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Vastarannan Kiiski 

Ravitsevia kohtaamisia

Pääkirjoitus

Ropoja 
ja veroja
Pappi Vesa Häkkinen pohtii Vantaan Lau-
rin kolumnissaan lahjoittamista:

”Olen kasvanut sellaisessa lahjoittamis-
kulttuurissa, jossa ihanteena on lesken ro-
po. Siis kertomus köyhästä leskestä, jonka 
kahta kolikkoa Jeesus näyttää kehuvan. - -

Sakari Häkkinen on kirjassa Köyhien 
Raamattu tuonut kertomukseen aivan uu-
den näkökulman. Siinä korostuu Jeesuk-
sen sanat: ”Hän antoi vähästään, kaiken 
mitä hän elääkseen tarvitsi.” Leski siis an-
toi kohtuuttomasti, enemmän, kuin oli-
si ollut mielekästä. Ja siinä ei ole mitään 
ihannoitavaa.

Aika rajua! Leski ei antanut lahjoitus-
taan ainakaan pelkästään hyvästä sydä-
mestä, sillä uhraaminen oli hänen uskon-
nossaan pakollista. Onko herttainen ker-
tomus lesken rovosta sittenkin kuva mei-
dän yhteiskunnastamme, jossa kaikkein 
köyhimmiltä viedään viimeisetkin sie-
menperunat?"

Vantaan Lauri 6.9.2012

Muut lehdetAatoksia

jeet nousevat siltä pohjalta. Yksittäis-
ten laulajien sooloilut turmelisivat lop-
putuloksen.

Itsestään ei priimaa synny. Tavoi-
teltu yhteissointi on useimmiten työn 
takana. Joskus joitain lauluja on har-

joiteltava jopa vuosia, en-
nen kuin ne ”loksahtavat” 
kohdalleen. Työ on kui-
tenkin vaivan arvoista, 
koska kokemusteni mu-
kaan tavoitteet ovat saa-
vutettavissa. Parhaimmil-
laan kuoro on enemmän 
kuin mikään muu yksittäi-
nen soitin, enemmän kuin 
osiensa summa. Se on elä-

vä instrumentti.
Laulun yhdistävää voimaa koke-

akseen ei välttämättä tarvitse päästä 
osaksi huippuunsa koulutettua kuoroa. 
Alkukristillisenä aikana sana chorus, 
kuoro merkitsi seurakuntaa! Tiedän, 
että yhdessä lauletut psalmit, hengel-
liset laulut ja virret voivat tuoda var-
muuden siitä, että yksi ja yhtenäinen 
sukupolvien ja ajan rajat ylittävä kris-
tittyjen kuoro – seurakunta – on totta, 
ja sen täysivaltainen jäsen saa heikko-
taitoisinkin laulaja olla. Sellaista on to-
dellisin kirkkomusiikki.

Juha SoraNta
Kirjoittaja on oululainen kanttori, joka 

opiskelee parhaillaan musiikkipedagogiikkaa.

Todellisinta 
kirkkomusiikkia

Gregoriaaninen laulu on ai-
nutlaatuinen musiikinlaji. 
Se sai alkunsa varhaiskeski-
ajalla kirkon piirissä, ja ai-

noastaan siellä sitä on viljelty näi-
hin päiviin. Se ei muodostunut het-
kessä, vaan oli jo syntyessään – näin 
voidaan sanoa – monien vuosisatojen 
ikäinen. Vanhimpana aineksena pi-
detään juutalaisten synagogalaulua. 

Gregoriaaninen laulu on osoitta-
nut kestävyytensä ajan säälimättö-
myyttä vastaan; jo alkukirkolle tuttu 
tyylilaji kaikuu yhä edelleen monissa 
kirkoissa Jumalan kunniaksi ja seura-
kunnan rakennukseksi.

Vaikka gregoriaani-
nen laulu on yksiäänistä 
ja säestyksetöntä, mistä 
tahansa lauleskelusta ei 
siinä ole kyse, kuten seu-
raava lainaus vanhasta 
käsikirjasta osoittaa:

”Kenelläkään ei ole lu-
pa alkaa säettä tai laulua 
ennen tai jälkeen muita, 
toistaa jo laulettuja sano-
ja tai kiirehtiä muista poiketen, lau-
laa julkeammalla tai voimakkaam-
malla, heikommalla tai syvemmällä 
äänellä, s.o. laulaa ylempää tai alem-
paa, hitaammin tai nopeammin kuin 
toiset, tai jäädä muista jälkeen ja pi-
tää viimeistä säveltä kauemmin kuin 
muut. Meidän laulumme täytyy olla 
yhtenäistä, samoin taukojen, niin että 
kaikki pitävät arvossa toinen toistaan. 
Kun laulamme hitaasti, on tauotkin 
pidettävä pitempinä, kun laulamme 
nopeasti, on niiden oltava lyhemmät.”

Vielä tänä päivänä seurakuntien 
kuorojen ohjeet ja tavoitteet ovat ylei-
sesti samat. Kaiken lähtökohta on, 
kuten vanha käsikirja sanoo, toisten 
arvossa pitäminen; kaikki muut oh-

Hyvä ruoka – parempi mieli, niinhän se tuttu mainos-

lause kuuluu. Ja toisin kuin monesta muusta mainos-

lauseesta, tämän meistä jokainen tietää todeksi oman 

kokemuksen kautta. Kun maha on täynnä, koko elämä tun-

tuu paremmalta. 

Tähän tietoon panostetaan yhä enemmän myös seurakunnis-

sa. Esimerkiksi Oulun seurakunnat ovat lisänneet erittäin huo-

keiden lounaiden ja ilmaisten aamupalojen tarjontaa eri puolil-

la kaupunkia. Panostuksella ei haluta ravita pelkästään ruumis-

ta ja mieltä, vaan tarjota myös mahdollisuuksia kohtaamiseen. 

Moni kaipaa lämmintä ateriaa ja kupillista kahvia mutta 

ennen kaikkea mukavaa seuraa. Ja mikäpä olisikaan parempi 

tapa kohdata luontevasti kuin yhteisen ruokapöydän ääres-

sä? Ajatuksia ja huolia on monesti helpompi jakaa, kun on 

ensin nauttinut vieretysten apetta ja jakanut päivän lehden. 

Nämä ruokaisat kohtaamiset ovat mahdollisia vapaaehtois-

ten ansiosta, sillä he kokkaavat ja jakavat ruoat. Läsnä on aina 

myös seurakuntien työntekijöitä, jotka ovat paikalla kohtaa-

misia ja keskusteluja varten. Pakko ei ole jutella. Seurasta voi 

nauttia puhumattakin. Joskus jo se, että pääsee itse valmii-

seen pöytään, eikä tarvitse huolehtia muista, voi olla kaivat-

tua vaihtelua.  

Keväällä saimme toimitukseen postia, jossa ihmeteltiin, 

miksei seurakunnissa ole tarjolla juuri mitään toimintaa taval-

lisille keski-ikäisille. Perheille on monenlaisia kerhoja, nuorille 

yökahviloita ja senioreille erilaisia piirejä. Postin lähettäjä kai-

pasi esimerkiksi paikkaa, jonne voisi poiketa kävelyllään juo-

maan iltateet ja juttelemaan arkisista jutuista. 

On hienoa, että seurakuntia kaivataan osaksi arkea. Ehkä-

pä ensi vuonna yhteisten aamiaisten lisäksi on tarjolla jossain 

myös iltateepysäkkejä. 

ElSi Salovaara

elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi 

Lähtökohta on 
toisten arvossa 
pitäminen; 
kaikki muut 
ohjeet nousevat 
siltä pohjalta.

Yhteinen 
yritys
Esse-lehden päätoimittaja Urpu Sarlin kir-
joittaa yhteisestä omaisuudesta:

”Tiesitkö, että sinulla on kymmenittäin 
työntekijöitä? He ovat hyvin erilaisissa teh-
tävissä, mutta periaatteessa jokainen heistä 
pitää huolta omaisuudestasi. - -

Ihan kokoaikaisesti nuo työläiset ja ti-
lukset eivät ole vain sinun käytössäsi. Jaat 
ne muiden seurakuntasi ja alueesi ihmis-
ten kanssa. - -

Ensinnäkin kaikki hyvä, mitä seura-
kunnat tuottavat, on tarjolla ja käytettävis-
sä. Toiseksi kaikki se hyvä, mitä kirkossa 
työntekijävoimin tehdään, tuotetaan kir-
kon jäsenten avulla, kirkollisverovaroin. 
Seurakuntien toiminta on siis sekä sinua 
varten että sinun lahjoittamaasi.”

Esse 6.9.2012

Anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi
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MAAnAnTAi
Juttutupa ma kello 10–11 Pyhän 

Luukkaan kappelissa (Yliopistoka-

tu 7). Aamuhartaus ja puuroa. Li-

sätietoja Tuiran seurakunnan dia-

koniatyöntekijä Saila Luukkoselta, 

p. 040 5747 092.

Diakonian aamu ma kello 10.30–12 

Myllyojan seurakuntatalolla (Koi-

vumaantie 2). Alueen ihmisten yh-

teinen kohtaamispaikka. Lisätie-

toja Oulujoen seurakunnan dia-

koniatyöntekijä Anu Fedotoffilta, 

p. 040 5747 098.

Aamupuuro ma kello 11–12 Ylikii-

mingin seurakuntatalolla (Harju-

tie 5). Perhekerholaisille ja muille. 

Lisätietoja Oulujoen seurakunnan 

diakoniatyöntekijä Kati Riipiseltä, 

p. 040 528 1813.

TiiSTAi
Diakonian aamu ti kello 9–11 Elo-

huoneella (Isokatu 11). Aamupalaa 

vähävaraisille. Lisätietoja Tuomio-

kirkkoseurakunnan diakoniatyönte-

kijä Sirkku Nivalalta, p. 040 730 4117.

KeSKiViiKKo
Työttömien ruokailu kello 12–

13 Heinätorin seurakuntatalol-

la (Aleksanterinkatu 71). Aterian 

hinta 2 euroa. Lisätietoja Tuomio-

kirkkoseurakunnan diakoniatyön-

tekijä Riku-Matti Järveltä, p. 040 

515 7315.

ToRSTAi
Aamupuuro kello 9–10 Kaukovai-

nion kappelissa (Hiirihaukantie 

6). Alueen ihmisten yhteinen koh-

taamispaikka. Lisätietoja Karjasil-

lan seurakunnan diakoniatyön-

tekijöiltä Marjukka Hamarilta, p. 

040 575 2710 ja Terttu Rahkolta, 

p. 040 5752 712.

Työttömien ruokailu kello 12–13 

Rajakylän seurakuntakodilla (Ter-

vakukkatie 2). Aterian hinta 2 eu-

roa. Lisätietoja Tuiran seurakun-

nan diakoniatyöntekijä Sami Rii-

piseltä, p. 040 574 7149.

PeRjAnTAi
Aamukahvihetki päihdetyön asi-

akkaille kello 9–10 Diakoniakes-

kuksessa (Taka-Löytynkatu 4). Li-

sätietoja diakonissa Tellervo Kian-

nolta, p. 040 7564 022.

Työttömien ateria kello 12–13 Py-

hän Luukkaan kappelissa (Yliopis-

tokatu 7). Aterian hinta 2 euroa. 

Lisätietoja Tuiran seurakunnan 

diakoniatyöntekijä Saila Luukko-

selta, p. 040 5747 092.

Työttömien ateriat ja ilmaiset aamiaiset oulussa

Ruokaa tarjolla joka arkipäivä

A r k i s to  /  S anna Tu r u n e n

oulun seurakunnissa 
on tarjolla maksuton 
aamiainen tai kaksi euroa 
maksava lounas joka 
arkipäivä. Ruuan tekevät 
ja tarjoavat vapaaehtoiset.

Oululainen eläkeläinen 
Taisto Sutinen osaa teh-
dä maistuvia omenapii-
rakoita. Ruokatarpeet 

löytyvät omasta pihasta.
– Tuommoisia vihreitä mollu-

koita, hän osoittaa pihalle, jossa 
omenapuut kantavat hedelmää. 
Pihlajaakin löytyy, mutta Suti-
nen hyödyntää sitä harvoin ruu-
anlaitossa.

Sutinen osaa kokata, mutta 
Tuiran seurakunnan vapaaehtoi-
sena hän ei valmista seurakun-
nan aterioille ruokaa, vaan auttaa 

muilla tavoilla.
Esimerkiksi ensi perjantaina 

Pyhän Luukkaan kappelissa Su-
tinen kuorii perunoita ja valmis-
telee salia tarjoilukuntoon. Ate-
rian jälkeen hän panee ruokailu-
välineet tiskikoneeseen ja siivoaa 
jäljet.

Aterioilla on Sutisen mukaan 
tavallisesti useita vapaaehtoi-
sia auttamassa. Aterioitsijat ovat 
usein pienituloisia, eläkeläisiä ja 
työttömiä. Monille seurakuntien 
tarjoamat ateriat ovat niin tärkei-
tä, että he käyvät syömässä aamu-
puuron tai aterian viikon jokaise-
na arkipäivänä.

Monet tulevat Sutisen mukaan 
ruokailuun, koska eivät saa laitet-
tua ruokaa, vaikka varaa kenties 
olisikin. Tällaisia ovat muun mu-
assa yksinäiset.

– Jokainen saa syödä, vaikka 
ei ole rahaakaan, Taisto Sutinen 

muistuttaa. 
Ruoka on Sutisen mukaan hy-

vää ja halpaa. Koskaan se ei ole 
loppunut kesken, vaan sitä on jopa 
annettu mukaan. Sutinen on vie-
nyt ruokaa eräälle iäkkäälle paris-
kunnalle.

Sutinen kiittelee ateriahetkien 
sosiaalista merkitystä. Aterioilla 
tutustuu ihmisiin ja näkee vanho-
ja tuttuja. Monet tulevat ja lähte-
vät ruokailusta yhdessä, mikä eh-
kä kertoo ystävyyssuhteiden syn-
tymisestä.

Pyhän Luukkaan kappelilla 
vapaaehtoisena pääkokkina työs-
kentelee Pasi Piirainen. Hän ker-
too, ettei koskaan käytä kokates-
saan valmiita eineksiä. Tulokse-
na on suomalaista terveellistä ko-
tiruokaa. Ruokalajeja ovat esi-
merkiksi lihakeitto, silakkapihvit 
muusin kera ja kanarisotto. 

Diakoniatyöntekijä Riku-Mat-

ti Järvi kertoo, että Oulun seura-
kunnat eivät hänen kokemuksen-
sa mukaan ole ennen tarjonneet 
näin paljon aterioita. Suuri lama 

saattaa olla poikkeus, mutta Järvi 
ei silloin vielä työskennellyt Ou-
lussa.

Miksi ruokaa tarjotaan näin 
paljon? Riku-Matti Järvi ei tiedä 
tarkkaan vastausta vaan asettaa 
itse kysymyksen. 

Onko pienituloisten, eläkeläis-
ten ja työttömien määrä kasva-
nut? Hän pohtii.

Järvi toteaa, että aterioille on 
selkeä tarve.

– Jos tarvetta ei olisi, emme jär-
jestäisi näin paljon ruokailumah-
dollisuuksia.

PEkka hEliN

Työttömien ja vähävaraisten ateri-
oita tarjotaan Oulun seurakuntien 
lisäksi myös muualla. Oman seura-
kunnan tarjontaa voi seurata leh-
den sivuilta 15–23.

Pe k ka H e l i n

Taisto Sutinen on ollut järjestämässä 
työttömien ruokailuja jo vuosia.
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Anu Arvola-Greus
Tuiran seurakunnan 
kanttori 

Tärkeintä elämässäni on 
tällä hetkellä uuden työn li-
säksi läsnäolo lasten kasva-
essa heidän muuttuvissa ja 
haastavissa elämäntilanteis-
saan. 

Rakkain raamatunkohta-
ni on Saarnaajan kirja 7:24–
25, Kaukana on kaiken sisin 
olemus, syvällä, syvällä – ku-
ka sen voi löytää? Minä ryh-
dyin itsekseni pohtimaan ja etsimään elämän viisautta ja kaiken 
lopputulosta ja ymmärsin, että jumalattomuus johtuu järjettö-
myydestä ja tyhmyys mielen sokaistumisesta.

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska halusin tehdä 
enemmän musiikkia. Joskin olen huomannut että myös kant-
torin työnkuva pitää sisällään runsaasti paljon muutakin kuin 
musiikkityötä. Seurakunnassa vastaan musiikkikasvatustyöstä, 
mitä olen tehnyt peruskoulussa 16 vuotta. Saan siis tehdä työ-
tä edelleen omilla vahvuusalueillani ja olen tyytyväinen muu-
tokseen.

Esikuvani on luullakseni kaikkien kirkkomuusikoiden isä Jo-
han Sebastian Bach. Bachin musiikki on ylitse muiden, hänen 
musiikkinsa äärelle voi aina palata kuuntelemalla ja myös it-
se tekemällä.

Harrastan mielelläni ulkoilua. Kävelen vakiolenkkini lähes-
tulkoon päivittäin. Talvella suksin metsään. Tässä ammatissa 
kuitenkin työ ja harrastus kulkevat käsi kädessä, joten usein on 
niin, että työpäiviä seuraavien vapaapäivien ohjelma on myös 
musiikin tekoa muodossa tai toisessa. Laulan Cappella pro Voca-
le -lauluyhtyeessä ja ruotsalaisessa Erik Westberg vokalensemb-
lessä. Eräässä pienemmässä lauluryhmässä hassuttelemme nais-
ten kanssa kevyemmällä musiikilla ja koreografioilla.

Terveiset lukijoille: On hyvä pitää itsensä fyysisesti hyvässä 
kunnossa, jotta jaksaa tehokkuutta vaativassa yhteiskunnassa ja 
haastavassa palvelutehtävässä. Välillä voi kokeilla pystyykö pitä-
mään jalassa eriparisukkia, jos ei, niin on aika höllätä hetkeksi. 

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 
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Oulun teologit 
hernerokkasivat Rotuaarilla

Oulun teologit jakoivat 
hernekeittoa Oulun Ro-
tuaarilla viime perjan-
taina. Pari tunnin aika-

na sata litraa keittoa hupeni 400 
kävijän vatsoihin.

– Vastaanotto oli todella myön-
teinen. Koko ajan tuli ihmisiä 
myös juttelemaan. Tavoitteena oli, 
että papit pantapaitoineen näkyi-
sivät Oulun keskustassa, sanoo 
Tuiran seurakuntapastori Anna-
Leena Häkkinen.

Hän kertoo, että tempaus sai 
alkunsa eräässä Oulun teologit 
ry:n hallituksen kokouksessa tou-
kokuussa.

– Pappien virkistäytymista-
pahtumat eivät houkutelleen osal-
listujia, joten Tuiran seurakunta-
pastori Riikka Honkavaara eh-
dotti, että mennään sillä rahalla 
Rotuaarille jakamaan hernekeit-
toa, Häkkinen kertoo.

– Innostuimme asiasta ja löim-

H e ik k i  K a r p p in e n

Anna-Leena Häkkinen ja Anu Johanna Ojala jakoivat ruumiinravintoa perjantaina 
Rotuaarilla.

Kirkolliskokouksen kevät-
istuntokaudella on poh-
dittu matalan kynnyk-
sen toiminnan kehit-

tämistä. Kirkko ei ole onnis-
tunut tavoittamaan erilaisissa 
elämänvaiheissa olevia ihmisiä, 
vaan jää liian usein etäiseksi ta-
valliselle seurakuntalaiselle. 

Nuoret aikuiset ovat tällä 
hetkellä suurin kirkosta irrot-
tautuvien ikäryhmä. Tämän 
ryhmän tavoittaminen on eri-
tyisen haastavaa, mutta kirkon 
tulevaisuuden kannalta sitäkin 
tärkeämpää. Kirkon jäsenis-
tä yli 30 % on alle 30-vuotiaita, 
mutta millaisiksi luvut tulevai-
suudessa muuttuvat?

Kuvaa avoimesta kirkosta on 
vaikeaa rakentaa puuttumat-
ta luottamustoiminnan läpi-
näkyvyyteen. Seurakuntavaa-
leihin on panostettu ilahdutta-
van paljon, viime vaalien näyt-
tävä kampanja keräsi runsaas-
ti huomiota ja herätti keskuste-
lua myös laajemmin yhteiskun-
nassa.

Kirkolliskokousvaalien suh-
teen olisi kuitenkin vielä paljon 
petrattavaa. Vaalijärjestelmä it-
sessään on muutoshaluista huo-
limatta säilynyt vaikeaselkoise-
na. Viime vaaleissa kiitettävää 
oli, että ehdokkaille järjestettiin 
erilaisia paneeleita, ja myös ne-
tistä löytyvää tietoa ehdokkais-
ta ja listoista oli lisätty esimer-

Juttutupa

Tule tuttuun juttuun, 
tule Koskelaan,
tule tuttuun taloon, 
tule praataamaan.
Tule joukkoon ikinuorien,
tule mukaan ukkoin, muorien.
Tule aivan niin, kuin olet vain,
tule aamulla arkisen 
maanantain.
Tule ajalla kello yksitoista, 
tule, älä ololla pois 
enään loista.

Matalan kynnyksen kirkko 
saavutetaan avoimuudella

kiksi vaalikoneen avulla. 
Jotta saavutettaisiin avoin 

matalan kynnyksen kirk-
ko, joka tavoittaa myös nuo-
remmat ikäluokat, tulisi esi-
merkiksi ehdolle asettumisen 
kynnystä madaltaa. On ym-
märrettävää, että ehdokkaik-
si vaaleissa halutaan mahdolli-
simman osaavia ja jo valmiik-
si tunnettuja toimijoita, mutta 
jotta kirkko puhuttelisi jatkos-
sakin erilaisissa elämäntilan-
teissa olevia, tulisi mahdolli-
suuksia antaa entistä laajem-
malle joukolle. Surullisimpia 
ovat tarinat, joissa seurakun-

tien luottamuselimissä on etu-
käteen päätetty keitä kirkollis-
kokousvaaleissa äänestetään, 
eikä muiden ole edes kannat-
tavaa yrittää asettua ehdolle. 

Vaikka kehittämistä on 
puolin ja toisin vielä varmasti 
runsaasti, ilahduttavaa on sil-
ti se, että yhteinen tahto ma-
talan kynnyksen kirkosta on 
voimissaan. Yhdessä tekemäl-
lä saadaan parhaita tuloksia!

