan sukulaisia, 
Alma.

– Voi kiitos, Ruotsista tuli kuk-
ka. Tack så mycket, Tarja kiittää.

ganisoi Raamatun kääntämistä alkupe-
räiskielille.

Voth ja Kotila ovat tavanneet kansain-
välisissä kokouksissa. He ovat myös hur-
ruuttaneet yhdessä autolla ja osallistu-
neet samoille lennoille.

Huolimatta yhteisistä matkoista mie-
het eivät ole ehtineet tutustua toisiinsa. 
Lähetysjuhlat tarjosivat siihen tilaisuu-
den. Tutustuminen tuskin on pakkopul-
laa, mutta siitä huolimatta Voth letkaut-
taa.

– Minun on pakko olla kiltti Markul-
le, kun varat tulevat Suomesta.

Markku ei ole huomautuksesta mok-
siskaan.

– Haluan olla yhteydessä ihmisiin, jot-
ka vetävät rahoittamiamme hankkeita, 
Kotila toteaa.

Kotila ja Voth ovat oppineita, Raamat-
tunsa tuntevia miehiä. Kotilan mukaan 
se auttaa löytämään yhteisen kielen työ-
asioissa.

Pellossa käytiin myös mannertenvä-
lisiä keskusteluja. Alakoulun audi-
torioon pakkautunut yleisö näki ja 
kuuli Senegaliin saakka. Senegalis-

ta nähtiin ja kuultiin takaisin. 
Sen mahdollisti lähetystyöntekijä 

Marko Hanslianin virittämä skype-pu-
helu. Marko Hanslian työskentelee Suo-
men Lähetysseurassa raamatunkäännös-
työn koordinaattorina.

Skype on internetin kautta toimiva 
näköpuhelin. Screenille heijastuivat se-
negalilaisen raamatunkääntäjä Maali-
kin kasvot. Hän kääntää Lähetysseuran 
avustuksella Vanhaa testamenttia pulaa-
rin kielelle. Se on Maalikin äidinkieli. 

Maalik asuu maaseutukaupunki Lin-
geerissä keskisessä Senegalissa. Lingeeris-
sä elettiin puhelun aikaan aamukuutta. 
Oli viileää, mutta poutaa, vaikka meneil-
lään on sadekausi. 

Suomessa kello oli yhdeksän. Ulkona 
tihuutti.

Miten on väsymyksesi (pulaariksi 
tampere) laita? kysyi Marko ja sai Maa-

"Jumalan terve"
likilta vakuutuksen, että ”rauhaa vain”.

Puhelun avulla laulettiin ja rukoiltiin 
yhdessä pulaariksi. Maalikin työtoveri 
Samba tuli Maalikin rinnalle puheluun.

Samba kertoi, että pulaarissa on noin 
25 murretta, joista kahta puhutaan Se-
negalissa. Pulaarinkielisiä ovat lähinnä 
paimentolaiset, jotka vaeltavat karjansa 
mukana.

Senegalissa pulaaria puhuu runsaat 
2,5 miljoonaa, noin 23 prosenttia maan 
asukkaista. Kieltä kuulee myös naapuri-
maissa.

Käännöksen avulla Jumalan Sana ta-
voittaa pulaarinkieliset, luo heille kirja-
kielen oikeinkirjoituksineen ja synnyttää 
omankielistä kirjallisuutta. 

Samba vertasi käännöstyön merkitys-
tä Lutherin ja Agricolan kirjalliseen työ-
hön Saksassa ja Suomessa.

Jumalan terve, Samba sanoi skype-pu-
helun lopuksi suomen kielellä.

TEKSTIT: PEKKA HElIN

Ystävät ja tuttavat 
tapasivat toisiaan Pellon 
hiippakunnallisilla 
lähetysjuhlilla.
Yksi kohtaaminen 
ulottui Afrikkaan 
saakka, toisessa 
ajettiin tyhjällä tiellä ja 
kolmannessa piirrettiin 
ruisleipään risti.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Pipliaseuran pääsihteeri Markku Kotilaa (vas.) ja argentiinalaista Esteban Vothia yhdistää oppineisuus ja 
Raamattu.

Raamatunkääntäjät Samba (vas.) ja Maalik puhuivat lähetysjuhlien yleisölle tuhansien kilometrien päästä.


