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Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Harvana aiempana kesänä – jos koskaan – tiedotusvä-

lineet ovat saaneet puitavakseen yhtä monta yhtä 

mehevää, uskontoa ja kirkkoa sivuavaa aihetta kuin 

kuluneena kesänä.

Alkukesästä kohistiin, kun Suomen Lähetysseura siunasi 

lähetystyöhön samaa sukupuolta olevan parin. Oulun seu-

dulla pohdittiin niin kutsuttujen agnostikkoiltojen sisällön 

sopivuutta.

Paljon isommat laineet nostatti Päivi Räsäsen puhe Kan-

sanlähetyspäivillä. Asiantuntijat ruotivat päiväkaupalla, mil-

loin on oikein toimia vastoin lakia omantunnon syistä vai 

onko milloinkaan. Kesälomailevat poliitikot vaativat, että 

Räsäsen asema ministerinä on arvioitava uudelleen ja että 

kirkkoasiat otetaan häneltä pois. ”Ministerin ei sovi pohtia 

lakien syntisyyttä”, otsikoi maan suurin sanomalehti. Pää-

ministeri pahoitteli, että niin moni erosi Räsäs-kohun seu-

rauksena kirkosta. Porvoon piispa Björn Vikström ihmetteli,  

miten saadaan perille viesti, että Räsänen ei ole kirkon ääni 

sen enempää kuin kukaan mukaan.

Isoja otsikoita syntyi myös herättäjäjuhlilta, kun kirjaili-

ja, pastori Jaakko Heinimäki esitti tulkintansa siitä, mikä on 

Jumalan sanaa. Kesällä käynnisteltiin jälleen myös keskus-

telua siitä, onko seurakuntalehtien ilmaisjakelu osoitteet-

tomana jokaiseen talouteen ”uskovaisten terrorismia” (ter-

mi on lainaus nettikeskustelusta) vai sananvapauteen liitty-

vä oikeus. 

Imatralla pappi poistettiin kirkosta kesken jumalanpal-

veluksen sopimattoman käytöksen vuoksi, Oulussa puhutti 

tuomiorovastin sivutoimilupa. ”Mietin kummasta eroaisin, 

kirkosta vai Arinasta.” (tekstiviesti Kalevassa 7.8.)

Hiippakunnan piispa Samuel Salmi kertoo toisaalla täs-

sä lehdessä ihmetelleensä pitkin kesää ihmisten epäjärjellis-

tä tapa toimia. Kirkosta eroaminen ei ole kummoinenkaan 

painostuskeino. Piispa toivoo hetken mielijohteesta eroavi-

en löytävän tiensä takaisin kirkkoon.

Uskontopitoisten uutisten kesä

EI KIRKON juuria, perinteitä, opin tulkin-
toja eri aikakausilta ja historiaa tarvitse 
minnekään heittää. Ne kulkevat väkisin-
kin matkalla mukana. Raamatussa ker-
rotaan, miten Abraham lähti pois isien-
sä mailta. Sekin oli lähtö, josta tuli suu-
ren seikkailun alku.

Kappalainen Stiven Naatus
Sielun silmin -blogissa 13.8.

SANOJEN YLIVALTA on kirkollinen hel-
masynti eritoten luterilaisuudessa. Van-
han ajatuksen mukaan tärkeintä jumalan-
palveluksessa on saarna, koska siinä joku 
sanoittaa asioita.

Uskonnon kieltä on myös sanatto-
muus. Hiljaisuus, lepo, rauha, meditaa-
tio. Niistä puhuminen taas vaatii oman-
laisensa kielipelin ymmärtämistä ja hy-
väksymistä.

Olli Seppälä Kotimaassa 8.8.

AHKERANA JA kunnollisena pidetyn ih-
misen päivärytmi noudattaa edelleen pe-
rinteistä maatalousyhteiskunnan työta-
paa.

Aamulla noustaan ylös kilpaa aurin-
gon kanssa, tehdään päivän työt valoisaan 
aikaan ja mennään aikaisin nukkumaan.

Toisenlaisen rytmin omaavia pide-
tään vähän laiskoina tai muuten vain saa-
mattomina. Sama ajattelumalli heijastuu 
myös koulumaailmassa.

Murrosikäisten aamu-unisuudessa ei 
kuitenkaan aina ole kysymys laiskuudes-
ta, vaan siitä, että nuorten biologinen ryt-
mi muuttuu teini-iässä. Aikaisesta ylös-
noususta ja unirytmin muuttumisesta 
seuraa univajetta, väsymystä ja oppimis-
vaikeuksia.