JaNi huhtala
Nuorten aikuisten 

vaikuttamisverkosto 
NAVI:n puheenjohtaja

me päivämäärän lukkoon. Han-
kimme soppatykin ja haimme lu-
van Oulun liikekeskukselta.

Tempausta ei mainostettu, jot-
tei tulisi paineita sopan loppumi-
sesta.

– Tästä tuli meille kaikille niin 
hyvä mieli, että mietimme, voi-
siko tästä tehdä jopa perinteen, 
Häkkinen pohtii.

katJa kiiSkiNEN

PL 102, 90101 oulu | toimitus@rauhantervehdys.fi  |  p. 044 5626 450Postia

Tule, siell’ aina on vapaa tuoli, 
tule, siell’ poistuu moni huoli.
Tule taloon, jolla on perinteet, 
tule, sinne monet on kerinneet.
Tule, talo valkoinen odottaa,
sinutkin sisälleen toivottaa.

aimo mäki
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Uskontojen
museo
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
on teettänyt arvion valtakun-
nallisen erikoismuseojärjestel-
män toimivuudesta ja kehittä-
mistarpeista.

Käsitellessään museokentän 
kehittämistä selvitysmies, mu-
seonjohtaja Kalle Kallio näkee 
Suomessa tarpeen uskontojen 
museolle.

– Uskonnot ovat keskei-
nen osa ihmisten elämää. Us-
konnolliseen elämään liit-
tyy aineellista ja aineetonta 
kulttuuriperintöä, symboliik-
kaa ja mytologiaa, jotka puhut-
televat eri uskontokuntiin kuu-
luvia ihmisiä.

– Uskontojen välisen vuo-
ropuhelun näkökulmasta on 
perusteltua, että eri uskonto-
ja tarkasteltaisiin yhden, sitou-
tumattoman valtakunnallisen 
erikoismuseon toimesta, arvi-
ossa kirjoitetaan.

Kallion esittämien 33 toi-
menpide-ehdotusten joukkoon 
uskontojen museota ei ole kui-
tenkaan kirjattu. Yle uutis-
ten mukaan Kallio katsoo, et-
tä Suomen uskontokunnat voi-
sivat rakentaa museon yhdessä.

Pohjoisen
opistot
yhdistymässä
Oulun Diakoniaopisto ja Yli-
tornion kristillinen opisto ha-
kevat koulutustehtäviensä yh-
distämislupaa ensi vuoden 
alusta alkaen.

Hakemukset on tehty kai-
kista Ylitornion opiston ope-
tusluvista; ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta, ammatilli-
sesta lisäkoulutuksesta ja va-
paan sivistystyön ylläpitämis-
luvasta. Mikäli ministeriö hy-
väksyy hakemukset, siirtyvät 
opetusluvat Ylitornion kristil-
liseltä opistolta Oulun Diako-
niaopistolle osapuolten välisen 
sopimuksen perusteella.

Tällöin Ylitornion kristilli-
sen opiston henkilökunta siir-
tyy vanhoina työntekijöinä Ou-
lun Diakoniaopiston työnteki-
jöiksi toimipaikkanaan Ylitor-
nio. Koulutustoiminta Ylitor-
niolla jatkuu entiseen tapaan.

Ylitornion kristillisen opis-
ton kannatusyhdistys jatkaa 
toimintaansa Ylitorniolla. Yh-
distykselle jää lahjoituksista ja 
testamenteista kertynyt stipen-
dirahasto, jonka varoilla kan-
natusyhdistys tukee jatkossa-
kin opiskelijoiden opintoja.

Maata kiertelemässä

Republikaanien president-
tiehdokas Mitt Romney 
kertoo Salt Lake Tribunen 
haastattelussa miksi hän ei 

ole paljastanut maksamiensa ve-
rojen määrää. Romney väittää, 
ettei halua kertoa, kuinka paljon 
hän on vaimonsa Annin kans-
sa avustanut mormonikirkkoa. 
Romneyt ovat mormonikirkon 
jäseniä.

Mormonikirkko ei Romneyn 
mukaan koskaan julkista kuinka 
paljon ihmiset antavat sille lahjoi-
tuksia.

– Lahjoitukset ovat meidän, 

Mormoniusko Romneyn verolinjan takana
kirkkomme ja Jumalan välinen 
asia, hän sanoo.

Miljoonien köyhien amerikka-
laisten veroprosentti on korkeam-
pi kuin Romneylla ja hänen kal-
taisillaan miljonääreillä. Vero-
prosentista ja tietojen peittelystä 
on tullut demokraattien vaaliase. 
Myös Romneyn kilpakumppanit 
republikaanien jo käydyssä esi-
vaalitaistelussa vaativat, että eh-
dokas kertoisi verotietonsa.

Presidenttiehdokas vakuuttaa, 
että on maksanut liittovaltiolle 
tuloistaan vuosittain vähintään 
13 prosenttia. Hän on kieltäyty-

nyt julkistamasta asiakirjoja, jois-
ta selviäisi tarkat luvut.

Romney on kuitenkin julkista-
nut vuoden 2010 asiakirjat, joiden 
mukaan hän ansaitsi noin 17 mil-
joonaa euroa. Liittovaltion tulo-
veroa hän maksoi 13,9 prosenttia.

Romney on luvannut julkistaa 
myös vuoden 2011 tiedot. 

Ann Romney rakastaa hyvän-
tekoa. 

– Kun annamme shekin, itken, 
sanoo Ann Romney. 

– Minä itken myös, mutta toi-
sesta syytä, Mitt Romney lisää.

Ann Romneyn mukaan lah-

joittaminen kertoo kuinka paljon 
uskova luottaa Jumalaan

– Se opettaa, että emme saa ol-
la liikaa sidoksissa maailmaan ja 
kuinka siunattuja olemme. Suu-
rin osa siunauksista ei ole talou-
dellisia, vaan tulevat Korkeim-
malta, Ann Romney hehkuttaa.

Mitt Romneyn omaisuuden ar-
vellaan olevan lähes 200 miljoo-
nan euron arvoinen.

PEkka hEliN

Lähde: Salt Lake Tribune

Hengelliset hokemat suomennettava
Kirkon viestintäpäivillä 
vieraili julkisuuden 
henkilöitä. 
Uutisankkuri kannusti 
puhumaan jumalasta 
ymmärrettävällä kielellä.

Pitääkö ihmisen hallita jokin 
erityinen kirkkoon kuulu-
va kieli ymmärtääkseen us-
koa? Tätä kysyi kirkon vuo-

tuisilla viestintäpäivillä Porissa 
Yleisradion suosittu uutisankku-
ri, viestintäpäivien juontaja Jussi-
Pekka Rantanen. 

Kirkon viestinnän ammatti-
laisten tapaamisessa oli heitet-
ty ennen Rantasen pohdintaa il-
maan kirkon ”sisäpiiriläisille” tut-
tu hengellinen mainoslause ja ho-
kema "Jeesuksen veressä on voi-
ma". Kuinka moni kirkkoaktiivi-
kaan osaisi tarkasti ottaen selittää, 
mitä lauseella tarkoitetaan? 

Porin päivien teemana oli Kie-
len päällä. Kirkon viestijät keskit-
tyivät kokoontumisessaan kie-
leen, mielikuviin ja markkinoin-
tiin.

usko on 
jokaisen äidinkieli
Jussi-Pekka Rantanen mietti myös 
itse viestintäpäivien keskustelu-
vieraille heittämäänsä kysymystä 

Uutisankkuri Jussi-Pekka Rantaselle kirkossa käytettävä eräänlainen hengellinen kieli 
on tuttua jo nuoruudesta.

Jos ohjaaja Mari Rantsila tekisi kirkosta elokuvan, pääosissa olisivat kirkkoon tulevat 
ihmiset työntekijöiden sijaan.

Ku va t :  A a r n e O r m io ,  K i r ko n t i e d o t u ske skus

erityisestä ”uskon kielestä”, joka 
pitää ymmärtää ennen kuin voi ja 
pystyy uskomaan Jumalaan.

Rantasella on tausta seurakun-
tanuorissa ja gospelin parissa, jo-
ten uskontoon liittyvä, osittain 
vaikeakin termistö, kuten sanat 
vanhurskaus ja sovitus, ovat hä-
nelle tuttuja.

– Se kieli, jota puhutaan us-
konnon ja uskon yhteydessä, ei 
saisi olla ihmisille vieras kieli 
vaan pikemminkin jokaiselle tut-
tu äidinkieli. Jumalan ja meidän 
välissä ei ole eikä tarvita erityisiä 
kielenkääntäjiä, Rantanen pohti.

Puhujan tiedettävä, 
mitä sanoo
Kielen asiantuntijana toimittaja 
Jussi-Pekka Rantanen totesi, et-
tä kieltä tarvitaan, mutta kieli – 
ikävä kyllä – myös lokeroi ihmiset 
helposti. Uskon sen sijaan ei kuu-
luisi erotella ihmisiä.

Rantasen mukaan eräänlainen 
minimivaatimus on se, että kir-
kossa puhutaan Jumalasta siten, 
että puhujat itse ymmärtävät, mi-
tä sanovat. Muuten viesti menee, 
Rantasen sanoin, harakoille.

Uskonnollisia ilmaisuja, ku-
ten Jeesuksen veressä on voima, 
on helppo viljellä, mutta jokaisen 
kuulijan tulisi voida tasavertaises-
ti ymmärtää sanotun sisältö.

Ymmärrettävästi puhuminen 

vaatii työtä, uutisankkuri totesi. 
Rantanen myönsi, että myös poli-
tiikassa viljellään helposti terme-
jä, joiden ymmärtäminen edellyt-
tää vaivannäköä. 

Rantanen kertoi olleensa ym-
mällään muun muassa sanoista 
kestävyysvaje ja yhteiskuntasopi-
mus.

Eroamisuutisille 
stoppi
Uutisankkuri Jussi-Pekka Ranta-
nen, millaista kirkkoa koskevaa 
uutista et toivoisi joutuvasi luke-
maan iltauutisissa?

– Toivon, että enää ei tarvitsisi 
uutisoida kirkosta eroamisista tai 
esimerkiksi siitä, että pääkaupun-
kiseudulla enemmistö hääpareista 
on nykyisin vihitty avioliittoon si-
viilimenoin. Tällaiset tiedot vies-
tivät siitä, että kirkolla ei ole mer-
kitystä ihmisten arjessa.

Mieluinen uutisaihe Rantasel-
le olisi esimerkiksi kertoa josta-

kin uudenlaisesta kirkon palve-
lusta tai tapahtumasta, joka in-
nostaa nuoria ihmisiä pohtimaan 
hengellisiä asioita.

ihmiset innostavat 
elokuvantekijää
Yksi viestinpäivien muista julk-
kishahmoista, ohjaaja, näyttelijä 
ja laulaja Mari Rantsila paljas-
ti päivien osallistujille omat kei-
nonsa säilyttää innostuksen työ-
hönsä. Hänen mukaansa on tär-
keää innostua ihmisistä. Se edel-
lyttää pysähtymistä ja ihmisten 
kuuntelemista.

– Yritän vaikuttua ihmisistä, 
tutuistakin, ja nähdä heidät lasten 
silmin kuin ensimmäistä kertaa. 
Jos en kuuntele ihmisiä, luovuu-
teni sammuu. Innostunut ihmi-
nen ei ole koskaan tyhmä eikä in-
nostumisessa ole mitään naiivia.

Rantasila totesi iloitsevansa sii-
tä, että hänen kokemuksensa mu-
kaan kirkossa on ihmisiä, jotka 
osaavat kuunnella. 

– Kaikki muu hoituu, tärkeintä 
on kuunnella ihmisiä.

riitta hirvoNEN

Toimittaja Riitta Hirvonen pohtii 
hartauskirjoituksissa käytettävää 
kieltä Sinappia-palstalla sivulla 7.

jumalan ja meidän 
välissä ei ole eikä 
tarvita erityisiä 
kielenkääntäjiä.

Jussi-Pekka Rantanen
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Palveluja tarjotaan

Muut seurakunnat

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.

Sopeutumisvalmennuskurssit 50+-ikäisenä 
eron kokeneille (eronnut avio- tai avoliitosta) 

Tule kokemaan vertaisryhmän tuki kokeneiden
kouluttajien ohjauksella.

Kurssit  1.–5.10.2012  Kangasala 
 27.11.–1.12.2012  Salo
 26.2.–2.3.2013  Salo 
 13.–17.5.2013  Rovaniemi 

Hinta 110 euroa (sis. ohjelman, majoituksen ja ruuat)

Tiedustelut
(09) 7257 1177 tai satu.tommola@elakeliitto.fi
Eläkeliitto ry, Kalevankatu 61, 00180 Helsinki
www.elakeliitto.fi

Erosta eheäksi®

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

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 14.9. klo 18.00 Pudasjärven seurakunta-
talolla, su 16.9. klo 15.00 Kastellin kirkolla, Töllintie 38, Oulu, su 16.9.  
klo 15.00 Montin-salissa Kiimingissä, su 16.9. klo 18.30 Maija-Liisa ja 
Lauri Siiralla, Liisankuja 11 B, Kempele, ti 18.9. klo 18.30 Utajärven  
seurakuntakodissa.
Tervetuloa!

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Su 16.9. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS, Simo Pitkänen

Ke 19.9. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA, Pertti Korhonen

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

To 13.9. klo 13 Päiväpiiri. Pe 14.9. klo 19.30 
LIFT-ilta, Mikko Saukkonen, Ruut Vaara, Leena ja 
Roosa. La 15.9. klo 11-14 Rukouslauantai. 
La 15.9. klo 10-16 Soluseminaari. Su 16.9. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Hannu Orava, Ritva 
Himanka, Holy Wind. Pyhäkoulu ja lastenkokous. 

Su 16.9. klo 17 Church@78, International Service, Nicki and Neil Berry. 
Ke 19.9. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, ehtoollinen, Raili Harjula, Tarja ja 
Vesa Liljamo, Pasi Markkanen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.
www.uskotv.fi TERVETULOA!

Pe 14.9. klo 18.30 Varhaisnuortenilta.
Su 16.9. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Seurat su 16.9. klo 14 Jukka 
Marjakangas, Jarmo Laitinen.
Raamattupiiri ma 17.9. klo 14. 
Ruuth 2. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 16.9. Jumalanpalvelus klo 15.00.
Vapaakirkossa Kirkkokatu 34.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

Ei hätää, jos 
sinä autat.

Keräyslupa 2020/2012/2631

Tule kerääjäksi tai lahjoita 15 € 
lähettämällä tekstiviesti SPR  
numeroon 16499. 
nälkäpäivä.fi

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

Opiskelijat ja NA-ilta to 20.9. klo 19. 
Kovács Árpád: Kansainvälinen työ. 
Tervetuloa!
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

To 13.9. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, 
Pauli Pyhtinen. Pe 14.9. klo 18 Varkki-ilta, 
10-14-vuotiaille. La 15.9. klo 18 K-20-Ilta, 

20-35-vuotiaille nuorille aikuisille. Su 16.9. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, 
Saints`Club koululaisille, Risto Wotschke. Ke 19.9. klo 18 Nuorten ystävä-
ilta. To 20.9. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Kokko, Risto Wotschke, God’s Bell, 
tarjoilu aihe: Jumalan äänen kuuleminen.  www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

JUMALA PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 16.9.  klo 18.00
 Oulun tuomiokirkko

PASTORI SEPPO JUNTUNEN
         Puhuu aiheesta: Heikkouden  
                                       voima
        
        Musiikkivieraana:
                             Maarit Rajamäki,
                   viulu

Tilaisuuden järj. 
Rukouspalvelu ry ja srk:t

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Nyt lehtipisteessä.

www.askellehti.fi 

14.16.9. Juutalaisin silmin
Daniel Brecher

• 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

Saara Kinnunen  
luennoi aiheesta  

"Lapsen tarpeet ja  
perheen arki"

ti 18.9. klo 19.00
Oulun pääkirjasto,  

Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3.
Vapaa pääsy!  

Järj. Oulun KD:n po.
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Loppukesästä minua pyydettiin kirjoitta-
maan viisi syksyn kirkkopyhien aiheisiin 
liittyvää hartauskirjoitusta. Yksi niistä oli 
Raamatun kertomus lesken rovosta, köy-

hästä naisesta, joka antoi viimeiset lanttinsa kir-
kon uhriarkkuun. Toisessa evankeliumitekstissä 
Jeesus paransi sokean miehen.

Nyt olen kaikki kirjoitukseni urakoinut, mut-
ta tiivis työrupeama jätti minut hämmennyk-
siin. 

Koska olen hartauksien kirjoittamisessa mel-
keinpä noviisi, vasta-alkaja, aloitin kirjoitus-
urakkani tutustumalla netissä oleviin saarnoi-
hin ja muihin hengellisiin kirjoituksiin. Pöy-
dällä oli pieni pino kotoa löytämiäni hengelli-
siä kirjoja.

En ole teologi, joten minulla ei ollut mitään 
valmista oppia, tietoa ja sananselityksiä kirkko-
pyhien evankeliumiteksteistä. Lähdin lukemaan 
internetistä löytämiäni hartaustekstejä, jotta en 
menisi kirjoituksissani aivan hakoteille. 

Luin ja luin, mutta usein en pitänyt löytämäs-
täni. 

Tai pikemminkin en aina oikein ymmärtä-
nyt, mitä kirjoituksissa viime kädessä sanottiin. 

Uskosta puhuttaessa käytetään runsaasti hen-
gellisiä sanontoja, kuten syntien anteeksi antami-
nen Jeesuksen sovitustyön tähden.

Osaisivatko hengellisten sanontojen harras-
tajat sanoa saman asian toisin, helpommin, ym-
märrettävämmillä sanoilla? Eiväthän vain us-
konnolliset sloganit ole puheen täytettä, joita 
kiireessä tai omassa sanattomuudessa on help-
po lisätä saarnaan?

Nettisaarnoja lukiessani petyin joskus myös 
siihen, että ne tuntuivat aliarvioivan meitä ta-
vallisia kirkonpenkin kuluttajia. Jos ihminen 
on elämänsä varrella keitetty monissa liemissä, 
melkeinpä pelkäisin puhua hänelle esimerkik-
si Kaikkivaltiaasta Jumalasta, joka on rakkaus; 
jolla on meitä kohtaan hyvä tahto, kuten saar-
noissa todettiin.

Miten sitten itse puhuin Jumalasta ja Jeesuk-
sesta hartausteksteissäni?

En ollut paljon muita kummempi, arvioisin. 
Puhe Jumalasta täyttyy helposti kuluneista il-
maisuista.

Se on kuin krooninen tauti sekä meissä novii-
seissa että kokeneissa sananselittäjissä. 

Puheen pyhästä täytyisi uusiutua.
Yhtenä herättelijänä voisi toimia vastikään il-

mestynyt selkokielinen raamatunkäännös. Sel-
kokieli on avuksi henkilöille, joilla on vaikeuk-
sia ymmärtää yleiskielistä tekstiä, mutta samal-
la Selkoraamattu on kenelle tahansa helppo ta-
pa tutustua pyhän kirjan teemoihin ja tapahtu-
miin.

PS: Kirkon viestintäpäivillä Porissa viime vii-
kolla puhuttiin myös uskonnollisesta kielestä. 
Lue aiheesta sivulta 5.

riitta hirvoNEN

Sinappia

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Anna palautetta, ehdota juttuaiheita, 

katso kuvia ja videoita:
www.facebook.com/rauhantervehdys

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

Mistä 
se puhuu?

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.

”Olen elämäntavoil-
tani vegaani. Tä-
mä tarkoittaa sitä, 
etten syö mitään 

eläinperäistä kuten lihaa, mai-
toa tai munia. En myöskään osta 
vaatteita, joissa on nahkaa, turkis-
ta tai villaa.

Ajatus eläinten tappamises-
ta ravinnoksi on vaivannut mi-
nua lapsesta saakka. 18-vuotiaana 
sain päähänpiston suorittaa kas-
vissyöntikokeilun. Olin tuolloin 
Lontoossa siskoni luona ja hänen 
esimerkistään noudatin kasvis-
ruokavaliota vierailun ajan. Huo-
masin sen olevan helppoa ja jat-
koin samaa linjaa Suomeen pa-
lattuani.

Kasvissyöjästä vegaaniksi siir-
tyminen tapahtui nopeasti. Tun-
sin huonoa omaatuntoa eläinten 
kohtalosta ja opin, että suurin osa 
naudanlihasta tulee maitotiloilta. 
Näin maitotuotteetkin jäivät pois. 
Lähipiiri ei juurikaan ihmetellyt 
asiaa, eikä vakaumukseni vaikut-
tanut armeijan käymiseen. Sain 
sekä kasarmilla että leireillä omat 
ruoat.

Nykyinen tehotuotanto on 
eläinten hyvinvoinnin kannalta 
täysin kestämätöntä. Elämä ah-
taissa suljetuissa tiloissa vailla 
virikkeitä on pahempi epäkohta 
kuin eläimen hengen vieminen. 
Eläinten hyväksikäytössä on mo-
ni asia pielessä. Tästä syystä jätän 

hyllyyn myös eläinkokeilla testa-
tut tuotteet.

Osa lähipiiristäni on innos-
tunut kokeilemaan korvata osia 
ruokavaliostaan kasvisperäisillä 
tuotteilla. Eräs kuntosalilla käy-
vä kaverini lisäsi soijarouheen 
käyttöä ruokavaliossaan, kun hän 
huomasi sen olevan 50 % proteii-
nia. Minulle läheinen pariskunta 
on omistanut joka toisen päivän 
kasvisruoalle terveysvaikutusten 
vuoksi.

Kenenkään ei ole pakko luo-
pua lihasta kertarysäyksellä. Jo 
pelkkä lihan kulutuksen vähen-
täminen on eläinten hyvinvoin-
nin kannalta merkittävä teko. Sen 

voi aloittaa vaikkapa lihattomalla 
kokeiluviikolla, ja jatkaa siitä sit-
ten haluamallaan tavalla. Itse en 
ole kaivannut yhtään ruokalajia, 
josta olen luopunut.

Suurin osa tuotantoeläinten 
hyvinvointiongelmista johtuu 
siitä, että lihaa pitää tuottaa suu-
ria määriä. Jos kulutus pieneni-
si, voitaisiin eläimille taata perin-
teisemmät pientilaolot. Lisäksi li-
haa syövien kannattaa suosia po-
roa, riistaa ja villiä kalaa. Ne ovat 
saaneet elää elämänsä luonnossa.

Suurinta herkkuani ovat erilai-
set voileivät. Päälle laitan esimer-
kiksi hummusta, tofua, hamp-
pua, seitania, tomaattia ja kurk-
kua. Kasvisruokavalion ei tarvit-
se olla yksipuolista, sillä vaihtoeh-
toja riittää.

Mielestäni parempi maailma 
saadaan aikaiseksi, kun tiedote-
taan ihmisiä eläinten nykyolois-
ta. Suurin osa ihmisistä kuiten-
kin toivoo eläinten voivan hyvin, 
ja juuri he käyttävät lopullista val-
taa sekä tuottajia että poliitikkoja 
kohtaan. Jokainen ostos on mie-
lipide.”

maria-mEliNa väyryNEN

Pallo osui seuraavaksi  Jukka
Kortelaiseen, joka luovuttaa verta 
säännöllisesti. Pallo kiertää – 
kenties se osuu seuraavaksi 
sinuun?

Kuka: Roope Kanninen, 23

Ensi tiistaina 18. syyskuuta 
kello 19–21 Oulun pääkir-
jaston Pakkala-salissa kuul-
laan asiaa lasten tarpeista ja 

perheen arjesta. Luennoimaan 
saapuu filosofian ja valtiotieteiden 
maisteri Saara Kinnunen, joka on 
perheneuvojana toimiva erityista-
son perheterapeutti. 

Hän on tietokirjailija, joka kir-
joissaan on käsitellyt lapsen, nuo-
ren ja vanhempien kasvua per-
heessä. Kinnusen kirjoissa ja lu-
ennoilla tarjoama tuki pohjautuu 
tutkimustietoon ja oman viisilap-

sisen perheen tuomaan kokemuk-
seen. 

Viime aikoina Kinnunen on 
tuotannossaan paneutunut myös 
onnistuneen yhteiselämän löytä-
miseen parisuhteessa. Ilman tu-
kea ja uuden alun mahdollisuuk-
sia eivät jää eronneetkaan. Ihmis-
suhteiden rakentamisessa Saara 
Kinnunen luo perustaa kristillis-
ten arvojen varaan.

Luento on kaikille avoin ja il-
mainen. Tilaisuuden järjestää 
kristillisdemokraattisen puolu-
een Oulun paikallisosasto.

Luennolla pohditaan lasten tarpeita
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Tilauskortti

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 
8 kk puoleen hintaan vain 44 € (norm. 88 €). 

Tilaajaetuna saan 
  veloituksetta Hannu-Pekka Björkmanin    

 Valkoista valoa -pokkarin, arvo 10 €.

  olen automaattisesti mukana 2 000 euron   
 arvoisen matkalahjakortin arvonnassa! 

 Kyllä kiitos!

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

 

Kotimaa
maksaa 
posti-
maksun.

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2012 
saakka ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan 
lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin 
henkilötietolain mukaisesti. Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakaus-
lehtien verokanta on 9 % ja Digilehden 23 %.

Nimi RT 29/12

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Mari Teinilä, päätoimittaja: 

”Vastaisku humpuukille...”

Tilaa 
Kotimaa 8 kk

(norm. 88 €)

-50-50%
Yht. 44 €

Voit tilata lehden myös:

Soittamalla 020 754 2333
• Lankapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min.
• Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min.

Verkosta 
www.kotimaa.fi /elotarjous

Sähköpostilla: 
tilauspalvelut@kotimaa.fi 
Muista kertoa tilaustunnus RT 29/12

Tilaajalahjaksi

OULU - ROVANIEMI - TAMPERE - HELSINKI

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

”En ole koskaan kuullut keneltä-
kään toiselta luennoitsijalta mi-
tään näin yksityiskohtaista, mie-
lenkiintoista ja uutta juutalaisuu-
desta, Israelin historiasta ja Raa-
matun teksteistä. Upeata! Kiitos!”

”Daniel Brecherin luennot Jeesuk-
sesta juutalaisin silmin avaavat 
ennen aavistamattoman näkökul-
man Uudessa Testamentissa ku-
vattuihin tapahtumiin. Epäselvik-
si jääneet yksityiskohdat kirkastu-
vat ja puhuttelevat.” 

Edellä on kaksi arviota Da-
niel Brecherin opetukses-
ta. Tulevana viikonloppuna 
hän pitää Kellonkartanos-

sa Haukiputaalla kurssin aihees-
ta "Juutalaisin silmin”. 

Brecher on Israelissa elänyt 
Jeesukseen uskova juutalainen, 
joka muutti Suomeen suomalai-
sen vaimonsa Kristiinan kans-
sa ja on opiskellut Helsingin yli-
opistossa. Brecher opettaa hyvällä 
suomen kielellä ja hän on kirjoit-
tanut myös kaksi kirjaa sekä usei-
ta artikkeleita. 

kurssi alkaa  
sabattiaterialla
Juutalaisin silmin -kurssi alkaa 
perjantaina 14. syyskuuta ope-

Kellonkartanossa kuullaan, miltä 
Jeesus näyttää juutalaisin silmin

Brecherit tutustuivat, kun Kristiina osallistui 12 vuotta sitten vapaaehtoistyöntekijöi-
den retkelle, joita Daniel järjesti kansainväliselle  joukolle. 
– Daniel oli meitä bussin ovella vastassa. Kätellessäni häntä tunsin valtavaa Jumalan 
läsnäoloa, Kristiina muistelee ensikohtaamista.

tuksella ja sabattiaterialla, johon 
mahtuu 50 ensin ilmoittautunut-
ta. Aterian hinta on 10 euroa ja 
ilmoittautua voi numeroon 044 
0510 405. 

Lauantain tilaisuudet alkavat 
kello 12 ja ruokailun jälkeen kel-
lo 17.15 paneudutaan Öljymäen 
salaisuuksiin. Sunnuntai aloite-
taan jumalanpalveluksella kello 

13 ja paneudutaan muun muassa 
ylösnousemuskertomuksen salai-
suuksiin. Kaikki ovat tervetullei-
ta Kellonkartanoon (Raamattuo-
pistontie 93, Kello) koko kurssille 
tai osaan siitä.

martti haNNula
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Ghanalaisesta tuli suomalainen
oululainen otis Tenkorang 
on toiminut aktiivisesti 
seurakunnallisessa 
luottamus- ja 
vapaaehtoistyössä. 
Hänen toiveensa on, että 
kirkossa kävisi enemmän 
nuoria ihmisiä.

Ghanalainen Otis Tenko-
rang anoi Suomesta tur-
vapaikkaa vuonna 1990. 
Kotimaassaan hän oli 

toiminut vuodesta 1985 ihmisoi-
keusaktivistina Ghana Democra-
tic Movement -järjestössä. 

– Ghanassa oli vuonna 1981 so-
tilasvallankaappaus. Sotilashalli-
tus ei suvainnut demokraattisia 
pyrkimyksiä. Lontoossa pääpaik-
kaansa pitäneen Ghana Democra-
tic Movementin tavoitteena oli sa-
nanvapaus ja demokraattisen yh-
teiskunnan toteutuminen Gha-
nassa, Tenkorang kertoo. 

Heinäkuussa 1990 Tenkorang 
oli kollegansa kanssa liikematkal-
la Helsingissä. 

– Tuolloin saimme ilmoituksen 
Ghanasta, että kaksi liikkeemme 
jäsentä oli pidätetty. Pelkäsimme 
mennä takaisin ja anoimme tur-
vapaikkaa.

Helsingistä Tenkorang ja hä-
nen kollegansa lähetettiin Mik-
keliin SPR:n asuntolaan. Visu-
lahdessa noin seitsemän kilomet-
riä kaupungin keskustasta sijain-
neessa asuntolassa oli pakolaisia 
muun muassa Etiopiasta, Pakis-
tanista, Venäjältä ja Romanias-
ta. Ghanalaisia oli yhteensä kuu-
si. Paikka suljettiin vuonna 1992.  

– Tuolloin päätin tulla Ou-
luun Heikinharjun vastaanotto-
keskukseen. En voinut tehdä mi-
tään, vain odottaa ja odottaa neljä 
vuotta. Onneksi Suomen valtiol-
ta tuli lopulta ilmoitus, että oles-
kelulupani oli hyväksytty. Tämä 
päätös auttoi minua paljon ja ar-
vostan sitä. 

likaanista ja luterilaista kirkkoa, 
että minut ja perheeni on hyväk-
sytty luterilaisen kirkon jäseniksi 
Suomessa. 

Muutaman viikon Mikkelis-
sä oltuaan Tenkorang ja hänen 
kristityt maanmiehensä päätti-
vät mennä Mikkelin tuomiokirk-
koon. He pohtivat ennakkoon, 
miten jumalanpalveluksen kulun 
seuraaminen onnistuisi ilman 
suomenkielen taitoa. 

– Eräänä iltana sillä viikolla 
luoksemme vastaanottokeskuk-
seen saapui Mikkelin tuomio-
kirkkoseurakunnan pastori Mau-
ri Laine. Hän kertoi kuulleensa 
meistä radio- ja televisiouutisista. 
Laine hankki meille tulkin juma-
lanpalvelukseen. Lisäksi hän jär-
jesti meille raamattupiirin ja joi-
tain suomalaisia ystäviä.

Oulussa Tenkorang on osallis-
tunut aktiivisesti kotiseurakun-
tansa Tuiran toimintaan. 

Hän pyrki Tuiran seurakunta-
neuvostoon ja yhteiseen kirkko-
valtuustoon vuosien 2006 ja 2010 
vaaleissa. 

– Luottamustehtävissä olen 
ollut kasvatustyön ja lähetys-
työn johtokuntien jäsenenä. Ha-
luan vaikuttaa ja tehdä työtä yh-
teiskunnan puolesta. Vapaaeh-
toistyöllä on tärkeä osa kaikissa 

toiminnoissa. Olen ollut pitkään 
mukana Tuomasmessun vapaaeh-
toistyössä sekä pari kertaa Yhteis-
vastuukerääjänä. Viime vuonna 
olin Oulun Herättäjäjuhlilla tal-
koolaisena.

uusi työ 
puuseppänä
Tenkorang työskenteli Ghanas-
sa liikemiehenä ja rakennusma-
teriaalikaupassa. Suomessa liike-
toimia oli hankala jatkaa ja hän 
päätti hankkia uuden ammatin. 
Suomen kielen kurssin suoritettu-
aan Tenkorang pääsi 1990-luvun 
puolivälissä opiskelemaan puu-
alan perustutkintoa Pohjois-Poh-
janmaan ammattioppilaitokseen. 

– Siihen aikaan olin 35-vuo-
tias. Luokassa oli 19 opiskeli-
jaa. Olin ainoa ulkomaalainen 
ja tumma mies. Muut opiskeli-
jat olivat 16–18-vuotiaita. Alussa 
opiskelu oli kovin vaikeaa minul-
le. Mutta lopulta olin hyvin, hy-
vin tyytyväinen, koska sain oppi-
mismenestysstipendin. On ollut 
hieno kokemus valmistua puuse-
päksi ja työskennellä tuossa am-
matissa.

Tenkorang sai Suomen kansa-
laisuuden vuonna 2002. Hän ker-
too kotiutuneensa hyvin Ouluun 
ja ylipäätään Suomeen. 

– Oulu on mukava ja kotoisa 
kaupunki. Suomi on pieni ja ri-
kas maa. Suomalaiset ovat rehel-
lisiä ihmisiä. 

Suomessa on viime vuosina 
käyty paljon keskustelua rasis-
mista. Tenkorangilla on teemasta 
oma painava näkemyksensä. 

– Kyllä Suomessa on rasisteja. 
Mikään ihme se ei ole, koska maa-
ilman jokaisessa maassa on rasis-
teja, hän määrittelee.  

Tenkorangin mukaan Ghanan 
parhaita puolia ovat ihmisten ys-
tävällisyys ja yhteisöllisyys. Hän 
kaipaa Ghanasta eniten sukulai-
siaan, kavereitaan, jalkapallo-ot-
teluita ja radiossa soivia hengelli-
siä lauluja. Ghanan yhteiskunnal-
linen tilanne on muuttunut. 

– Vuonna 2000 Ghana sai en-
simmäisen demokraattisen hal-
lituksen ja sananvapauden. Olen 
käynyt siellä lähes joka kolmas 
vuosi. Jonakin päivänä muutan 

takaisin. "Oma maa mansikka", 
hän siteeraa.

lahja, jota 
kannattaa hoitaa
Tenkorangin mukaan suurin gha-
nalaisten ja suomalaisten kristit-
tyjen välinen ero liittyy ikään. 

– Ghanassa kirkossa käy pal-
jon enemmän nuoria ihmisiä kuin 
täällä Suomessa. Minun viestini 
suomalaisille kristityille perheil-
le on, että heidän tulisi neuvoa 
ja kertoa lapsilleen, miten Jeesus 
rakastaa lapsia eniten tässä maa-
ilmassa. Raamattuun on kirjoi-
tettu: "Muista Luojaasi ja palve-
le Häntä nuoruudessasi eikä van-
hana." Raamatussa Jeesus sanoo 
myös: "Antakaa pienten lasten 
tulla Minun tyköni älkääkä estä-
kö heitä, sillä Jumalan Valtakunta 
kuuluu heille ja heidän kaltaisil-
leen”, Tenkorang todistaa. 

Tenkorang muistuttaa, että us-
koon ei liity automatiikkaa. 

– Se on Jumalan lahja, jota 
kannattaa hoitaa. Raamatun päi-
vittäinen lukeminen ja rukous se-
kä jumalanpalvelus joka sunnun-
tai ovat minulle hyvin tärkeitä. 
Seurakunnassa on hyvä mahdol-
lisuus vaikuttaa ja osallistua.

JuhaNa uNkuri

Uskoon ei liity 
automatiikkaa. 
Se on jumalan lahja, 
jota kannattaa 
hoitaa.

J aan i  F ö h r

Puusepäksi Suomessa kouluttautunut Otis Tenkorang asuu Tuirassa ja viihtyy siellä hyvin.

– Vielä onnellisempi olin, 
kun vaimoni Cecilia tuli Gha-
nasta Suomeen vuonna 1995 sil-
loin 6-vuotiaan tyttäremme Dia-
nan kanssa. Poikamme Benjamin 
syntyi Oulussa vuonna 1996. 

työtä kristittynä 
yhteiskunnan puolesta
Noin 70 prosenttia ghanalaisista 
on kristittyjä. Usko on ollut aina 
tärkeä osa Tenkorangin elämää. 

– Synnyin uskovaiseen kotiin. 
Perheeni kuului Ghanan presby-
teeriseen kirkkoon. Se on refor-
moitu kirkko ja niin lähellä ang-

Kyllä Suomessa on 
rasisteja. Mikään 
ihme se ei ole, koska 
maailman jokaisessa 
maassa on rasisteja.
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                      eetterissä

radio Dei 106,9 mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 mhz
Su 16.9. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Marja 
Raatikainen Tuiran seurakun-
nasta kertoo Jumalan huolen-
pidosta.
Aluelähetys sunnuntaina 16.9. 
kello 9–12. Klo 9.15 Armonpul-
la-ohjelmassa tarinan armos-
ta kertoo Herättäjä-Yhdistyk-
sen puheenjohtaja Jukka Hau-
tala. MS. Klo 9.30 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa selvi-
ää millaista toimintaa Uusherä-
yksellä on. Haastateltavana on 
Oulun aluetyöstä vastaava Jor-
ma Räisänen. MP. Klo 9.45 Ou-
lulaisen uskontunnustus -ohjel-
massa diakoniatyöntekijä Saila 
Luukkonen pohtii, kumpi vie 
evankeliumia eteenpäin uskot-
tavammin, sanat vai teot. MB. 
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lun uusinta aamulta. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa puhutaan iltapäiväkerhotoi-
minnasta ja lapsityöstä uudes-
sa Oulussa. Haastateltavana on 
lapsityönohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää. MP.
Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
To 13.9. klo 16.20 Herätys ei-

len ja tänään -ohjelmassa selvi-
ää millaista toimintaa Uusherä-
yksellä on. Haastateltavana on 
Oulun aluetyöstä vastaava Jor-
ma Räisänen. MP.
Pe 14.9. klo 14.40 Päivän valin-
nassa puhutaan iltapäiväkerho-
toiminnasta ja lapsityöstä uu-
dessa Oulussa. Haastateltavana 
on lapsityönohjaaja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää. MP.
Pe 14.9. klo 16.03–17. Toivon 
tuomiokapitulissa syvenny-
tään Hengellinen elämä verkos-
sa -hankkeeseen. Keskustelussa 
on mukana projektisihteeri Ulla
Oinonen. MS
Ma 17.9. - ke 19.9. klo 16.20 Ar-
monpulla-ohjelma. MS
Ke 19.9. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus-ohjelmassa on 
vieraana lapsi- ja perhetyön sih-
teeri Mari Jääskeläinen Karja-
sillan seurakunnasta. MB.
To 20.9. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa syvenny-
tään lestadiolaisen Rauhan Sa-
nan syntyyn. MP.

radio Pooki 88,0 mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 mhz
Su 16.9. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Marja 
Raatikainen Tuiran seurakun-
nasta kertoo Jumalan huolenpi-
dosta. Klo 10 radiojumalanpal-
velus Saloisten kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 16.9 klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 

radio ylE 1, 90,4 mhz, 
www.yle.fi/radio1
Su 16.9. klo 10 piispanmessu 
Utajärven kirkosta. Saarnaajana
kirkkoherra Heikki Nissinen. 
Liturgina piispa Samuel Sal-
mi. Kanttorina, urkurina sekä 
Utajärven kirkkokuoron joh-
tajana Anna-Mari Tuovinen. 
Tekstinlukijoina Helmi Laiti-
nen ja Kyösti Juujärvi. Esiru-
kouksessa avustavat Jaana He-
listén-Heikkilä, Mauno Moi-
lanen ja Mira Vento. Soitinyh-
tye: Marjo Heiskanen (huilu), 
Anna Manninen (viulu) ja Sau-
li Pulkkinen (sello). Virret: 195, 
370:1,3,5,7 (vuorovirtenä - sov. 
lauluäänelle, huilulle ja sellol-
le Katja Kontunen), 178 (5. säk. 
kuorosov. Heini Kataja-Kanto-
la), 224.

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

www.kempeleen-
seurakunta.fi 
Su 16.9. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 

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

Papit ja lehtorit äänestivät 
Rehumäen pappisasessoriksi

Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherra Pekka Re-
humäki valittiin Oulun 
hiippakunnan tuomioka-

pitulin pappisasessoriksi viime 
viikon torstaina. Valinnan teki-
vät hiippakunnan papit ja lehto-
rit, joista äänesti 54 %. Tuomio-
kapituli vahvistanee vaalin tu-
loksen 18. syyskuuta pidettäväs-
sä istunnossaan. 

Vaalissa Rehumäki sai 214 
äänestä 124. Utsjoen kirkkoher-
ra Arto Seppänen sai 22 ääntä, 
Karjasillan seurakunnan kappa-
lainen Satu Saarinen 19 ääntä, 
Taivalkosken seurakunnan kirk-
koherra Juha Rauhala 18 ään-
tä ja Tuiran seurakunnan kap-
palainen Päivi Jussila 16 ääntä. 
Muut ehdokkaat jäivät alle kym-
meneen ääneen. 

– Tuntuu hienolta, että on 
saanut hiippakunnan papistol-
ta niin paljon luottamusta, Re-
humäki kommentoi tulosta tuo-
reeltaan.

Tuomiokapitulin muita jäse-
niä ovat piispa (pj.), tuomioro-
vasti (vpj.), toinen pappisasessori, 
maallikkojäsen, lakimiesasessori 

sekä hiippakuntadekaani.  Pappi-
sasessorin toimikausi tuomioka-
pitulissa on kolme vuotta. Sama 
henkilö voidaan valita tehtävään 
korkeintaan kahdeksi kaudeksi. 
Rehumäki valittiin pappisases-
soriksi nyt toista kertaa. 

Vaalissa ovat vaalikelpoisia 
kaikki ylemmän pastoraalitut-
kinnon suorittaneet hiippakun-
nan kirkkoherrat ja kappalaiset. 
Ehdokkaaksi ei erikseen asetuta, 
vaan äänestää voi ketä tahansa 
kriteerit täyttävää henkilöä. 

Tuomiokapituli on hiippa-
kunnan yleistoimielin, jonka 
tehtäviin kuuluu muun muassa 

hoitaa yleisesti hiippakunnallis-
ta toimintaa, hallintoa ja taloutta. 
Se myös tukee seurakuntien toi-
mintaa sekä hoitaa papiston hen-
kilöstöasioita. Lisäksi tuomioka-
pituli valmistelee asioita hiippa-
kuntavaltuustolle ja toimeenpa-
nee sen tekemät päätökset.

Pappisasessorin keskeisiä teh-
täviä ovat muun muassa kirkko-
herran, kappalaisen ja kantto-
rin virkojen täyttämisprosessien 
valmisteleminen. Pappisasesso-
ri on myös mukana piispantar-
kastuksissa. Hän suorittaa piis-
pantarkastukseen liittyvän seu-
rakunnan talouden ja hallinnon 
tarkastuksen sekä osallistuu tar-
kastuksen valmisteluihin. 

– Pappisasessorit tuovat myös 
paikallisseurakunnan näkökul-
maa kirkon keskushallintoon, 
kun hiippakunnasta on yksi 
asessori vuorollaan piispainko-
kouksen jäsen, Rehumäki muis-
tuttaa.

Rehumäki aloittaa toisen kol-
mivuotiskautensa pappisasesso-
rina lokakuun alussa.

ElSi Salovaara

Pohjoispohjalaisten kirkko-
jen pyöreiden vuosien juh-
liminen jatkuu seuraavaksi 
Utajärvellä, kun Utajärven 

kirkonkylän komistus täyttää nel-
jännesvuosituhannen. 

Juhlavuoteen liittyen järjeste-
tään kirkossa piispanmessu sun-
nuntaina 16. syyskuuta kello 10. 
Messun johtaa Oulun hiippakun-
nan piispa Samuel Salmi ja saar-

Utajärven kirkko 
täyttää 250 vuotta

naa kirkkoherra Heikki Nissinen. 
Messu radioidaan Yle Radio 1:n 
kautta.  Katso tarkemmat tiedot 
viereiseltä Eetterissä-palstalta.

Kirkkovieraita pyydetään saa-
pumaan kirkkoon kello 9.45 men-
nessä. Messun jälkeen on ruokai-
lu ja kahvi seurakuntatalolla, jon-
ka jälkeen on päiväjuhla kirkossa. 
Juhlaesitelmän pitää Suomen his-
torian professori Jouko Vahtola. 

Sotiemme veteraanien Poh-
jois-Pohjanmaan seutu-
kunnallista kirkkopäivää 
vietetään Muhoksella sun-

nuntaina 16. syyskuuta. 
Yhteinen jumalanpalvelus al-

kaa kirkossa kello 10, jonka päät-
teeksi lähetetään seppelpartiot 
sankarihaudoille ja Karjalaan jää-
neiden vainajien muistomerkille. 

  Lounas on yläkoulun ruoka-

Veteraanien kirkkopäivää 
vietetään Muhoksella

lassa alkaen kello 11.15. Ruokai-
lun jälkeen käynnistyy päiväjuh-
la kirkossa kello 13.30. Juhlapu-
heen pitää lääninrovasti Hannu 
Ojalehto. 

Juhlassa kuullaan Muhoksen 
kunnan ja Puolustusvoimain ter-
vehdykset sekä nuorten tervehdys 
veteraaneille. Kirkkopäivän viet-
toon odotetaan tulevan noin 500 
vierasta.

A r k i s to  /  Re i j a  Haa p a la in e n

A r k i s to  /  Ty t t i  Pää k kö n e n

Pekka Rehumäki
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2. Moos. 16: 
11-19, 31, 35
Herra sanoi Moosekselle: "Minä olen 
kuullut israelilaisten valituksen. Sano heille 
näin: 'Tänään iltahämärissä te saatte lihaa 
syödäksenne ja aamulla leipää yllin kyllin. 
Silloin te ymmärrätte, että minä olen Herra, 
teidän Jumalanne.'"
    Illalla lensi leiriin viiriäisiä niin paljon, 
että ne peittivät sen kokonaan. Aamulla oli 
maassa leirin ympärillä runsaasti kastetta, 
ja kun kaste oli haihtunut, oli autiomaassa 
jotakin hienoa ja rapeaa, ohutta kuin 
kuura maan pinnalla. Tämän nähdessään 
israelilaiset kyselivät toisiltaan: "Mitä 
tämä on?" He eivät näet tienneet, mitä 
se oli. Mooses sanoi heille: "Se on leipää, 
jonka Herra on antanut teille ruoaksi. Ja 
näin on Herra siitä määrännyt: Kerätkää 
sitä niin paljon kuin tarvitsette: omer-
mitallinen jokaiselle. Kukin kerätköön niin 
monelle kuin hänen teltassaan on ihmisiä." 
Israelilaiset tekivät niin ja keräsivät sitä, 
kuka enemmän, kuka vähemmän. Mutta kun 
he mittasivat sen omer-mitalla, ei enemmän 
keränneellä ollut liikaa eikä vähemmän 
keränneellä liian vähän, vaan jokainen oli 
saanut kerätyksi sen verran kuin tarvitsi. 
Mooses sanoi heille: "Kukaan ei saa jättää 
siitä mitään huomiseksi."
    Israelilaiset antoivat sille ruoalle nimeksi 
manna. Se muistutti korianterin siemeniä 
mutta oli valkoista ja maistui hunajaleivältä. 
Israelilaiset söivät mannaa neljäkymmentä 
vuotta, siihen saakka, kun he tulivat 
asutuille seuduille. He söivät sitä, kunnes 
tulivat Kanaaninmaan rajoille.

Matt. 6: 19-24
Jeesus sanoo:
    "Älkää kootko itsellenne aarteita maan 
päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan 
ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 
Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. 
Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä 
varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä 
on aarteesi, siellä on myös sydämesi.
    Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on 
terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi 
ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos 
siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, 
millainen onkaan pimeys!
    Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos 
hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos 
hän toista pitää arvossa, hän halveksii 
toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että 
mammonaa."

Pidä huolta
Tällä viikolla on vietetty sekä kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää että 911-vuosi-
päivää. On tärkeää muistaa, että maailmassa on ollut ja on tälläkin hetkellä kärsimystä 
ja hätää. Vaikka joskus tekisi mieli ummistaa silmänsä.

Suuria murhenäytelmiä, kuten iskua kaksoistorneihin, ei hevillä unohdeta. Yksityi-
sen pienen ihmisen kärsimys saattaa jäädä huomaamatta. Kuitenkin Jeesus osoitti esi-
merkillään, että usein on tärkeää huomata suuresta joukosta yksi pieni ihminen. Juuri 
hän tarvitsee apua.

Nuoret tytöt voivat Suomessa erityisen pahoin. Kesällä uutisoitiin että vuodessa 30 
teini-ikäistä tyttöä tekee itsemurhan. Luvussa on 30 liikaa. Miksi nuori ihminen kuolee 
omasta tahdostaan?  Puhutaan pahoista itsetunto-ongelmista, jotka iskevät teineihin. 
Suorituspainotteinen yhteiskuntamme asettaa ihannemalliksi kympin tytön: menesty-
vän, kiltin, kauniin ja hoikan. Ja jos alat kilpailla näissä asioissa, rima nousee yhä kor-
keammalle. Mikään ei riitä.

Tunnetko lähipiirissäsi nuoren, jolle ruoka ei jostain syystä maistu? Nuoren, joka oli 
ennen avoin, valoisa, täynnä hymyä ja naurua – ja nyt synkkä ja vetäytyvä. Juuri hän 
tarvitsee kaiken mahdollisen avun ja tuen. Syömishäiriöstä ei ole helppoa paranemis-
tietä. Se vaatii ulkopuolisen avun, rakkautta, ymmärtämystä ja myös asiantuntemusta. 
Avun lähteille ohjaaminen on tärkeää ja välttämätöntä.

Jumala pitää huolta, kuuluu tulevan sunnuntain evankeliumi. Suurimman murheen 
osuessa kohdalle sitä on vaikea uskoa. Kuitenkin juuri vaikeimmilla hetkillä Jumala on 
lähimpänä ihmistä: ”Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie 
minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoit-
taa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä 
kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.”

timo JuNtuNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 16.9.2012
Psalmi: Ps. 86: 1, 3-7
1. lukukappale: 
2. Moos. 16:11-19, 31, 35
2. lukukappale: Ap.t. 20:32-35 
tai 1. Tim. 6:17-19
Evankeliumi: Matt. 6:19-24

w
w

w
.sxc.h

u /  A
lexan

d
ra P.



12    Nro 29    13.–20.9.2012

Ihminen voi palaa 
loppuun, mutta  ei
Apu-Paku yhdistyksen 
puheenjohtaja, 
puolankalainen Antti 
”Kala” Väisänen keräsi 
kolme pakettiautollista 
avustustavaraa Gambiaan, 
ajoi läpi euroopan ja 
organisoi esikoulun 
rakennusprojektin, 
kunnes huomasi, että oli 
tullut aika ajatella omaa 
hyvinvointia.

Huhtikuun lopussa Väisä-
nen palasi kuuden kuu-
kauden avustusreissul-
ta Gambiasta. Ensim-

mäiset päivät Suomessa hän viet-
ti sairaalan eristysosastolla. En-
nen paluutaan hän oli viettänyt 
kaksi kuukautta sairasvuoteessa 
Gambiassa.

Tuntemattomaksi jääneen 
infektion aiheuttamien paisei-
den arvet näkyvät yhä Väisäsen 
iholla. Kuukausien sairastelu on 
vienyt miehen kasvoilta ruske-
tuksen.

Väisänen on tehnyt päätöksen 
siirtyä sivuun yhdistyksen pu-
heenjohtajan paikalta. Hoikas-
sa kunnossa olevan kolmikymp-
pisen suu on silti maireassa hy-
myssä.

– Usko oli välillä kortilla, mut-
ta joku mun sisällä sanoi, että tä-
mä on oikein. Kun olin palamas-
sa loppuun, kaverit sanoivat, että 
älä huoli, kyllä me autetaan. Nyt 
tuntuu vapauttavalta ja siunatul-
ta. Uskolla voi siirtää muureja.

Pakau Penkun kyläläisten käy-
tössä on Väisäsen ja muiden va-

paaehtoistyöntekijöiden ansiosta 
kaivo, esikoulu, kaksi asuinraken-
nusta ja hedelmäpuutarha.

Erityistä Apu-Pakun toimin-
nassa on se, että suurin osa teki-
jöistä on työttömiä tai nuoria, jot-
ka Suomessa luokitellaan syrjäy-
tyneiksi. Omaehtoinen avustus-
toiminta Afrikassa ei ole lasten 
leikkiä, mutta Apu-Pakun nuoril-
la siihen riittää uskallusta. Toisel-
ta puolelta maailmaa on kymme-
nille työttömille löytynyt paikka 
tehdä töitä sydämen kyllyydestä ja 
oppia – sekä erehtyä.

reppureissusta 
elämänmatka
Apu-Pakun tarina alkoi viisi 
vuotta sitten, kun Väisänen läh-
ti reppureissulle Länsi-Afrik-
kaan. Aloittelevan muusikon ta-
voitteena oli oppia djembe-rum-
mun soittoa.

Ystävän neuvomana hän mat-
kusti Senegalin kautta Gambi-
aan. Muutaman turistialueella 
vietetyn päivän jälkeen Väisänen 
halusi kokea todellista paikallis-
ta elämää. Hän löysi rumpuopet-
tajan ja ystävystyi kadulla asuvan 

A nn i  K innu n e n
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Modou Sarrin kanssa.
– Vuokrasin meille yhteisen 

kämpän, johon Modou jäi läh-
töni jälkeen asumaan, Väisänen 
kertoo. 

Nykyisin Modou Sarr on Apu-
Pakun gambialaisen sisaryhdis-
tyksen varapuheenjohtaja.

– Siellä puutetta on kaikesta. 
Kysyin Modoulta, miten voisin 
parhaiten auttaa heitä. Hän sa-
noi, että tuo meille paku.

Gambialaisessa kaupungissa 
pakettiauton omistaminen tar-
koittaa keinoa ansaita rahaa. Au-

tosta saa helposti muokattua ”ge-
li gelin”, paikallisen minibussin, 
jolla voi kyyditä kaupunkilaisia ja 
tienata elannon. 

– Mun piti vaan hommata pa-
ku, mutta koko homma paisui, 
Väisänen muistelee.

kulttuurit kohtaavat 
kantapäiden kautta
Kaksi vuotta myöhemmin Väisä-
nen perusti Apu-Paku yhdistyk-
sen, ja ajoi ystäviensä kanssa en-
simmäisen pakettiauton Gambi-
aan vuonna 2010. 

– Maksoin sen omasta pussis-
tani. Se oli vanha Laitilan palo-
kunnan henkilönkuljetusauto. 
Vuoden 85 mallilla oli ajettu vain 
85 000 kilometriä, johon tuli ajo-
matkalla 15 000 kilometriä päälle.

Ensimmäisellä matkalla tavoit-
teet olivat taivaissa, mutta kuu-
kausi kylässä kului pääosin luot-
tamuksen rakentamiseen paikal-
listen ja suomalaisten välille.

Suomalaisten omaan työhön 
perustuva avustustoiminta oli 
uutta myös kyläläisille.

– Alussa oli taka-ajatuksia. Sut 
nähdään siellä vain kävelevänä 
pankkina. Gambiassa on totuttu 
siihen, että valkoinen mies tulee 
ja lyö rahat tiskiin. Mutta me tu-
limme sinne tekemään työtä rinta 
rinnan paikallisten kanssa.

Pakau Penkussa asuu 41 talo-
kuntaa, joiden yhteinen neuvot-
teluelin on kylätoimikunta. Ke-
hittämispäätökset tehdään toi-
mikunnassa, kylän vanhimman 
neuvoja kuunnellen.

Väisänen oppi, että kylässä pie-
nestäkin asiasta täytyy neuvotella. 

– Kylässä on tietty järjestys, 
jonka mukaan asioita kerrotaan 
eteenpäin. Joskus joku tuli jäl-
keenpäin sanomaan, että miksi 
sinä kerroit asian sille, etkä ensin 
tälle henkilölle.

Ei kuin 
Störmsössä
Viime marraskuussa Väisänen 
ja yhdeksän muuta vapaaehtois-
ta lähtivät uudelleen Pakau Pen-
kuun. He ahtautuivat kahteen pa-
kettiautoon avustustavaroiden se-
kaan. Kyydissä oli muun muassa 
musiikkivälineitä, pulpetteja ja 
koulutarvikkeita.

Matkalla asiat eivät sujuneet 
kuten Strömsössä. Molemmat pa-
kut hajosivat jo Euroopassa, mis-
tä johtuviin ylimääräisiin kustan-
nuksiin ei oltu varauduttu.

Rahaa nuoret keräsivät musi-
soimalla suurkaupunkien kaduil-
la, mikä venytti matkaa yli kuu-
kaudella. Toinen auto jouduttiin 
lopulta myymään Saksassa ja toi-

nen autoista saatiin kuljetettua 
rahtina Gambiaan.

Laivassa huono onni jatkui. 
Satamassa pakusta vietiin puo-
let avustustavaroista. Varkaat oli-
vat osanneet valita tarvitsemansa: 
autosta katosivat läppärit, basso-
vahvistin ja soittimia. Koulutar-
vikkeet eivät onneksi kelvanneet 
varkaille. 

Kolme vapaaehtoista lensi Sak-
sasta suoraan Gambiaan. Muut 
lensivät Marokkoon ja matkasi-
vat sieltä peukalokyydillä perille.

– He eivät uskoneet, että me 
tulemme enää takaisin, Väisänen 
kertoo. 

Hän tarkoittaa, että gambia-
laiset ovat tottuneet turhiin lu-
pauksiin.

Fyysinen 
koitos
Toisella reissulla suomalaiset tun-
nettiin ja yhteistyö paikallisten 
kanssa sujui helpommin. 

Päivät olivat fyysisesti raskai-
ta ja sisälsivät monenlaista työtä. 
Aamulla ensimmäiseksi oli tehtä-
vä aamiainen, nuotiolla. Hedel-
mäfarmin kastelu aloitettiin en-
nen aamuyhdeksää.

– ”Each one teach one”, Väi-
sänen kertoo järjestön motoksi. 
Englanninkielisellä sanonnalla 
hän tarkoittaa, että jokainen voi 
oppia toiselta ja jokaisella on jo-
tain annettavaa myös muille.

Vasta illalla, pimeän tullen työt 
lopetettiin ja kokoonnuttiin nuo-
tiolle tekemään illallinen.

oma maa mustikkasoppa, 
muu maa mansikkakeitto
Matkoilla Väisänen on oppinut 
paljon kulttuurien välisistä erois-
ta, rakentamisesta, rakkaudesta ja 
uskosta, sekä pelon voittamisesta.

– Minulla oli pelkoja siitä, et-
tei reissussa pärjää. En onneksi 
uskonut siihen, mitä ihmiset sa-
noo. Uskoin korkeampaan.

Gambiassa Väisäselle avautui 
uudella tavalla ”tieto on valtaa” 
-sanonta.

– Jos joku tietää, miten tehdä 
kaivo, se haluaa pitää tiedon itsel-
lään, koska sillä ansaitsee rahaa.

Väisäsen mielestä positiivis-
ta gambialaisessa kulttuurissa on 
vanhemmuuden kunnioittami-
nen.

– Nehän ovat eläneet kaikki 
nämä tunteet. Gambiassa kylän 
vanhin ohjasi kylää lempeydellä 
ja viisaudella koko kylän parasta 
ajatellen. Ei yksilönä, vaan yhteis-
tä hyvää silmälläpitäen. Kysees-
sä oli ennemminkin viisaus kuin 
vallankäyttö.

Negatiivisena Väisänen kokee 
sen, että suunnitelmista puhutaan 
paljon, mutta teot jäävät usein to-
teutumatta.

– Arvostan kotimaassa ihmis-
ten suorasukaisuutta. Mitä sano-
taan, se pidetään.

Suomalainen yhteiskunta on 
pitkälle järjestäytynyt, millä on 
Väisäsen mukaan myös negatii-
visia sosiaalisia vaikutuksia. Yh-
teiskunnan monimutkaisuudessa 
moni nuori on hukassa.

– Täällä nuorilla on niin pal-
jon mahdollisuuksia. Sokaistu-
taan. Jo niin nuorena pitäisi tie-
tää, mitä halutaan, ja pitäisi eri-
koistua sen mukaan.

Toiseksi syrjäytymisen syyk-
si Väisänen nostaa suomalaisten 
nauttiman huonon ravinnon.  

– Syödään tosi myrkytettyä 
ruokaa, kuten einesruokaa, joka 
tekee ihmisistä apaattisia. Monet 
kaverit Puolangalla ei usko tätä, 
kun yritän sanoa. 

Nuorilta 
nuorille
Väisänen mainitsee Apu-Pakun 
yhteydessä usein termin omaeh-
toinen avustustoiminta, millä hän 
tarkoittaa, ettei järjestö saa rahal-
lista julkista tukea.

Yhdistys on kerännyt avustus-
varat Afrikka-bileitä järjestämällä 
ja kerännyt tavaralahjoituksia jul-
kisilta organisaatioilta ja yksityi-
siltä toimijoilta, kuten yrityksiltä.

– Junnut ovat maksaneet ta-
pahtumien liput. Siitä olen tosi 
iloinen, että nuoriso maksoi sen 
koulun. Se koulu on nuorilta nuo-
rille.

Väisänen kritisoi valtioiden ni-
missä tehtyä kehitysyhteistyötä, 
jossa auttaminen liitetään natio-
nalismiin. Väisänen puhuu val-
koisen miehen pahoinvoinnista.

– Me ei laiteta kyläläisiä hei-
luttamaan Suomen lippua. Maail-
mankansalaisia me ollaan kaikki. 

vain terve voi 
parantaa maailmaa
Kesän Väisänen vietti Oulussa. 
Hän pesi kattoja painepesurilla ja 
teki musiikkia. 

– Tein ennen reissua jo pesä-
eroa yhdistyksen pyörittämiseen. 
Nyt täytyy antaa itselle aikaa. Ru-
pean työstämään itseäni ja huo-
lehtimaan terveydestäni. Ilman 
terveyttä ei ole mitään.

Haaveilua hän ei silti hautaa.
Apu-Paku yhdistyksen toimin-

taa on tarkoitus kehittää ja laajen-
taa kotimaahan.

– On mietitty esimerkiksi, että 
ruvetaan jakamaan soppatykeil-
lä ruokaa dyykatuista aineksista, 
Väisänen kertoo.

Oman henkilökohtaisen elä-
mänsä osalta Väisäsen unelmoi 
asumisesta luonnonmateriaaleis-
ta rakennetussa ekokyläyhteisös-
sä, joka elää omavaraisuusperi-
aatteella. 16-vuotiaana Puolangal-
ta keskisormi pystyssä -asenteella 
Ouluun muuttanut Väisänen olisi 
valmis palaamaan kotiseudulleen.

– Omia juuria olen oppinut 
arvostamaan ja puhdasta luon-
toa. Sitä, että kun astun ovesta 
ulos, niin jotain muuta on vastas-
sa kuin betonia.

Ennen ekokylää tai muita suu-
ria hankkeita Väisänen keskittyy 
pienempiin rakennusprojekteihin. 

Puolangalla työn alla on kierrä-
tysmuovista rakennettu viherhuo-
ne sekä äidin haaveen toteuttami-
nen, kivikirkon rakentaminen.

marJo häkkiNEN

Miten Apu-Paku toimii? 
• Apu-Pakulla on parikymmentä jäsentä  

sekä useita vapaaehtoisia, jotka   

eivät ole varsinaisia jäseniä. 

• Järjestöllä ei ole palkattua henkilöstöä.  

Kaikki työ tehdään vastikkeetta.

• Reissuilla jokainen vapaaehtoinen maksaa 

omat matkat, majoituksen ja ruoat.

• Jäseneksi pääsee maksamalla viiden  

euron jäsenmaksun.

• Lisätietoja: pakullagambiaan@gmail.com

Mun piti vaan 
hommata 
paku, mutta 
koko homma 
paisui.

Antti Väisänen

Asuinrakennuksia varten teh-
tiin päivällä mutablokkeja. Ra-
kennuksien teko käsityönä vaa-
ti monia käsipareja ja yhteistyö-
kykyä. Muutama vapaaehtoinen 
nosti kaivosta vettä lihasvoimin, 
toiset kantoivat sen. Osa sekoitti 
massaa ja osa teki sekoituksesta 
muotilla talonrakennuselement-
tejä. Mutablokkitalkoisiin osal-
listuivat myös kyläläiset.

Koulua rakennettiin yhteisvoi-
min kestävämpiä sementtiblokke-
ja valaen.

Vaikka rakennuksen on suun-
nitellut suomalainen arkkitehti, 
se rakennettiin paikallisen tieto-
taidon mukaan. Keskinäinen op-
piminen on Apu-Pakun toimin-
nan ydin.

Antti Väisänen haaveilee Apu-
Pakun toiminnan laajentamisesta 
Suomeen. Roskiksista 
dyykatuista aineksista voisi tehdä 
soppatykeistä jaettavaa ruokaa.
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srk:sta) ja pastori Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java, Muhoksen mieslaula-
jat ja puhallinyhtye. Pohjois-
Pohjanmaan veteraanijärjes-
töjen seutukunnallinen kirk-
kopäivä, päiväjuhla kirkossa 
klo 13.30 alkaen.
Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 18 seurakuntata-
lossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Ti-
mo Ustjugov. Tuula ja Rainer 
Väänänen.

Oulunsalo
Messu su 16.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Taru Pisto ja Kat-
ja Collins,  laulu.

Siikalatva
Pulkkila
Messu su 16.9. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa kap-
palainen Perttu Kyllönen, 
joka antaa vaalinäytteensä 
tässä päiväjumalanpalveluk-
sessa. Jumalanpalvelukses-
sa avustaa Saila Karppinen, 

Rukous
Jeesus Kristus,

sinä olet opettanut,

ettemme voi murehtimisella

lisätä elämämme päiviä.

Vapauta meidät kantamasta turhia taakkoja

ja auta elämään tätä päivää

Jumalan lapsen huolettomuudessa.

Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Rukous Kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 16.9. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Mari Flink ja avustaa Jou-
ko Lankinen. Urkurina Lauri-
Kalle Kallunki ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Muistiju-
malanpalvelus, kutsuttu eri-
tyisesti muistisairaita ja hei-
dän läheisiään. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 16.9. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Mari Flink ja kanttorina Hen-
na-Mari Sivula.

karjasillan seurakunta
Tuomasmessu la 15.9. klo 
18 Kastellin kirkossa. Terve-
tuloa syksyn ensimmäiseen 
Tuomasmessuun. Ks. ilmoi-
tus s. 16.
Messu su 16.9. klo 10, Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit.
Perhejumalanpalvelus su 
16.9. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustavat Mar-
jaana Lassi, Hanna Partanen, 
Mari Järvelä, Juha-Matti Sep-
pä, Riitta Yliluoma ja Mari 
Jääskeläinen, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. 4-vuotissynttä-
rit. Kakkukahvit. 
Messu su 16.9. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Perhemessu su 16.9. klo 12  
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Esa Nevala, avusta-
vat Anna-Maria Silenius, Kai-
sa Janger ja Petra Kalapudas, 
kanttorina Riitta Piippo. Soi-
tinryhmä. 

Tuiran seurakunta
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 13.9. klo 19, Tuiran 
kirkko. 

Messu su 16.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Kuja-
la, saarna Timo Lappalainen, 
avustavat Juha Valppu ja 
Antti Härö, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Merimieslähetys 
Oulussa 100-vuotisjuhla, juh-
lapuhe Timo Lappalainen.
Messu su 16.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Lau-
ra Kumpula. 
Messu su 16.9. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Katri Sippola. 
Messu su 16.9. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avustaa 
Sami Riipinen, kanttorina 
Laura Kumpula. 
Iltamessu su 16.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttorina Kat-
ri Sippola. Messussa rukous-
lauluja ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 19.9. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, kanttorina 
Anu Arvola-Greus.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 16.9. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa San-
na Jukkola, avustaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 12 Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kirkko-
kahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Sanna Jukkola, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Leo Rahko. 

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Leo Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa toimittaa Päivi Liiti, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 16.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Arto Nevala, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä vapaaehtoisten tehtä-
vään siunaaminen. Kirkko-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Arto 
Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit.

kempele
Messu su 16.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Paulus Pikkarai-
nen, diakoni Minna Sorvala, 
kanttori Marjo Irjala. Vapaa-
ehtoisten siunaaminen alka-
valle toimikaudelle.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi. 

kiiminki
Messu su 16.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Jaana Kontio, kant-
tori Sari Wallin. Merja Pyyk-
könen, viulu.

Erityisjumalanpalvelus uu-
sien messulaulujen ilta 16.9. 
klo 18 Jäälin kappeli. Toimit-
taa Raimo Salonen, kanttori 
Sari Wallin.

liminka
Messu su 16.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pies-
kä, avustaa Ulla Nyyssönen, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Muistijumalanpalvelus, mes-
suun kutsutaan erityisesti 
muistisairaita, heidän omai-
siaan ja omaishoitajia. Kirk-
kokahvit.

lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kanttori-
na Juha Pöykkö. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, saarnaa 
Pekka Kyllönen, avustavat ro-
vasti Eino Hynninen (ortod. 

Leena Nissinen ja Timo Hak-
karainen. Kanttorina on Unto 
Määttä. Kirkkokahvit ja kirk-
koherranvaalin ehdokkaan 
kyselytunti seurakuntatalos-
sa. Siikalatvan muissa kirkois-
sa ei ole jumalanpalveluksia. 
Kappeleista järjestetään kul-
jetus Pulkkilaan tarpeen mu-
kaan. Kirkkokyyditykseen il-
moittautuminen p. 0207 109 
860 viimeistään pe 14.9. klo 
12 mennessä.

PyHänTä
Messu la 15.9. klo 18 Pyhän-
nän kirkossa. Liturgina Perttu 
Kyllönen, saarnaa Jukka Jo-
ensuu. Kanttorina Veijo Kin-
nunen. Ry:llä iltapala ja alus-
tus aiheesta "Jumala sanoi 
todella niin", Jukka Joensuu.

Tyrnävä
Messu su 16.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Eläkeliiton kirk-
kopyhä. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen yhteinen pyöräi-
lylenkki kirkonkylän alueella.

Karjasillan 
kirkko suljettu 

remontin vuoksi.

Hailuodon kirkkossa juhlittiin kirkon 40-vuotisjuhlaa ja seurakunnan 425-vuotisjuhlaa viime sunnuntaina. Etualalla mieskuoro Sirkeiden Sirkuttajien jäseniä. Lue lisää Hailuodon juhlasta sivulta 19.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
13.9.  ja 20.9. klo 13–14, Van-
ha pappila. Rovastinsali. Mu-
kana pastori Anna-Mari 
Heikkinen. 
laitoshartaus to 13.9. klo 14, 
Sara Wacklin -koti, Koulukatu 
4. Jouko Lankinen 
Raamattupiiri to 13.9. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Erkki Piri. 
laitoshartaus pe 14.9. klo 
13.30, Intiön hoivakoti. Ari-
Pekka Metso.
Aamupiiri la 15.9. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 15.9. klo 18, Vanha pappi-
la. Jeremian kirjan 2. luku.
Sanan ja rukouksen ilta su 
16.9. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Seppo Juntunen ja 
Ari-Pekka Metso.
Opettajien raamattupiiri ma 
17.9. klo 16, Vanha pappila.
laitoshartaus ti 18.9. klo 14, 
Vesperkoti. Ari-Pekka Metso.
laitoshartaus ti 18.9. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiiri ti 18.9. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 19.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
19.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
laitoshartaus to 20.9. klo 
14, Keskustan palvelukeskus. 
Mari Flink. 
Ompeluseurat to 20.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 13.9. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhän Andreaan raamattu-
piirissä tutustumme evanke-
liumeihin.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 13.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 13.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 14.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.9. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.9. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 14.9. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat la 15.9. klo 19, Kastel-
lin kirkko. 
Herännäisseurat su 16.9. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 18.9. klo 12–13, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
19.9. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 20.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupii-
ri to 20.9. klo 18–20, Kastel-
lin kirkon pappila. Raamattu-
piiri kokoontuu joka toinen 
torstai.

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.9. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 14.9. klo 18.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 

lähetys- ja raamattu-
piiri ke 19.9. klo 17, Py-
hän Tuomaan kirkko. 

Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
19.9. klo 17.30–19, Patenie-
men kirkko. Raamattupiirin 
vetäjänä toimii pastori Riik-
ka Honkavaara.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 20.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
3.10. klo 17.30–19, Patenie-
men kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Konserttikooste löytyy sivul-
ta 18.

karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa pappilassa- luku-
piiri meille kaikille ke 19.9. 
klo 19, Kastellin kirkko. John 
Kennedy Toole: Typerys-
ten salaliitto ja John Irwing: 
Kaikki isäni hotellit. Huom. 
Kellonaikamuutos klo 19.

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!
Diakoniapiiri ma 17.9. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Terve-
tuloa mukaan kaikki lähim-
mäisen auttamisesta kiin-
nostuneet!
Ystävänkamari ti 18.9. klo 
13, Kaukovainion kappeli. Ys-
tävänkamari on vapaamuo-
toinen kohtaamispaikka, jos-
sa kahvitellaan, keskustel-
laan ja hiljennytään hartau-
teen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
18.9. klo 14, Maikkulan kap-
peli, 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.
Työttömien ruokailu to 13.9. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Ateria 2€.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 13.9. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 
Työttömien ateria pe 14.9. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kaijoharjun alueen dia-
konian vapaaehtoisten val-
mistama ateria 2 €. Voit os-
taa ruokaa myös kotiin omas-
sa astiassa. 
Juttutupa ma 17.9. klo 10 Py-
hän Luukkaan kappeli. Aa-
muhartaus ja aamupala. 
Juttutupa ma 17.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 17.9. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Oman alueen diakoniapii-
riin kutsutaan tukemaan seu-
rakunnan lähimmäispalvelu-
työtä rukouksin ja toiminnan 
kautta. 
lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 18.9. klo 
17, Tuiran kirkko. Diakonian 
vapaaehtoistoiminta on hyvä 
harrastus jolla on merkitystä. 
Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092
Työttömien ruokailu to 20.9. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Työttömien ruokailu 
Rajakylän seurakuntakodilla 
torstaisin klo 12. Ateria 2 €. 
Tervetuloa. 
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.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 27.9. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana kappalainen 
Harri Fagerholm ja diakoni 
Heli Mattila. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Diakonian aamu ma 17.9. 
klo 10.30–12 Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

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. 

KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 13.9. klo 12, Ca-
ritas. Ryhmä vanhemmille, 
joilla on kehitysvammainen 
lapsi.
Musari ma 17.9. klo 17.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
musiikki- ja leikkipainottei-
nen vertaistuki-ilta pienten 
erityislasten perheille
Keskustelukerho ti 18.9. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäisil-
le kehitysvammaisille. 

KuulOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 14.9. 
klo 9.30, Seurakunnan viras-
totalo. Oulun hiippakunnan 
lähetystyön kasvatussihteeri 
Marja Kopperoisen luennon 
aiheena on Lähetystyö-lupa 
rakastaa.
Raamattupiiri ti 18.9. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisen päivä-
piiri ke 19.9. klo 13, Caritas-
koti. 

Aabrahamin poppoo to 20.9. 
klo 13.30, Caritas-koti. Aab-
rahamin poppoo on kuulo-
vammaistenpäiväpiiri jos-
sa kahvitusrahalla kerätään 
varoja Afrikkalaisen kuuron 
kummilapsen koulunkäynnin 
tukemiseen Kuurojen Lähe-
tyksen kautta.

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 13.9. klo 
13–14.30, Caritas-sali. Tule tut-
kimaan Raamattua ja luotsaa-
maan elämää pintaa syvem-
mältä. Kahvitarjoilu. Opasys-
tävä on vastassa pääoven lä-
heisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näköpiiri – yhdessäoloa nä-
kövammaisille ti 18.9. klo 13, 
Caritas-sali. Mukana pastori 
Heikki Karppinen. Opasystä-
vä on vastassa klo 12.30 alka-
en pääoven läheisyydessä.

PÄIHDETYö
Aamukahvihetki pe 14.9. klo 

9, Diakoniset erityispalvelut. 
Tule aamupalalle.Tarjoam-
me päivän sanan ja mukavan 
seuran lisäksi kahvia/teetä, 
sämpylää, jogurttia, tuore-
mehua, hedelmiä. Lisätieto-
ja diakonissa Tellervo Kianto, 
p. 040 7564 022. 
Naistenryhmä pe 14.9. klo 13 
Diakoniset erityispalvelut. 
Tavoiteryhmä ma 17.9. klo 
14.30, Diakoniset erityispal-
velut. 

lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna jälleen ma–ke, 
pe klo 10–14.
Cafe Krypta to 13.9. ja 20.9. 
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 

enot Oulussa 13.–20.9.2012M

Kolme tuntia oululaisohjelmaa 
joka sunnuntai

Radio Dein ohjelma-arkistos-
ta löytyvät nyt myös Oulussa 
Dein taajuudelle tuotetut oh-
jelmat. Linkit ohjelmiin löyty-

vät osoitteesta www.oulunseurakun-
nat.fi/kuunteleohjelmia.

Ohjelmat ilmestyvät ohjelma-ar-
kistoon sen jälkeen, kun ne on kuultu 
FM-lähetyksinä. Tekijänoikeudellisis-
ta syistä musiikkia tai musiikkiohjel-
mia Radio Dein ohjelma-arkistossa ei 
kuuntelijoille jaeta. Siksi esimerkiksi 
Oulun seurakuntien Radiopyhäkou-
lu on kuultavissa verkossa ilman mu-
siikkia.

Oulun seurakuntien tuottama 
aluelähetys Radio Deissä on palan-
nut kesätauolta syyskuun alussa. Jo-
ka sunnuntai kello 9–12 taajuudella 
106,9 MHz (kaapeli 94,1 MHz) Ou-
lun seurakuntien studiosta lähetetään 
paikallista ohjelmaa sekä jumalanpal-
velus oululaisesta kirkosta.

Ensimmäisen tunnin aikana kuul-
laan uusintana viikon aikana lähetet-
tyjä ohjelmia Radio Dein valtakun-
nallisesta Toivon päivästä. Armon-
pulla-ohjelmassa tavalliset seurakun-
talaiset kertovat, milloin he ovat elä-

mänsä aikana päässeet haukkaamaan 
palan ”armonpullasta” ja mitä silloin 
tapahtui.

Herätys eilen ja tänään -ohjelmas-
sa pureudutaan evankelis-luterilaisen 
kirkon piirissä vaikuttavien herätys-
liikkeiden syntyyn, taustoihin, eri-
tyispiirteisiin, kipupisteisiin ja nyky-
tilaan. Oululaisen uskontunnustuk-
sessa tavalliset suomalaiset kertovat 
mihin ja miksi he uskovat ja miten us-
ko näky arjessa. Päivän valinnassa esi-
tellään ajankohtainen kirkon tai yh-
teiskunnan puheenaihe. Ohjelma ai-
he nousee yleensä Rauhan Tervehdyk-
sen sisällöstä.

Kello 10 lähetetään jumalanpalve-
lus oululaisesta kirkosta ja pian sen 
jälkeen on Radiopyhäkoulun vuoro. 
Radiopyhäkoulu lähetetään joka sun-
nuntai kello 8.45 ja 11.30.

Lähetyksen päätteeksi Kurkistus 
kirkkoon -ohjelma valottaa ajankoh-
taisia seurakunnallisia asioita ja ta-
pahtumia oululaisesta näkökulmas-
ta. Ohjelmien toimitustyöstä vastaa-
vat Mikko Salmi, Marja Blomster ja 
Mervi Päivärinta.

R a d io  D e i
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nuorten koulutukseen Nepa-
lissa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Käytössä maksupää-
te. Esteetön kulku kirkkotar-
hasta Isonkadun puolelta. 
Anteeksianto pe 14.9. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Pasi Kurikka.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 13.9. klo 14, 
Vanha pappila. 
lähetyspiiri to 20.9. klo 14, 
Vanha pappila. Jaakko Syyn-
imaa

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

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 18.9. klo 
13, Koskelan seurakuntako-
ti. Tule tekemään käsitöitä 
kahvikupposen äärelle lähe-
tystyön myyjäisiin tai omiin 
tarpeisiin. Opetellaan yhdes-
sä uusia taitoja tai kerrataan 
vanhoja. Tervetuloa!

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
13.9. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3. krs.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
17.9. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, Ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 17.9. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YlIKIIMINKI
Piispankamari pe 14.9. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 
lähetyksen kirpputorikah-
vila avoinna perjantaisin klo 
11–14.
Ilta Pipliaseuralle ti 18.9. klo 
18, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Tule kuulemaan tervei-
siä Pipliaseuran 200-vuoti-
sesta taipaleesta! Illan tuot-
to Pipliaseuran hyväksi.

YlI-IIN SEuRAKuNTAPIIRI
Tasauksen tapahtuma to 
13.9. klo 10–13, Yli-Iin seura-
kuntatalo. 
lähetysilta ke 19.9. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Tan-
saniassa Tasaus-matkalla ol-
lut Mervi Mustonen kertoo 
kokemuksiaan. Illan tuotto 
lähetyksen hyväksi.

lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

karjasillan seurakunta
Perhetupa maanantaisin klo 
9–11, Karjasillan kirkko, päi-
väkerhotila. Lapsiperheiden 
kohtaamispaikka, jossa voi 
tavata toisiaan, tutustua ja 
verkostoitua. 
Taidepyhikset 1.–3.-luokka-
laisille: maanantaisin Kau-
kovainion kappelissa klo 14–
15.30, Metsokankaan kou-
lulla klo 14.30–16. Torstai-
sin Pyhän Andreaan kirkol-
la klo 13.30–15 ja Maikkulan 
kappelilla klo 14.30–16. Per-
jantaisin Lintulammen kou-

lulla klo 13.30–15. Ilmoittau-
tumiset ja tarkemmat tiedot 
www.oulunseurakunnat.fi/
pyhakoulu.

Tuiran seurakunta
Perheiden taidepyhis to 
20.9. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Alueen perheil-
le tarkoitettu kohtaamispaik-
ka, jossa hiljennytään ja kä-
sitellään päivän Raamatun 
aihetta erilaisin taiteen kei-
noin, lauletaan ja leikitään. 
Lisätietoja antaa marja.raati-
kainen@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
4-vuotiaiden synttärit su 
16.9. klo 14, Myllyojan seura-
kuntatalo. Ohjelmassa per-
hehartaus, juhlahetki ja tar-
joilua. Ilmoittaudu ma 10.9. 
mennessä Riitta Kentalalle, 
p. 040 5747 094. Lämpimästi 
tervetuloa koko perhe!

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

Oulujoen seurakunta
Varhaisnuorten avoimet 
ovet eli varkkarit 4.–6.-luok-
kalaisille ti 18.9. klo 15–17, 
Hintan seurakuntatalo. Yh-
dessäoloa, pelailua, yhdessä 
tekemistä, välipala. Lisätie-
toja Pertti Putila, p. (08) 530 
5177 tai pertti.putila@evl.fi.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Nuorten avoimet ovet ke 
19.9. klo 18–21, Elohuone. Ks. 
ilmoitus s. 18.

karjasillan seurakunta
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 13.9. klo 17.30, Karjasillan 
kirkko. Tarkoitettu jatkokou-
lutukseksi ensimmäisen vuo-
den koulutuksen jo suoritta-
neille. Ilmoittaudu laittamal-
la nimesi, osoitteesi, s-posti-
osoitteesi ja puhelinnumero-
si viestinä suoraan Jennille p. 
044 3161 452/ jenni.kosken-
korva@evl.fi. Koulutukset jo-
ka toinen viikko Karjasillan 
kirkolla torstaisin (13.9. alka-
en) klo 17.30–19. 

Tuiran seurakunta
Nuorten yökahvila pe 14.9. 
klo 20–23, Kaijonharjun nuo-
risotalo. Paikka yläkouluikäi-
sille nuorille. Voit pelailla ja 
tutustella uusiin ihmisiin. Yö-
kahvilassa on aina paikal-
la sekä seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja ja koulute-
tut ohjaajat myös kaupungin 
nuoriostyöntekijä. Illat ovat 
päihteettömiä ja energiajuo-
mavapaita. Lisätietoja Anssi 
Putilalta, p. 050 340 8982 tai 
anssi.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 19.9. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja isoskoulutuksesta saat 
nuorisotyönohjaaja Terhi-Lii-
sa Sutiselta, p. 040 7245 446 
tai terhi-liisa.sutinen@evl.fi.

nuoret aikuiset
lenkkiryhmä to 13.9. ja  20.9. 

klo 18–20, Heinätorin seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus s. 17.

OPISKElIJAJÄRJESTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 14.9. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Lo-
pun ajat – ajanko loput? Pet-
ri Harju.
Kansanlähetyksen 3K-ilta 
ma 17.9. klo 18.30, Lähetys-
koti, Torikatu 9 A 32. 
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.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 13.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 13.9. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
Tarinatupa ke 19.9. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 20.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 20.9. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 17.9. 
klo 12.30–13.30, Maikkulan 
kappeli. 
Seniorikahvila ke 19.9. klo 
12–14, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 20.9. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 20.9. 
klo 13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 20.9. klo 
13.30–15, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 13.9. 
klo 13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus s. 17.
Vanhustyön linja ke 19.9. klo 
9–11. Vanhustyön linja vas-
taa keskiviikkoisin numeros-
sa (08) 5314 616. Numeroon 
voit soittaa: – kun olet yksin 
tai kaipaat kuuntelija – kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista – kun haluat pyy-
tää kotikäyntiä tai jättää soit-
topyynnön.
Eläkeläisten kerho to 20.9. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 20.9. 
klo 13–14, Koskelan Palvelu-
keskus. 
Seniorien laulupiiri to 20.9. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus s.XX.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 19.9. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 17.9. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 17.9. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 

Seurakuntakerho to 20.9. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 20.9. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 20.9. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

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
Eläkeläisten kerho to 13.9. 
klo 10, Yli-Iin seurakuntata-
lo. Seurakuntakerho Yli-Iihin 
kerhojen syyskauden yhtei-
seen aloitukseen.
Porinakerho ma 17.9. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuone. 

leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkkeelle? 5.–7.10., Roku-
an leirikeskus. Vuonna 2011 
eläkkeelle jääneille tai lähiai-
koina eläkkeelle jääville. Ks. 
ilmoitus s. 17.

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

Tuiran seurakunta
Perheretki RanuaZoo-eläin-
puistoon ke 24.10. Ks. ilmoi-
tus. s. 17.

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

Muut menot
Tuiran seurakunnan vanho-
jen isosten ilta to 13.9. klo 

Raamattupiireissä 
vaihdetaan 
ajatuksia 

Syksyn koittaessa Oulun seurakuntien raa-
mattupiirit kutsuvat lukuintoisia Ison kir-
jan äärelle keskustelemaan yhdessä. Ou-
lun kaupungin alueella kokoontuu viikoit-

tain useita raamattupiirejä eri-ikäisille ihmisil-
le. Raamatunluvun lisäksi niissä usein myös ru-
koillaan. 

– Hyvässä raamattupiirissä ilmapiiri on sellai-
nen, niin että keskustelua syntyy ja jokaisella on 
mahdollisuus puhua avoimesti. Kaikki voivat olla 
mukana omana itsenään. Viime keväänä keräsin 
raamattupiiriläisten toiveita siitä, että mistä asi-
oista tänä syksynä keskustellaan. Ohjelma on siis 
kokoontujien näköinen, kertoo diakoniatyönte-
kijä Heli Mattila. 

Hän vetää yhdessä pastori Riikka Honkavaa-
ran kanssa Pateniemen kirkolla raamattupiiriä, 
joka kokoontuu joka toinen keskiviikko kello 
17.30. Seuraava kokoontuminen on 19. syyskuuta. 

Lisäksi seurakunnissa on tarjolla muun mu-
assa oma raamattupiiri miehille keskiviikkoisin 
kello 18 Karjasillan kirkolla. Kappalainen Anna-
Mari Heikkinen luotsaa torstaisin kello 13–14 raa-
mattupiiriä Vanhassa pappilassa.

Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu Mata-
lan kynnyksen Raamis jatkuu taas kesätauon jäl-
keen keskiviikkoisin kello 18 Vanhassa pappilas-
sa. Tarjolla on myös iltapalaa.

Kaikki raamattupiirit löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri.

Tuomasmessu 
lauantaina 15.9. klo 18–19 

Kastellin kirkossa. 

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen 
Tuomasmessuun. 

Liturgina on Olavi Mäkelä ja saarnaa Heikki 
Karppinen. Vapaaehtoiset palvelevat eri teh-
tävissä. Musiikista vastaa Taina Voutilainen 

ja Sarastuskuoro sekä soitinryhmä. 
Kahvitarjoilu. 

"Jätä taakkasi Herran käteen, 
hän pitää sinusta huolen". Ps 55:23.

Neulansilmä 
torstaina 13.9. klo 17 
Hönttämäen seura-
kuntatalossa. 
Neulansilmä on kai-
kenikäisten naisten ja 
tyttöjen kansainväli-
nen käsityökerho, jo-
ka on tarkoitettu sekä 
suomalaisille että maa-
hanmuuttajille. 
Tervetuloa mukaan 
oppimaan tai opetta-
maan! 

Lisätietoja antaa 
Sari Meriläinen, 
p.  040 558 3294 ja 
Katja Haipus, 
p. 044 316 1459
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Kaatuneitten omaiset ma 
17.9. klo 12, Vanha pappila. 
Kivi- ja Tiffanylasikerho ti 
18.9. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. 
Fransupiiri ti 18.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

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:
 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

Äiti-lapsi-leiri
28.–30.9. Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa. 

Tervetuloa "Suojassa enkelin" äiti-lapsi-
leirille! Mahdollisuus retkeilyyn Kuusamon 
kauniissa luonnossa sekä mukavaan 
yhdessäoloon. Palatessa vierailemme Kuusamon 
suurpetokeskuksessa. Hinta aikuisilta 54 euroa, 
4–18-vuotiailta 35 euroa, alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Sisaralennus 25%. Hintaan sisältyvät 
linja-autokuljetus, majoitus, täysihoito ja 
tapaturmavakuutus Oulun seurakuntien 
jäsenille sekä pääsymaksu Kuusamon 
suurpetokeskukseen.
Ilmoittaudu 6.–18.9. lapsityönohjaaja 
Marjaana Lassille, p. 040 5747 108. 
Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse, 
marjaana.lassi@evl.fi.
Leirille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, 
etusijalla Karjasillan seurakuntalaiset ja 
erityisesti ensikertalaiset.

Enkelileiri 
eli ensileiri 1.–2.-luokkalaisille
28.–29.9. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Leirillä voi yhden yön ajan harjoitella kotoa 
poissaoloa. Luvassa on leikkimistä, ulkoilua, 
askartelua, yhdessäoloa, 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 tapaturmavakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille.  
Lisätietoja Atte Kääriäiseltä, p. 040 5060 315,  
atte.kaariainen@evl.fi.

Eläkkeelle? 
5.–7.10. Rokuan leirikeskuksessa. 

Viikonloppuleiri vuonna 2011 eläkkeelle 
jääneille tai lähiaikoina eläkkeelle jääville.  
Leirin hinta 44 euroa. Majoitus kahden hengen 
huoneissa.  Mukana leirillä lähetyssihteeri 
Raija Nissinen ja pastori Anna-Mari Heikkinen. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
Ilmoittautumiset 21.9. klo 12 mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
p. (08) 3161 340. 

Perheretki 
RanuaZoo-eläinpuistoon 
keskiviikkona 24.10. klo 8.30–17.  

Lähdemme matkaan klo 8.30 Tuiran kirkolta, 
Myllytie 5, ja palaamme samaan paikkaan 
klo 17 mennessä. 
Bussimatka maksaa 20 euroa/ henkilö. Perheet 
itse kustantavat sisäänpääsyn ja ruokailun 
valitsemassaan paikassa/omat eväät.
Mukana retkellä ovat lastenohjaajat Teija Kokko, 
p. 050 5347 477  ja Anu Hannula, p. 044 3161 718.
Sitovat ilmoittautumiset osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 10.10 mennessä. 

lenkkiryhmä 
torstaina 13.9. ja  20.9. klo 18–20 

Heinätorin seurakuntatalossa. 

Tarkoitettu kaikille, jotka haluavat aloittaa 
liikkumisen hyvässä seurassa. Ryhmä sopii niin 
huippu- kuin rapakuntoisillekin! Liikkumisen 

lomassa on luontevaa vaihtaa ajatuksia toisten 
kanssa ja saada uusia ystäviä. 

Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi ja mari.flink@evl.fi.

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.
Puutyökerho ma 17.9. 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.

Leirejä
ja retkiä

Eläkeläisten seurat
torstaina 13.9. klo 13 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Syyskauden aloitusseuroissa puhujina pastorit Pasi 
Kurikka 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.

usko tai älä!
maanantaina 17.9. Tuiran kirkossa.

Tervetuloa ryhmään, jossa keskustellaan uskosta mut-
kattoman arkisesti. Kurssin ohjelma rakentuu osallistu-
jien omien kysymysten varaan. 
Ryhmä kokoontuu Tuiran kirkolla, Myllytie 5, seuraavi-
na maanantai-iltoina: 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 
26.11., 10.12. ja 17.12. 
Kurssiin sisältyy neljä sunnuntai-illan jumalanpalvelusta 
klo 18 Tuiran kirkossa: 30.9., 4.11., 2.12. ja 16.12. 

Lisätietoja evl.fi/katekumenaatti ja pastori Päivi Jussila, 
p. 050 3408 992 tai paivi.jussila@evl.fi.
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enot Oulussa 13.–20.9.2012M

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: Elmeri Noel 
Eerik Erhamo, Frida Sofia 
Luolamo.
Karjasilta: Topias Antti Jo-
hannes Lappalainen, Severi 
Pauli Johannes Rivinen, Hei-
di Alina Suvala, Noel Alek-
si Haaraniemi, Rasmus Otto 
Oliver Hoikkaniemi, Anni Ai-
no Matilda Marjala, Olivia In-
ka Inari Parkkinen, Charlot-
te Freja Sophie Ranta, Hel-
mi Lempi Orvokki Sirniö, Erik 
Aarni Johannes Tenhunen, 
Rory James Lumsden, Into Il-

mari Malinen, Kaarlo Eemeli 
Kauppi, Janne Jouni Tuhka-
nen, Julius Elmeri Heikkinen, 
Iiris Josefiina Heiskanen.
Tuira: Mette Elena Saarinen, 
Jiri Johannes Mikael Luokka-
nen, Linnea Isla Ester Mati-
la, Konsta Onni Elmeri Möt-
tönen, Laura Helmi Karolii-
na Möttönen, Lotta Inkeri 
Tarkiainen, Nea Jessica Ha-
lonen, Ella Olivia Heikkinen, 
Emmi Roosa Maria Impiö, To-
pias Onni Henrik Koski, Vilja-
mi Uljas Lovikka, Osku Eemeli 
Piirainen, Matilda Ella Olivia 
Ronimus, Niilas Juhana Tuo-

mivaara, Emilia Aada Helmii-
na Österberg, Tuomas Olavi 
Tulppo.
Oulujoki: Saana Isabella Py-
ky, Santeri Eerik Siika-aho, 
Nea Aada Emilia Väisänen, 
Eevi Joanna Anniina Jurva-
kainen, Iina Elena Pihlajanie-
mi, Hannes Simeon Rautio,  
Iina Kaisa Tolonen.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Mika Pette-
ri Pellinen ja Nina Johanna 
Ståhlberg, Paulo Renato Do 
Couto Lopes ja Suvi Pauliina 
Raitanen.
Karjasilta: Sami Juhani Nauk-
karinen ja Marja-Sisko Hele-
na Takalo-Eskola, Pasi Juhani 
Turunen ja Heini Maria Kau-
hanen, Marko Antero Pyö-
rälä ja Jenna Anneka Ora-
va, Tommi Tapani Törmänen 
ja Loviisa Eveliina Viljamaa, 
Mikko Tapani Heikkinen ja 
Kati Johanna Nevalainen. 
Tuira: Olli Pekka Apilo ja Pälvi 

Vilhelmiina Kopola, Joni Mi-
kael Selkälä ja Helena Tuu-
lia Kokko, Henry Olavi Läm-
sä ja Johanna Maria Tuokko-
la, Jorma Olavi Kettunen ja 
Minna Liisa Marketta Kulma-
la, Tapio Viljami Makkonen 
ja Krista Irmeli Nivala, Matti 
Olavi Jääskelä ja Pirkko An-
neli Isomaa, Harri Sakari Kul-
pakko ja Ulla-Maija Punke-
ri, Joni Samuli Soukkamäki 
ja Iiris Mirjami Pyöriä, Tom-
mi Petteri Runtti ja Suvi-Tuu-
lia Helinä Kurtti, Tero Henrik 
Martti ja Pia-Mari Paaso, Sa-
mi Arvi Johannes Vares ja Ka-
ti Marjaana Hannila. 

kuolleet: 
Tuomiokirkko:  Irja Mirjam 
Mörö s. Mikkonen 91, Olavi 
Ponnikas 84.
Karjasilta: Sylvi Maria Mat-
tila s. Väänänen 89, Annikki 
Marja Vilen s. Määttä 68.
Tuira: Toini Esteri Kallioinen 
s. Pesonen 90, Irma Kyllikki 
Koponen s. Merenheimo 95.

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

Nuorten 
avoimet ovet 
keskiviikkona 19.9. klo 
18–21 Elohuoneella. 
Paikka, aika ja tila vain 
olla. Halutessasi voit pe-
lata, porista tai nauttia 
kupposen kuumaa. Nuo-
ret tekevät tästä illasta 
itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Sata ja yksi vuotta 
merenkulkijoista huolehtimista 
sunnuntaina 16.9. klo 10, Tuiran kirkko. Sataa ja yhtä 
vuotta juhlimme jumalanpalveluksessa, jonka jälkeen pi-
dämme pienimuotoisen juhlat seurakuntasalissa. Juhlas-
sa laulattamassa Pertti Haipola. Paikalla Suomen Meri-
mieskirkon hallituksen puheenjohtaja pastori Timo Lap-
palainen. Mahdolliset muistamiset pyydämme ohjaa-
maan Suomen Merimieskirkko ry:n tilille FI35 2058 1800 
0060 12. Viesti: Oulun Merimieskirkko 101 v.

Mikonpäivän markkinat 
lauantaina 29.9. klo 11–13 Hintan seurakuntatalossa. 
Kirpputori- ja myyntipöytiä, vohvelikahvila, makkaraa 
ja mehua, arvontaa, musiikkia esittävät Sopusointu-
orkesteri sekä Antero Mustonen hanureineen. Tuotto 
Kirkon Ulkomaanavulle, Oulujoen seurakunnan diako-
nia- ja lähetystyölle sekä nuorten missioklubille. Jäikö 
kesän jäljiltä turhaa tavaraa? Markkinoilla peräkontti-
kirppis, tule myymään tavarasi pois! Kirppispaikan hin-
ta 10 €, joka lahjoitetaan Kirkon Ulkomaanavulle. Paik-
kavaraukset 21.9. mennessä Ulla-Maija Ruotsalaiselle, 
p. 040 5747 097. 

Urkupreludi
sunnuntaina 30.9. klo 9.40, Oulun tuomiokirkko. 
Raakel Pöyhtäri, urut.

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 30.9. klo 11, Oulun tuomiokirkko. Sofia 
Magdalena-kuoro, johtaa Raimo Paaso. Vapaa pääsy.

Virsilaulu-ilta 
tiistaina 2.10. klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
Professori Reijo Pajamo juontaa, urkurina Lauri-
Kalle Kallunki ja esilaulajana Henna-Mari Sivula.

Musiikkia
kirkoissa

Diakonian 
aamu 
maanantaina 17.9. 
klo 10.30–12 Myllyo-
jan seurakuntatalos-
sa. Tarjolla maksuton 
aamupala kaikenikäi-
sille, mukana seura-
kunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 
Lue juttu s. 3.

Seniorien laulupiiri 
torstaina 20.9. klo 13.30–15 Tuiran kirkossa. Seniorien 
laulupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa Tuiran kirkol-
la ja Pyhän Tuomaan kirkolla. Yhteislauluina lauletaan 
mm. kansanlauluja, hengellisiä lauluja ja vanhoja kou-
lulauluja. Tervetuloa mukaan laulamaan ja kuuntele-
maan musiikkia. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Mukana 
Paula Kyllönen ja Katri Sippola.
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Seurakunnissa tapahtuu  13.–20.9.2012

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. Torstai-
sin  sekaryhmä A  klo 10–12. 
Perjantaisin sekaryhmä B klo 
10–12. Nämä kerhot kokoon-
tuvat viikottain Lukkarinkan-
kaan kerhohuoneella (Touko-
lantie 3).
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin klo 10 srk-talolla. Ter-
vetuloa! Huom. 20.9. kerho-
kerralla mukana Ekoihanan 
(lastenvaatteita ym.) esitteli-
jä Hanna Sirviö.
Ystävyyden talo pe 14.9. klo 
10 srk-talolla. 
Perheiden seikkailupäivä 
Oulunsalon Umpimähkässä la 
15.9. klo 11–14. Kysy tarkem-
min Siljalta, p. 043 2111 916. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö.
Pikkuparkki ma 17.9. klo 9–12 
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin vuoroviikoin iso-
parkkina ja pikkuparkkina.  
Parkkitoiminta on ilmaista, 
mutta vaatii aina ilmoittau-
tumisen etukäteen Siljalle, p. 
043 2111 916.
lasten laulupiiri aloittaa 
uutena toimintana ma 17.9. 
klo 14–14.45. Laulupiiri on 
4–7-vuotiaille lapsille ja se 
kokoontuu joka toinen maa-
nantai. Vapaita paikkoja on 
vielä tarjolla. Ilmoittaudu 
Mailille, p. 044 2149 878.
Kuoroharjoitukset ke 19.9. 
klo 18.30 srk-talolla.

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 16.9. klo 14.30 Maria Hol-
milla Sauvolaisessa, Kaita-
lankuja 29. 
Raamattu- ja rukousilta ti 
18.9. klo 19 (huom. aika Ilta-
musiikin vuoksi) Eila Ranta-
suomelalla, Pölläntie 38.
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.

lähetysilta Kerttu Lehtosaa-
rella to 20.9. klo 18.30.
Friday Club 0.–4.-luokkalai-
sille srk-talolla pe 21.9. klo 
17.30–19. Katso syyskauden 
Friday Club -illat seurakun-
nan nettisivulta ja merkitse 
kalenteriin.
Koulunsa aloittaneiden siu-
naaminen on perhekirkon 
yhteydessä su 23.9. klo 11. 
Seurakuntatalon verhohan-
ke etenee. Lahjoittajien ni-
mitaulu -ajatuksesta on pää-
tetty luopua, joten lahjoit-
tajien nimiä ei tulla julkista-
maan. Mahdolliset lahjoituk-
set tilille 574119-27433, viesti-
kenttään merkitse ”verhot”. 
Samaa tilinumeroa käyttä-
mällä voit tukea myös lasten 
ja nuorten leirirahastoa, ni-
mikkolähettityötä tai diako-
niarahastoa, kirjoita viesti-
kenttään tieto minne haluat 
tukesi suunnata. 
Ry:n toimintaa: Pe 14.9. 
klo 19 raamattuluokka 5.–
6.-lk Myllynen, 7.–8.-lk Per-
nu ja nuortenilta Niemikor-
pi. Su 16.9. klo 12 pyhäkou-
lu I Lääkkö, II S&K Hirvasnie-
mi ja III S&E Hirvasniemi se-
kä klo 15.30 hartaus Lumilyh-
dyssä. Ma 17.9. klo 19 mieste-
nilta ry:llä. Päiväkerho ry:llä 
ma, ke klo 17–18.30 ja ti, to 
klo 17.30–19.
Kuollut: Viljo Kaarlo (Kalle) 
Kokko, 93.

Pohjois-Pohjanmaan kanttorit kokoontuvat 
Hailuodossa ti 18.9. Iltamusiikki klo 18 kirkossa; 
kanttorikuoro ja solistit esiintyvät. Kolehti Pohjois-
Pohjanmaan kanttoriurkuriyhdistykselle.

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorit esiintyvät 
Hailuodon kirkossa 

Nälkäpäivän kirppis
SPR järjestää kirpputorin nälkäpäivän hyväksi la 15.9. 
klo 9–14 Osuuspankin edustalla. Mieskööri Sirkeät 
Sirkuttajat esiintyvät puolen päivän aikaan – tulkaa 
kuulolle!

TulOSSA:
Metsäkirkko Koppakovalla su 23.9. klo 14. Vietämme 
metsäkirkkoa Kansanlaulukirkon lauluin syysiltapäivänä 
luonnon helmassa.

Ilmaisen 
kirkkokyydin 
tilaus pyhäksi 

perjantaihin men-
nessä Marjalta 
040 7430 382!

Kirkko 
paloi taas

Viime sunnuntaina 
Hailuodon kirkos-
sa kuultiin vanhan 
kirkon palosta teh-

ty ääniteos, jonka loimut, 
humina ja huudot on luo-
nut saksalaissyntyinen An-
tye Greie-Ripatti ja selos-
tuksen kirkkoherra Timo 
Juntunen.

Juntunen selostaa ää-
niteoksessa kuinka kirkko 
on ilmiliekeissä. Luotolai-
set syöksyvät pelastamaan 
pyhättöään, mutta tehtävä 
on toivoton.  

Jotain onnistutaan saa-
maan suojaan tulelta. Saar-
nastuoli on yksi kirkosta 
kannetuista aarteista.

Kun paloautot saapuvat, 
kaikki on jo ohi. Murheel-
lisen päivän iltana kotiin 
palaa kuitenkin sankarei-
ta, toteaa Juntunen.

Vanha kirkko paloi 44 
vuotta sitten. Neljä vuot-

ta myöhemmin valmistui 
kuparista, pellistä ja lasista 
uusi kirkko. Sitä ja seura-
kunnan 425-vuotiasta tai-
valta juhlittiin Vanha kirk-
ko palaa -ääniteoksella vii-
me sunnuntaina.

Palo koskettaa Juntusen 
mukaan yhä Luodon van-
hempaa sukupolvea ja vaatii 
muun muassa taiteen kei-
noin tapahtuvaa käsittelyä.

– Vanhempi sukupol-
vi ottaa palon välittömästi 
puheeksi, kun aihetta lähes-
tytään, Juntunen huomaut-
taa. Hän toivoo, että äänite-

oksella on liikuttava ja hoi-
vaava elementti.

Juntunen muokkasi se-
lostustaan 3–4 päivää. Työ 
sujui nopeasti, sillä hän oli 
keskustellut kirkon tuhosta 
vanhojen seurakuntalais-
ten kanssa. Muutakin ma-
teriaalia oli koossa.

Antye Greie-Ripatti on 
muusikko, tuottaja ja esiin-

tyjä, joka asuu miehensä ja 
tyttärensä kanssa Hailuo-
dossa. Taiteilija on  lähtöi-
sin Itä-Saksasta, Hallen kau-
pungista. Muurin kaaduttua 
hän asui 20 vuotta Berliinis-
sä. Hailuodossa hän on asu-
nut vuodesta 2008.

Greie-Ripatti äänitti tu-
len ääniä itse. Hän latasi ää-
nielementtejä myös inter-

netistä.  Miesten huudot ja 
lentokoneen jyrinä ovat tätä 
perua. Juntunen kertoo, et-
tä pienkone lensi kirkon yl-
lä ja sen lentäjä otti ainakin 
yhden kuvan.

Teoksessa kuullaan van-
han kirkon kellojen kumi-
naa. Ne ovat Ylen arkistos-
ta. Kaikki teoksen melodiat 
perustuvat kelloihin, huo-

mauttaa Greie-Ripatti.
Kirkkoherra löysi Ylen 

arkistosta kirkosta vuonna 
1965 tehdyn dokumentin. 
Vanhat luotolaiset tunnis-
tivat kellot ääniteoksesta.

Järkyttävää, kuului pa-
laute.

PEkka hEliN

Vanhempi 
sukupolvi ottaa 
palon välittömästi 
puheeksi, 
kun aihetta 
lähestytään.

P
ekka H

elin

Hailuodon kirkkoherra Timo Juntunen selosti ja Antye Greie-Ripatti huolehti äänitehosteista kirkon palosta kertovan ääniteoksen esityksessä.
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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

Rukouspiiri to 13.9. ja to 
20.9. klo 18 Puttaan Tuvan 
Vieraskamarissa.
Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset torstaisin klo 
17–18 srk-keskuksessa. Uu-
sia laulajia otetaan 13.9. klo 
16.30 lähtien. Tiedustelut 
kuoronjohtaja Pirjo Mänty-
vaara (23.9. saakka) ja Kaisa 
Säkkinen (24.9. alkaen), p. 
040 5818 974, etunimi.suku-
nimi@evl.fi.
Seurakuntakerho ma 17.9. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 19.9. klo 13 Kellon 
srk-kodilla ja to 20.9. klo 13 
srk-keskuksen isossa salissa. 
Kuljetuspyynnöt ma klo 9–11 
p. (08) 5472 636. 
lähetyspiiri ti 18.9. klo 13 
Puttaan Tuvassa. 
Ilmestyskirja toteutuu –
raamattuopetustilaisuus 
ke 19.9. klo 18 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Näin 
sanoo Hän, luku 2. Pastori 
Martti Heinonen.
Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 20.9. klo 13 Martinnie-
men srk-kodilla. Kuljetus-
pyynnöt ma klo 9–11, p. (08) 
5472 636.
Kirjallisuuspiiri to 20.9. klo 
18 Puttaan Tuvalla. Käsitel-
tävänä Peter Franzénin kirja 
Tumman veden päällä.
Omaishoitajien ja heidän 
läheistensä kirkkopyhä su 
23.9. alkaen messulla kir-
kossa klo 10, jonka jälkeen 
ruokailu, ohjelmaa ja kahvit 
srk-keskuksessa. Ilm. pe 14.9. 
mennessä Helena Seppäselle 

p. 040 5819 316, helena.sep-
panen@evl.fi tai diakoniatoi-
mistoon ma klo 9–11 p. (08) 
5472 636.
Kellon perhekerhon äidit, 
naisten ilta ti 25.9. klo 18-
20 Isollaniemellä. Mahdolli-
suus jäädä saunomaan klo 21 
asti. Ilm. pe 21.9. mennessä, 
p. 040 5417 472 tai outi.palo-
kangas@evl.fi. 
Vakkurilan perhe-
kerho muuttuu 
perhetuvaksi. 
Perhetupa on 
avoinna per-
jantaisin klo 
9.30–11.30 
Vakkurilassa, 
Kirkkotie 10 
B. Voit piipah-
taa perhetuval-
la oman aikatau-
lusi mukaan. Oleskelu 
perhetuvalla on vapaamuo-
toista, toisinaan on ohjattua 
toimintaa kuten askartelua. 
Perhetuvalla on pientä kah-
vi- ja mehutarjoilua ja hiljen-
tymishuone. 
Perhekerhot: Jokelan vanha 
koulu ma klo 10–11.30, Kel-
lon srk-koti to klo 9.30–11 

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

Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Herännäisseurat su 16.9. klo 
18.30 Lauri ja Maija-Liisa Sii-
ralla, Liisankuja 11 B.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Perhekerhot: Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkolla: ti klo 9.30 
–11. Keskustan srk-talolla: ke 
klo 9.30–11. Vanhassa Pappi-
lassa: ke klo 9.30–11. Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa: ti klo 9.30–11 ja to klo 
9.30–11.30. Lisäksi Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
perhepäivähoitajien ja hoi-
tolasten perhekerho pe klo 
9.30–11.
Kirkkokuoro ke 19.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 19.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 20.9. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa. 

ja Martinniemen srk-koti pe 
klo 10–11.30.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
14. Vapaamuotoista yhdes-
säoloa. Kahvio. Puttaan Tu-
van tuotolla tuetaan diako-
nia- ja lähetystyötä.
Kellonkartanon toimintaa: 
Juutalaisin silmin -kurssi 14.–

16.9. Daniel Brecher.
Rauhanyhdistyk-

sen toimintaa: 
Haukipudas: 
raamattu-
luokka pe 
14.9. klo 
18.30 ry:llä, 
nuortenilta 

la 15.9. klo 
19 Jokiky-

län ry:llä, py-
häkoulut su 16.9. 

klo 12 Turusella, Huo-
visella, Autiolla ja Myllymä-
ellä, seurat su 16.9. klo 17 
ry:llä, eläkepiiri ti 18.9. klo 
13 srk-keskuksessa. Kello: 
ompeluseurat pe 14.9. klo 
18.30 ry:llä. Jokikylä: sisar-
piiri to 13.9. klo 18.30 ry:llä, 
pienten raamattuluokka la 
15.9. klo 18 ry:llä, pyhäkou-

lut su 16.9. klo 12 Asema e 
Markus Klasila, Asema p Ti-
mo Littow, Keskikylä Mik-
ko Seppänen, Vänttilänperä 
Pekka Vänttilä, Taipaleen-
kylä Sampo Saarijärvi, seu-
rat su 16.9. klo 16 ry:llä, päi-
väkerhot ti 18.9. ja ke 19.9. 
klo 17.30 ry:llä.
Kastetut: Lotta Elina Lind-
ström, Eedit Amalia Räinä, 

Nuori 
aikuinen, tule 

TuNTEIDEN 
TuRNAJAISET 

-ryhmään. Jokaisessa ko-
koontumisessa 

käymme läpi yhden 
negatiiviseksi 

mielletyn tunteen. 

Majataloilta

Pyhäkoulut
lapsille Vakkurilassa (Kirkkotie 10 B). 

Syyskaudella 2012 pyhäkoulut kokoontuvat klo 12 
seuraavina sunnuntaina: 16.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja 

18.11. Pyhäkoulu kestää n. 45 min. 
Pienet lapset ovat tervetulleita saattajan kanssa.

Tervetuloa pyhäkouluun! 

Ilona Aleksandra Lindström.
Avioliittoon kuulutettu: Vil-
le Antti Olavi Korhonen ja 
Jaana Karoliina Vainikainen. 
Juha Kalevi Kreku ja Sanna 
Maria Haapala.
Kuollut: Toini Tellervo Ha-
vanka 99, Anni Johanna 
Kaarre 84, Anja Sirkka Heli-
nä Alkio 80, Leena Ilona Yli-
talo 61.

10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Syksyn aloitus ma 24.9.
Varhaisnuorten kerhot: 
Draamakerho ma klo 16–17 
Vanhassa pappilassa. Puu-
hakerho ti  klo 16–17  Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Heppakerho ti klo 17–18.30  
Kirkonkylän srk-kodissa. Kok-
kikerho ti klo 17.30–19 Kok-

Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 20.9. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Kuljetus tarvittaessa keskus-
tan srk-talolta klo 12.15.
Varttuneet to 20.9. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 20.9. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 20.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 

Hengellisen 
matkakumppanuuden 

ryhmä työikäisille 
alkaen 11.10. klo 18 

seurakuntakeskuksen kappelissa. 

Ryhmä luo tilaa hiljentymiselle ja 
rauhoittumiselle arkisen elämän 
keskellä. Ryhmässä hiljennytään 

kuuntelemaan Jumalan läsnäoloa 
elämässä, ryhmäläisten kanssa 

yhteistä matkaa tehden. 
Hiljentymisen pohjana ovat 

Raamatun kertomukset. 
Ryhmä kokoontuu kerran kuussa 

toukokuulle 2013 saakka. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Laila Juntille, 

p. 040 8668 319, laila.juntti@evl.fi 
pe 28.9. mennessä.

Varhaisnuorten leiri 1.–6.-luokkalaisille
12.–14.10. Luurinmutkassa Utajärvellä 

Hinta 45 €, sis. matkat, majoitus, ohjelmat, materiaalit 
ja ruokailun. Ilmoittautuminen 28.9. mennessä 

kirkkoherranvirastoon p. (08) 5614 500.
Yhteistyössä Kempeleen kunta.

kokankaan srk-keskukses-
sa. Leikkikerho ke klo 16–17 
Kirkonkylän srk-kodissa. Pie-
noismallikerho ke klo 18–19  
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Liikunta- ja temppu-
kerho ke klo 17–18  Ammat-
tikoulun salissa, Niittyran-
nantie 5, sisäänkäynti ovesta 

V
exi Savijo

ki

Naiskuoro 
D´amen 

konsertti 
su 16.9. klo 15 Pyhän 

Kolminaisuuden kirkossa. 
Kuoron säestäjänä 

toimii Pirjo Mäntyvaara. 
Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 

5 €.

perjantaina 28.9. klo 19 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12.

Odotettavissa on ilta täynnä iloista mu-
siikkia, lämmintä yhdessäoloa ja kosket-
tavia sanoja.

Illan isäntänä toimii ja musiikista vastaa 
Majatalo-idean isä, gospelmuusikko Pek-
ka Simojoki, yhdessä EtCetera-kuoron ja 
yhtyeen kanssa. Puhujavieraana on evan-
kelista Ilkka Puhakka, joka tunnetaan 
kohti käyvästä ja värikkäästä tavastaan 
puhua. Mukana on myös Suomen Lähe-
tysseuran pastori Jukka Jämsén avaamas-
sa uusia ikkunoita rukouksesta klo 17.30 
alkavassa rukousseminaarissa.

B12. Puuhakerho to klo 16–17  
Vanhassa pappilassa. Seikkai-
lukerho to  klo 17–18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 14.9. klo 20–
24 Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Joona Santeri Jär-
velä, Emilia Iida Julia Sipola, 
Tuukka Topias Raiskio, Milja 
Sofia Väänänen, Daniel Leo 
Viljam Seppälä.
Vihitty: Tomi Mikael Juuri-
nen ja Sanna Leena Hiltunen, 
Toni Ilmari Lindén ja Heli Ma-
rika Lämsä.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokkalaisten 
retki (isommat) la 15.9. läh-
tö ry:ltä. Lähetysalueen vuo-
sikokous la 15.9. klo 12 ry:llä. 
Seurakuntapäivät "Uskomi-
sen ilo" su 16.9. klo 16 ry:llä. 
Tiistaikerho ti 18.9. klo 12 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 14.9. klo 19 
Peterillä, Ketolanperäntie 
721. Leirikeskusilta ja seurat 
su 16.9. klo 16 ry:llä.

Raamatturetriitti 
5.–7.10. leirikeskus Luurinmutkassa
Ilmestyskirjan näyt ovat säilyttäneet ajankohtaisuutensa. 
Voimme tunnistaa niissä hyvän ja pahan, valon ja pimey-
den, toivon ja epätoivon välisen taistelun. Tule kanssam-
me lukemaan Ilmestyskirjaa, matkaoppaina pastori Pau-
lus Pikkarainen ja kirkkoherra Pekka Rehumäki. Hinta 50 
€/ hlö, sis. majoituksen 2–4 hengen huoneissa ja ruokai-
lut. 1 hh 70 €. Matkat kimppakyydein. Ilmoittautumiset 
24.9. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5614 500.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

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

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

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

Diakoniatyöntelijöiden 
vastaanotto 
ajanvarauksella. 
Kirkonkylä Sinikka
Ilmonen, p. 044 7521 
226. Tupos Vanamo 
Maisa Hautamäki, 
p. 044 7521 227.

Messu su 16.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Raimo Sa-
lonen, avustaa Jaana Kon-
tio, kanttori Sari Wallin. 
Merja Pyykkönen, viulu.
Erityisjumalanpalvelus 
uusien messulaulujen il-
ta 16.9. klo 18 Jäälin kap-
peli. Toimittaa Raimo Sa-
lonen, kanttori Sari Wallin.

Pyhäkoulu su 16.9. klo 12 
Kirkkopirtti päiväkerhotila.
Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse 040 7008 151 tai 
sähköpostilla. Maanantaina 
24.9. ei ole päivystystä, jo-
ten sillä viikolla ei myönnetä 
avustuksia.
Juttunurkka ma 17.9. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 17.9. klo 11–12 Jäälin kap-
pelilla. Aterian hinta 3 €. 
Diakoniapiiri ma 17.9. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin 
neuvotteluhuoneessa. Ryh-
mä on käsitöistä ja askarte-
lusta kiinnostuneille. 
Diakonia- ja ystäväpiiri ma 
17.9. klo 13–14.30 Kolamäen 
kerhohuoneella, Kivitie 1 E. 
Tervetuloa! 
Hyvän mielen kädentaito-
ryhmä to 13.9. klo 11–13 Jää-
lin kappelin neuvotteluhuo-
ne. Ryhmä on uusi, tule ide-
oimaan sen toimintaa. Oh-

jaajana vapaaehtoistyönteki-
jä Leila Heikkinen. Tied. Jaa-
na, p. 040 5793 248.
Omaishoitajien kirkkopyhä 
su 23.9. Haukiputaalla. Päivä 
alkaa klo 10 messulla kirkos-
sa, jonka jälkeen ohjelmalli-
nen juhla. Ilm. 13.9. mennes-
sä Jaana, p. 040 5793 248.
Hyvää mieltä ja terveyttä 
kuntosalilta ti 18.9. klo. 16–
17. Mielenterveyskuntoutu-
jille suunnattu kuntosalihar-
joittelu ohjaajan opastuk-
sella. Senioritalon kuntosa-
li. Tiedustelut Miia Ranta, p. 
050 3796 711 tai Seija Lom-
ma, p. 040 5793 247.
Naisten Kasvuryhmä ke 
19.9. ei kokoonnu. Seuraa-
van kerran 26.9. klo 14–15.30 
Montin salissa. Jos tarvitset 
kyytiä, ole yhteydessä Mii-
aan, p. 050 3796 711.
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.
Naistenpäivä 29.9.12 Jäälin 
kappelilla klo 10–15 (Rivitie 
9, Jääli) Ks. ilmoitus.
Raamattupiiri to 20.9. klo 10 

Cross-ilta lapsille  ja varhais-
nuorille Vanamossa pe 14.9. 
klo 18. Ohjelmassa askarte-
lua, pelejä, salibandyn tark-
kuuskilpailua ja miniturnaus, 
Raamattu discovery ja napos-
telua/herkuttelua.
lähetysvintti ma 17.9. klo 
12–14.
Kaikenikäisille avoin bändi-
pyhis ma 17.9. klo 17–18 Va-
namon kerhohuoneessa. Ei 
ilmoittautumisia. Tervetuloa 
lapset ja vanhemmat.
Kuorot: Tähdet ke 19.9. klo 
17–18  ja Kirkkolaulajat klo 
18.30 seurakuntatalolla.
Omaishoitajien päivähet-
ki ma 17.9. klo 14 seurakun-
tatalolla, mukana Sinikka Il-
monen.
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
ti 18.9. klo 12 Lähetysvintil-
lä (punainen rakennus), Pap-
pilantie 6.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille alkaa ke 19.9. klo 12 seu-
rakuntatalolla. 
Vapaaehtoistyön tukihenki-
löilta ke 19.9. klo 18 pappi-
lan vintillä.
Diakonissa-sh opiskelija Tar-
ja Hackzell harjoittelee seu-
rakunnassamme 10.9.–18.11.
Nuorisotyö: Nuortenilta Va-
namossa to 13.9. klo 18–20. 
Haluaisitko kokeilla, mil-
tä tuntuisi soittaa tai lau-
laa bändissä? Tai ehkä halu-
at kuunnella toisten soittoa 
ja/tai laulaa mukana. Gos-
pel-jamit NuorisoNurkassa 
to 20.9. klo 18–20 ovat sinua 

varten. Tervetuloa! Isoskou-
lutusta NuorisoNurkassa ke 
19.9. klo 16.30–18.30 uudet 
isot, klo 18–20 toisen vuoden 
isot. Nuorisotyön omat netti-
sivut  osoitteessa: www.nuo-
risonurkka.fi. 
Varhaisnuorisotyö: kerhot 
alkavat! Kerhot on tarkoitet-
tu 1.–6.-luokkalaisille tytöil-
le ja pojille. Kerhoissa pela-
taan, leivotaan, askarrellaan, 
ulkoillaan ja tehdään kaikkea 
kivaa. Kerhot ovat maksut-
tomia. Kerhoihin ilmoittau-
tumiset www.liminganseu-
rakunta.fi.  Tupoksen Vana-
mossa (Olkkari 2.krs): Poika-
kerho 1.–3.-lk. maanantaisin 
klo 17–18.30 alk. 10.9. Tyttö-
kerho 1.–3.-lk. torstaisin klo 
16–17.30 alk 13.9. Tyttöker-
ho 4.–6.-lk. perjantaisin klo 
14.30–16 alk. 14.9. Nurkas-
sa (srk-talon pääty): Tyttö-
jenNurkka on kerho 4.–6.-
lk. tytöille maanantaisin klo 
15.30–17 alk. 10.9. Sankarit-

kerho on liikunnallinen poi-
kakerho 4.–6.-lk. tiistaisin  
klo 15.30–17 alk. 11.9. Kerho-
Nurkka on kerho 1.–3.-lk. ty-
töille ja pojille torstaisin klo 
15.30–17 alk. 13.9. Lähetys-
vintillä  (srk-talon pihapiiri): 
Kaiken maailman kerho 3.–
6.-lk. tytöille ja pojille tiistai-
sin klo 15–16.30 alk.11.9. Ker-
hon painopiste on kansain-
välisyydessä ja lähetyskasva-
tuksessa. Lisätietoja: Nuori-
sotyönohjaaja Maria Matilai-
nen, p. 044 7521 236/ maria.
matilainen@evl.fi.
Tulossa: Kirkonmäellä tapah-
tuma ja afrikkalainen gospel-
messu la 22.9. klo 16 kirkossa.
Rippikoulutyö: Rippikoulu-
laisten vanhempainilta seu-
rakuntatalolla maanantaina 
17.9. klo 18. Kahvitarjoilu. Ti-
laisuudessa täytetään rippi-
koululaisen henkilötietolo-
make.  
Perhekerhot:  Koti-Pietilässä 
(Pappilantie 6, Liminka) tiis-
taina 18.9. klo 9.30–11. Eko-
ihana tuote-esittely, Hanna 
Sirviö. Ekologiset lastenvaat-
teet ja -asusteet. Vanamossa 
(Kauppakaari 1, Tupos) kes-
kiviikkona 19.9. klo 9.30–11. 
Yhdessäoloa.
Partio: 14.–16.9.  Rover 12 
retki 13-v./ 2012 ja sitä van-
hemmille nuorille Hossassa. 
Lisätietoa www.niittykarpat.
fi. Ti 18.9. Seikkailijapoikien 
retki Liisanlinnassa klo 18–20.
Retkikirje Kotikololta ja niit-
tykarpat.fi. Ke 19.9. Seikkaili-
jatyttöjen retki Liisanlinnas-

Vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20. Kuoro kokoontuu 
syyskuun ajan Kiimingin seu-
rakuntakeskuksen salissa ja 
lokakuun alusta Jäälin kap-
pelilla.
lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin tiis-
taisin klo 15 mennessä, p. 040 
0835 374/ lastenohjaajat.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
sin, paitsi ei 21.9. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin 
kappelissa torstaisin, paitsi 
ei 20.9. 
Esikkoryhmä ti 18.9. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
lähetystyö: Syksyn toiminta 
käynnistyy uuden lähetyssih-
teerin kanssa. 
lähetyspiiri 25.9. Montin sa-
lissa klo 13–15.
Raamattu ja rukouspiiri 
25.9. Jäälin kappelin neuvot-
teluhuoneessa klo 18–19.
Kätevät kädet- askartelu-
piiri 26.9. Montin-salissa klo 
18–20.
Sanan ja rukouksen ilta 7.10. Laajemmin 

seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut: Kastetut: Arttu Seppo Iivari Alatalo, Roope Pek-
ka Henrik Sirviö, Saaga Sofia Sarajärvi.
Vihityt: Tomi Petteri Tuomaala ja Elisa Inkeri Koirikivi, Pasi 
Marko Tapani Tauriainen ja Sanna Liisa Maria Vänttinen.
Kuolleet: Sanni Kaarina Hanhela e. Alatalo e. Viippola

Jäälin kappelilla mukana pu-
humassa Kaisa Raittila Dali-
tien asemasta klo 18. Terve-
tuloa mukaan kaikki vanhat 
ja uudet ystävät! Tehdään li-
sää yhdessä!
Rippikouluinfoon ke 19.9. 
seurakuntakeskukseen kut-
sutaan kaikki 1998 syntyneet; 
klo 18 Jokirannan koulupii-
riin kuuluvat ja klo 18.45 Lai-
vakankaan koulupiiriin kuu-
luvat nuoret ja heidän van-

hempansa. Lisätietoja Aulikki 
Rinta-Säntti, p. 040 7431 904.
löytötavarat tyttöjen ja poi-
kien leiriltä Suvelaan jäänyt 
paljon lasten vaatteita. Nou-
taa voi kirkkoherranvirastosta.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
16.9. klo 17 Rauhanyhdistys, 
Pekka Kinnunen ja Esko Mat-
tila.
Herättäjäyhdistys su 16.9. 
klo 15 Siionin virsien veisuu 
Montin-salissa.

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

sa klo 18–20. Retkikirje Koti-
kololta ja niittykarpat.fi. Pe 
21.9. Päivystys Partiotoimis-
tossa klo 15–17. Pe 21.9. Lip-
pukunnan Hallitus Kotikolon 
yläkerrassa. Asiat Riikalle. La 
22.9. Partiolaisilla toiminta-
piste Kirkonmäellä tapahtu-
massa. La 22.9. Talkoot Par-
tiokämpällä klo 10–15.  Lisä-

tietoja Hannulta.
Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 14.9. klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su 16.9. klo 11.30 ja 
seurat klo 14 Niittypirtin pal-
velutalolla sekä seurat klo 17 
ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Tuukka Luka Oliver 
Pudas, Nooa Samu-Oskari Jo-
hannes Luukkonen.

Muistijumalanpalvelus
su 16.9.  klo 10 Limingan  
kirkossa. Messuun kutsu-
taan erityisesti muistisai-
raita, heidän omaisiaan ja 
omaishoitajia. Kirkkokah-
vit.  Olisitko sinä kyydin 
tarjoaja läheisellesi?
Kyytiä tarvitseva: soita p. 
044 7521 226.
Järjestää Limingan seura-
kunta, Oulun seudun muis-
tiyhdistys ja Omaishoitajat 
ja Läheiset.

Naistenpäivä 29.9.
Jäälin kappelilla klo 10–15 (Rivitie 9, jääli)

kuka miNä oliN,
mikä miNuSta tuli?

Jokaisen naisen on hyvä olla omissa silmissään sopiva ja 
riittävä. Aiheen alustajana perhe- ja paripsykoterapeutti 

Teija Pirnes-Hyvönen.

Iltapäivällä itsestä lähtevää liikettä, kehon ilmaisua 
musiikin keinoin. Löydä uusia voimavaroja itsestäsi 

voimatanssin  avulla. Voimatanssin ohjaajana 
Maija Kylmäniemi.

Päivä sisältää ruokailun ja kahvit.

Pukeudu rennon letkeästi. 

Opi iloitsemaan itsestäsi.

Tervetuloa! (Tilaisuus on maksuton)

Koko perheen
KIRKONMÄELLÄ -tapahtuma

lauantaina 22.9.
Tule tutustumaan Limingan kirkkoon, seurakunnan toi-

mintaan sekä työntekijöihin. Tapahtuman avaus klo 13.
Pihapyhäkoulut klo 13.30 ja 14.30. Virsivartit klo 14 ja 
15. Lähetyksen Perjantai pulla –myyjäiset. Lisäksi 

kirkkoseikkailu, tietovisa ym. mukavaa toimintaa. 
Tapahtuman päätteeksi Afrikkalainen gospelmessu 

klo 16. Tarjolla kahvia, mehua ja makkaraa.

Tervetuloa!
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ELOKUVAKERHO
Seurakunnan elokuvakerho 
3.–6.-luokkalaisille lapsille 

maanantaisin kello 16.30–18 
seurakuntatalon nuorten tilassa.

Tervetuloa harjoittelemaan elokuvan
ja videoiden tekoon liittyviä juttuja.

Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
Jussi Saviharjulta, p. 044 7453 852,

jussi.saviharju@evl.fi

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 16.9. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Jouni Heikkinen, saarnaa Pekka Kyllönen, avustavat rovasti 
Eino Hynninen (ortod. srk:sta) ja pastori Simo Pekka Pekkala, kanttorina 
Ossi Kajava, Muhoksen mieslaulajat ja puhallinyhtye.

Pohjois-Pohjanmaan veteraanijärjestöjen seutukunnallinen kirkkopäivä, 
päiväjuhla kirkossa klo 13.30 alkaen. Lue juttu sivulta 10.  

A
rk

is
to

sella. To 20.9. klo 18.30 om-
peluseurat kodeissa: A. Kerä-
nen, Suokyläntie 133 ja A. Jo-
kitalo, Pilliketie 13.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 14.9. klo 19 pienten 
raamattuluokka Kajava, Ri-
tolantie 81. La 15.9. klo 19 
syysseurat ry:llä. Su 16.9. klo 

12 syysseurat ry:llä ja klo 18 
messu Muhoksen kirkossa.
Ti 18.9. klo 13 lauluseuraker-
ho Elsa Parviaisella.
Kastettu: Julius Joakim Saar-
nio, Lauri Eero Johannes Nur-
ro, Miro Eerik Ilmari Jaakola.
Vihitty: Pasi Antero Kinnu-
nen ja Riika Emilia Helenius, 

Jouni Jaakko Leskelä ja Jo-
hanna Katariina Leinonen, 
Henri Kalevi Kukkola ja Jut-
ta Emilia Seppä, Ali Petri Ak-
ber Paso ja Virva Carita Mar-
ketta Salmela. 
Kuollut: Vappu Annikki Piip-
po e. Heinola s. Korva 86.

Seurakunnissa tapahtuu 13.–20.9.2012

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
Pyhäkoulu su 16.9. klo 12 Re-
pussa.
Herännäisseurat su 16.9. klo 
18.30 Maija-Liisa ja Lauri Sii-
ralla, Liisankuja 11 B Kempe-
le.
Hartaus ke 19.9. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Seurakuntakerho to 20.9. 
klo 11 Seurakuntatalolla.
Perhekerhot ti 18.9. klo 9.30–
11 Varjakan työväentalolla ja 
Ke 19.9. klo 9.30–11 Repussa. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 19.9. klo 9–10.30 
Vattukujalla. 
Perheiden seikkailupäivä la 
15.9. klo 11–14 Oulunsalon 
Umpimähkässä. 
Kyläkamarin lauluhetki ke
19.9. klo 12, Taru Pisto.
Alakoululaisten musiikki-
kerho to klo 15–16 Repussa 
13.9. alkaen. Lisätietoja Taru 
Pistolta, p. 044 7453 849. 
uusi Ääni to klo 18–20 srk-ta-
lolla 13.9. alkaen. Uudet lau-
lajat tervetulleita! Lisätieto-
ja Taru Pistolta, p. 044 7453 
849.
Kirkonkylän ry: Raamat-
tuluokka I su  16.9. klo 12 I 
ry, raamattuluokka II Kylän-

puoli ja Keskikylä 
ry, Karhuoja; 

Tuomo Kan-
gas, Radi-
ointiseu-
rat  klo 17 
Lauri Le-
pistö, Ti-

mo Määttä.
Salonpään 

ry: Kodinilta la 22.9. klo 18.
Kastetut: Helka Loviisa Ku-
rikkala, Elia Manuel Kauppi, 
Isla Alvira Niskanen, Eevert 
Leonard Saarni.
Vihityt: Erkki Eemeli Rautio 
ja Raija Leena Korkala, Tuo-

mo Johannes Karhumaa ja 
Linnea Elisabeth Seppänen. 
Kuollut: Maija-Liisa Klasila  
72, Kauko Jaakoppi Junkko-
nen  75.

Hartaushetket to 13.9. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 13.9. klo 14 Vire- 
kodissa, Ossi Kajava.
Omaishoitajien ryhmä ma 
17.9. klo 14 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Hon-
kanen ja Sari Stenroth.
Hartaus ti 18.9. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla, Simo Pekka 
Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 19.9. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Huumorin kukkia kasvatta-
vat Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Leena Honkanen ja Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 19.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 20.9. klo 11 kappelis-
sa. Syksyn aloituksessa Han-
na Kaisto-Vanhamäki ja Jou-
ni Heikkinen.
Kuorot: Ke 19.9. lapsikuoron 
harjoitukset klo 16 Hyrkin 
koululla ja klo 17.30 seura-
kuntatalossa. Klo 18.30 kirk-
kokuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa.
lapset/ perheet: Perheker-
ho tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakunta-
salissa sekä joka toinen tors-
tai klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella.
Nuoret/ rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 14.9. klo 16–18. 
Nuortenilta rippikoululaisil-

le pe 14.9. klo 18–20 srk-ta-
lon nuorisotilassa. Talvirip-
pikoulun oppitunnit la 15.9. 
klo 10–14 Koortilassa ja päi-
värippikoulun oppitunnit klo 
10–14 seurakuntatalossa. Yö-
kahvila Valopilikku la 15.9. 
klo 19–24 Nuokkarilla. Raa-
mattupiiri rippikoululaisille 
su 16.9. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa. Rippikoulukortit 
mukaan!
Partioryhmät syksy 2012: 
Maanantaisin klo 18–19.15 
vuonna 2002–2003 synty-
neet partiolaiset ja klo 19–
20.30 Seikkailijat. Tiistaisin 
klo 18–19.30 vuonna 2004–
2005 syntyneet sudenpen-
nut Päivärinteen seurakun-
tasalissa. Sudenpenturyh-
mään mahtuu vielä 6 uutta 
sudenpentua, erityisesti tyt-
töjä kaivataan mukaan! Tie-
dustelut Eeva Maria, p. 050 
5221 970. Kokoontumispaik-
ka seurakuntatalo/kolo. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 20.9. 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 13.9. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. La 15.9. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylä 4–6-lk 
Kyllönen, Ponkilantie 28  ja 
7–8-lk Kangastie, Vedenku-
ja 9. Su 16.9. klo 12 pyhäkou-
lut: kirkonkylä Pirnes, Antti-
la Antila, Korivaara Niskanen, 
Pälli Löppönen, Suokylä Juha 
Räisänen. Klo 17 opistoseurat 
ry:llä. Ma 17.9. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. Ti 18.9. klo 13 
lauluseurakerho Elsa Parviai-

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. Teemoina mm. kitarakomppa-
us, akvarellipiirustus ja pikkuleipien teko.

Tyttöjen ja naisten askare- ja oloilta 
tiistaisin klo 18–20. 
Mahdollisuus askarteluun tai käsitöihin, pelaamiseen, 
soittamiseen kuulokkeilla, ja porisemiseen. Pienille 
lapsille oma valvottu leikkinurkkaus. Pientä purtavaa 
tarjolla. 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.

Varkkari 
eli avoimet

 ovet 
7–12-vuotiaille 
maanantaisin 

klo 14–16.
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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. 

Isoskoulutus la 22.9. klo 10–
16 Pulkkilan srk-talossa.

Aikuisten kuoro kuoro to klo 
19 Rantsilan srk-talossa. Lau-
lamme neliäänisesti hengel-
lisiä ja klassisia lauluja. Kuo-
roon voi tulla koko Siikalat-
van alueelta. Jos tarvitset las-
tenhoitoa kuoron ajaksi, niin 
se järjestetään srk-talon ker-
hotilassa. Lastenhoitovarauk-
set kanttori Arja Leinonen, p.  
044 5181 151.

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

keSTilä
Seurakuntakerho pe 14.9. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 14.9. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 16.9. klo 19 ry:llä.
Ystävänkammari ke 19.9. klo 
10 srk-talossa.
Ompeluseurat pe 21.9. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ko-
dissa.
Kerhot: Puuhailukerho pe 
klo 13.30, päiväkerho to klo 
11 (alk. 20.9.) ja perhekerho 
ke 26.9. klo 10 kerhokodissa.

PiiPPOla
Ehtoollishartaus pe 14.9. klo 
14 Vaarintalolla.  
Seurakuntakerho ti 18.9. klo 
12 Väinölässä.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 
Kuollut: Lyyli Marjatta Lapin-
taival s. Haapalainen 86. 

Pulkkila
Raamattuluokka pe 14.9. klo 
19 ry:llä.
Seurat la 15.9. klo 19.30 
ry:llä.
Perttu Kyllösen vaalinäyte 
su 16.9. klo 10 kirkossa. Vaa-
linäytteen jälkeen kirkkokah-
vit ja ehdokkaan kyselytunti 
srk-talossa. 
Pyhäkoulu su 16.9. klo 12 
ry:llä.
Seurakuntakerho to 20.9. 
klo 12 srk-talossa. 
Ehtoollishartaus pe 21.9. klo 
13 Koivulehdossa.
Ompeluseurat pe 21.9. klo 
19 ry:llä.

Nuortenilta la 22.9. klo 19 
ry:llä
lapsikuoro to klo 15 srk-ta-
lossa. 
Kerhot: Päiväkerho pe klo 10, 
varhaisnuoret to klo 16 (alk. 
20.9.) ja perhekerho ma 17.9. 
klo 10 kerhohuoneessa. 
Kuollut: Teuvo Jalmari Hiltu-
nen 78.

PyHänTä
Perttulitoritapahtuman 
tuotto Pyhännän diakoniara-
haston hyväksi oli 715,60 €. 
Kiitos kaikille! 
Diakoniailta to 13.9. klo 18 
Sirpa ja Jukka Arbeliuksella, 
Seurantie 8 b. 
Rauhanyhdistyksen syys-
seurat la 15.9. Messu klo 
18 kirkossa, ry:llä iltapala ja 
alustus aiheesta "Jumala sa-
noi todella niin", Jukka Joen-
suu. Seurat su 16.9. klo 13 ja 
18 ry:llä, Raimo Kaisto ja Ti-
mo Kamula. 
lauluseurat ke 19.9. klo 
18.30 Kirsti ja Markku Ervas-
tilla.
Nuortenilta la 22.9. klo 19 
ry:llä. Aihe "Muuttuvassa 
maailmassa".
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12 lapsikuoro to klo 17 ja 
nuorisokuoro ke klo 17 srk-
talossa. 
Kerhot: Varkkarikerho ti klo 
14.30, K12-kerho to klo 14.30, 
päiväkerho pe klo 10 ja per-
hekerho ti 25.9. klo 10 srk-ta-
lon kerhotilassa. Varkkariker-
ho ke klo 15.30 Tavastkengän 
koululla. 

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

Toimistot suljettu perjantai-
na 14.9. työntekijöiden vir-
kistyspäivän vuoksi.
Nuttupiiri to 13.9. klo 17 Tyr-
nävän srk-talolla. Ahkerat 
nuttuilijat kokoontuvat taas 
neulomaan. Paikkana poik-
keuksellisesti seurakuntata-
lon kahvio.
Seurakuntakerho ti 18.9. klo 
12.30–14 Tyrnävän srk-talolla. 
Kerho on tarkoitettu viikoit-
taiseksi virkistykseksi kaiken-
ikäisille, mutta erityisesti elä-
keikäisille. Tervetuloa uudet 
ja entiset kerholaiset aloitte-
lemaan syksyn toimintaa. Mi-
käli tarvitset autokyytiä ker-
hoon, voit tilata sen Palvelu-
liikenteen puhelinnumerosta 
045 2517 060 mielellään edel-
lisenä päivänä. Kyyti maksaa 
2 € / suunta.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa. Kam-
mari on tarkoitettu kohtaa-
mispaikaksi kaikenikäisil-
le. Siellä voi tehdä käsitöitä, 
kahvitella ja seurustella tai 
vaikka laulaa, istuskella ja ih-
metellä. Seurakunta tarjoaa 
kahvit. Aamukammari toimii 
myös kummina Etiopiassa si-

jaitsevan Hosainan kuurojen-
koulun yhdelle vuosiluokalle.
Diakoniapäivystykset Tem-
meksen srk-talolla joka kuu-
kauden ensimmäisenä maa-
nantaina klo 9.–10.30. Käynti 
takapihan kautta.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 16.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 14.9. klo 19 
Peterillä Ketolanperäntie 
721. Leirikeskusilta ja seurat 
su 16.9. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Vilho Johannes 
Herronen, Senja Linda Ilona 
Keränen.

RanTSila
Seurakuntakerho to 13.9. klo 
13 Rauhalassa.
Ehtoollishartaus pe 14.9. klo 
14 Pohjantähdessä. 
Elomyyjäiset pe 14.9. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 16.9. klo 18.30 
ry:llä.
Eläkeliitto ti 18.9. klo 11 srk-
talossa.

Veteraanikuoro ke 19.9. klo 
11 srk-talossa.
Stellat ke klo 17 srk-talossa. 
Kerhot: Pikku Nuput to klo 
10 ja klo 13, Isot Nuput ti klo 
10 ja perhekerho Pallerot ma 
klo 10 Nuppulassa. Poikaker-
ho to klo 15.30 ja tyttökerho 
ma klo 15 Nuppulassa. Vark-
karikerho ti klo 15 Hovin kou-
lulla.

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö
Varhaisnuorten kerho keskiviikkoisin klo 15.30–17.30 
Temmeksen srk-talolla.
Nuorten illat torstaisin klo 18–19.30 alkaen 27.9. Tyrnä-
vän srk-talolla. Maanantaina 24.9., 29.10., 12.11. ja 26.11. 
klo 18–19.30 Murron kerhotilassa, Kauttaranta 12 A 2. 
Tiistaina 25.9., 30.10., 13.11. ja 27.11. klo 18–19.30 Tem-
meksen srk-talolla.
Nuorten yökahvila perjantaina 5.10., 9.11. ja 30.11. Nuok-
karilla.

Rippikouluihin 
ilmoittautuminen
1998 tai aikaisemmin syntyneet 

Rippikouluihin iIlmoittautuminen tapahtuu netissä 
19.9. alkaen kello 18 ja päättyy 28.9. klo 24 
osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi/
ilmoittautumislomakkeet. Ne, joilla ei ole 
mahdollisuutta ilmoittautua netin kautta, voivat 
soittaa ke 19.9. klo 18–20 Sirkku Palolalle, p. 040 
7427 669 tai Perttu Kyllöselle, p. 040 5836 278. 

Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee 
ilmoittautua, koska kaikille rippikoulun käyville on 
yhteinen seurakuntajakso. 

Messu su 16.9. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski. Elä-
keliiton kirkkopyhä. Juma-
lanpalveluksen jälkeen yh-
teinen pyöräilylenkki kir-
konkylän alueella.

Sururyhmä
läheisensä menettäneille.
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä 
tunteita, kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen 
ihmisen kuolema kussakin on herättänyt.

Ryhmä kokoontuu viisi 
kertaa alkaen torstaina 
4.10. klo 18.
Seuraavat kokoontumis-
illat ovat 11.10., 18.10., 
31.10. ja 8.11.
Vetäjinä toimivat kirkko-
herra Timo Liikanen 
ja diakoni Riitta Pesonen.  

Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset 25.9. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630. 

Kirkkovaltuuston 
kokous 
pidetään ke 26.9. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Kokouksen asialuette-
lo on yleisesti nähtävillä 
khranvirastossa 19.–26.9.
Kokouksen tarkistettu 
pöytäkirja muutoksenha-
kuohjeineen on yleisesti
nähtävillä khranvirastos-
sa viraston aukioloaikoi-
na 28.9.–28.10.
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Kommentti

Pääsin itse aikoinaan opiskele-

maan varasijalta. Kun sain tie-

don hyväksytyksi tulemisesta, 

muut olivat olleet koulussa jo pa-

ri päivää.

Minun osaltani nimileikit ja 

muut jäivät leikkimättä, mutta 

kahvitaukojen sekä vapaa-ajalla 

pidettyjen tapaamisten aikana 

tutustuin luokkatovereihini.

Pelko siitä, että porukkaan olisi 

vaikea päästä sisään, osoittautui 

turhaksi. Ryhmäytymisessä mu-

kana oleminen tosin olisi voinut 

tehdä sen helpommaksi.

katJa kiiSkiNEN

Yhteishenki auttaa jaksamaan

Oulun seudun ammatti-
opiston kokki- sekä mat-
kailupuolen opiskelijoita 
on kokoontunut Hieta-

saaren kaupunkileirikeskukseen. 
Alkamassa on ryhmäytymispäi-
vä, jonka tarkoituksena on tutus-
tuttaa ensimmäisen vuoden opis-
kelijat oman ryhmänsä jäseniin. 
Tänään vuorossa on kokkiopiske-
lijoiden ryhmä.

Päivä alkaa aamupalalla ulko-
na aurinkoisessa säässä.

– Aluksi ryhmäytyminen oli 
opinto-ohjaajien ja tutoropiskeli-
joiden vetämää, mutta nyt muu-
taman vuoden ajan matkailu-
puolen opiskelijat vetävät ryhmä-
tymispäivän osana omia opinto-
jaan, kertoo Oulun seudun am-
mattiopiston matkailualan opet-
taja Matti Simi.

Hän kertoo, että nuoret opis-
kelevat ryhmän ohjaamista ensin 
teoriassa ja sitten harjoittelevat.

– Tämä sopii hyvin osaksi 
opintoja, sillä ryhmäytymispäivät 
ovat toistuvia tapahtumia. Tällai-
nen antaa opetukseen enemmän, 
Simi toteaa.

Myös seurakunta on mukana 
ryhmäytymispäivässä. Sen lisäk-
si, että päivä vietetään seurakun-
nan leirikeskuksessa Hietasaares-
sa, pitää kirkon työntekijä opiske-
lijoille tuokion keskustelun ja tu-
tustumisleikkien merkeissä.

– Yhteistyö seurakunnan kans-
sa on sujunut hyvin, ja voimme 
sovittaa aikataulun joustavasti 
molemmille sopivaksi, Simi sa-
noo.

ryhmätehtävät
luovat yhteishenkeä
Ensimmäisessä tutustumisleikis-
sä opiskelijat asettuvat rinkiin ja 

Virpi Sillanpää-Posio, oppilaitospastori, 
p. 044 3161 581. Hänen kanssaan samaa 
virkaa hoitaa oppilaitosteologi Jenni 
Siljander, p. 044 3161 450.

Ari Savuoja, yliopistopastori, p. 040 
524 5919. Työpiste huone TF101 Oulun 
yliopistolla. Tavoittaa myös osoitteella 
yliopistopastori@oulu.fi.

Arpád Kovács, 
kansainvälisen 
työn pastori, 
p. 040 5242 778.

Katariina Pitkänen, oppilaitospastori, p. 050 3868 677.
Tavattavissa Oamkin Tekniikan yksikön Kohtaamispaikassa 
tiistaisin kello 11.30 ja ammattiopiston Kaukovainion yksi-
kön opiskelijaravintolassa torstaisin kello 12.

Salla Tuominen, 
oppilaitosdiakoni, 
p. 040 5747 132.

Taina Voutilainen, 
kirkkomuusikko,
p. 044 3161 729.

ottavat toisiaan käsistä kiinni. 
Leikki alkaa siten, että yksi kos-
kettaa oikealla jalallaan vasem-
malla puolellaan olevan oikeaa 
jalkaa. Kosketuksen saanut jatkaa 
samalla tavalla. Toisten käsistä ei 
saa päästä irti. Juju on siinä, että 
pian kaikilla on jalat solmussa ja 
osallistujat putoavat yksi toisensa 
jälkeen pois pelistä.

Jousiammuntaakin opiskelijat 
pääsevät kokeilemaan. Ensin har-
joitellaan parilla nuolella, sitten 
kisataan pareittain. Voittajat pää-
sevät vielä kisaamaan keskenään 
pistevoitosta. Eräs poika innos-
tuu niin paljon, että aikoo hank-
kia oman jousen ja alkaa harras-
tamaan jousiammuntaa.

Viimeiseksi koko ryhmän täy-
tyy kulkea määrätty matka vain 

kahta lankkua ja kolmea muovis-
ta pullokoria apunaan käyttäen 
siten, ettei kukaan kosketa välil-
lä maata. Tällä kertaa ensimmäis-
tä vuotta opiskelevien ryhmä on 
sen verran pieni, että vanhempia 
opiskelijoita otetaan mukaan suo-
ritukseen.

voimavaroja
opiskeluun
Lopuksi diakoniatyöntekijä Salla 
Tuominen pitää tunnin mittaisen 
tilaisuuden sisätiloissa.

Ensin keskustellaan seurakun-
nasta ja sen työntekijöiden eri-
laisista tehtävistä, ja sen jälkeen 
opettelemme toistemme nimet. 
Toimittajakin pääsee mukaan ni-
mileikkeihin. Ryhmä on sen ver-
ran pieni, että nimet opitaan no-

peasti.
Tutustumme toisiimme ja et-

simme yhteisiä kiinnostuksen-
kohteita. Tuominen asettelee lat-
tialle kuvia. Jokainen valitsee 
niistä sellaisia, joista itse saa voi-
mavaroja. Sen jälkeen kerromme 
vuorollamme, miksi valitsimme 
juuri kyseiset kuvat. Sitä kautta 
opimme toisistamme vielä lisää.

On mielenkiintoista kuulla, 
mistä kukakin pitää ja mitä har-
rastaa, vaikken kuulukaan ky-
seiseen ryhmään. Eräs opiske-
lija harmittelee, etteivät kaik-
ki ryhmän opiskelijat olleet pai-
kalla. Heidän ryhmänohjaajansa, 
opettaja Veikko Pirttimaa lupaa 
muistaa toiveen uudesta ryhmäy-
tymispäivästä, jossa kaikki ovat 
mukana.

Päivän päätteeksi keskustelem-
me vielä jaksamisesta. Sosiaaliset 
suhteet, riittävä uni, ravinto, har-
rastukset ja liikunta ovat viisi jak-
samiseen vaikuttavaa perusasiaa. 
Kun ne ovat kunnossa, myös opis-
kelu ja työ sujuvat paremmin.

Tuominen muistuttaa vielä, et-
tä jos asiat tuntuvat kasautuvan ja 
ongelmia tulee vastaan, ei niiden 
kanssa tarvitse jäädä yksin.

– Opettajat, opinto-ohjaajat, 
sekä seurakunnan työntekijät 
ovat niitä, joiden puoleen voi aina 
kääntyä. Eikä pidä unohtaa luok-
katovereita, jotka myös voivat aut-
taa ja tukea vaikeissa tilanteissa, 
Tuominen toteaa.

katJa kiiSkiNEN

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

Lakanalentopallo päättyi ensimmäisen vuoden opiskelijoiden, eli pinkin joukkueen, voittoon.

oppilaitostyöntekijät ovat opiskelijoiden ja opettajien tukena