Unitutkijat ovat jo pitkään valittaneet 
sitä, että koulut alkavat liian aikaisin. Jo 
puolen tunnin myöhentäminen saisi ih-
meitä aikaan. Koulupäivän myöhentämi-
sestä ei kuitenkaan keskustella missään 
vakavasti.

Miksi koulu on näin jäykkä, eikä ota 
huomioon lasten ja nuorten luontaisia ke-
hitysvaiheita?

Kalevan pääkirjoitus 12.8.

 
Aatoksia

Valosaa toimintaa

Suomen Vanhempainliitto on 
perustanut toimiston Oulun 
Kumppanuuskeskukseen VA-
LOSA -hankkeen myötä. 

”Vanhemmat 7–13-vuotiaiden las-
ten osallisuuden edistäjinä” -hankkeen 
tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden 
hyvinvointia lasten osallisuuden edis-
tämisen kautta.

Osallisuuden edistäminen on hy-
vinvointityötä, jota tehdään yhteistyös-
sä vanhempien kanssa kotona, koulus-
sa ja kunnassa. Paikallisina yhteistyö-
kumppaneina VALOSA-hankkeessa 
toimivat muun muassa pilottikoulut 
Kiviniemen koulu Haukiputaalta, Ri-
taharjun monitoimitalo sekä Muhok-
sen Kirkonkylän koulu. 

Avainasemassa ovat koulujen van-
hempainyhdistykset ja -toimikunnat, 
oppilaskunnat sekä olemassa olevat, 
lasten kuntatason vaikuttamisfooru-
mit. 

Toimintaa suunnitellaan kuulemal-
la ensin alueiden lasten ja vanhempi-
en ajatuksia lasten hyvinvoinnista sekä 
koulun ja alueen kehittämistarpeista. 
Näin varmistetaan lapsi- ja tarveläh-
töisyys sekä toiminnan suuntaaminen 
mielekkäällä ja osallistavalla tavalla. 

Hankkeessa myös mallinnetaan op-
pilaskuntatoiminnan käynnistäminen 
sekä kehitetään pilottikoulujen van-
hempaintoimikuntien ja oppilaskun-
tien välistä yhteistyötä. Yhtenä kehit-
tämiskohteena on isien aktivointi kas-
vatuskumppanuuteen.  

Yhdessä tekeminen toisten vanhem-
pien ja lasten kanssa luo yhteisöllisyyt-
tä ja verkostoja, jolloin madaltuu kyn-
nys ottaa puheeksi myös kasvatukseen 
liittyviä kysymyksiä.

Osallisuus on tärkeä lasten hyvin-
vointiin vaikuttava tekijä. Kun osalli-

suus vahvistuu, lasten mahdollisuus 
suojella itseään esimerkiksi kiusaa-
miselta paranee. Samalla lapsen itse-
luottamus ja itsearvostus vahvistuvat 
ja lapset oppivat toimimaan yhdessä 
toisten kanssa.

Vaikuttamisfoorumeissa toimitta-
essa puolestaan opitaan neuvottelu- ja 
vuorovaikutustaitoja, demokraattis-
ta päätöksentekoa sekä vastuullisuut-
ta ryhmän toiminnasta ja päätöksistä. 

Osallisuus vahvistaa lasten uskoa 
vaikuttamismahdollisuuksiinsa. 

Osallisuus on muutakin kuin lap-
sen mielipiteen kysymistä. Se on ko-
konaisvaltaista lapsen aseman ja oi-
keuksien huomioimista, lasten tarpei-
siin asettautumista ja aikuisen velvol-
lisuutta vastata päätöksistään lapsille 
lähiarjessa, kuntapalveluissa ja valta-
kunnallisestikin. 

Osallisuuden vahvistaminen ei 
tarkoita päätöksentekovastuun siir-
tämistä lapselle vaan kuuntelemista, 
kohtaamista ja välittämistä – sen var-
mistamista, että lapsi saa olla rauhas-
sa lapsi.

SARI MANNINEN
suunnittelija

Vanhempainliitto
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Seurakunta ja ammattiopisto 
tukevat opiskelijoita yhdessä
Oulun seudun 
ammattiopistossa 
Haukiputaan yksikössä 
uudet opiskelijat 
tutustuvat toisiinsa 
ryhmäytymishetkessä, 
jonka järjestävät koulu 
ja seurakunta yhdessä. 
Tavoitteena on luoda 
jokaiseen aloittavaan 
ryhmään yhteishenkeä.

Haukiputaan seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Tar-
ja Kainulainen kokee, et-
tä nuoret suhtautuvat seu-

rakunnan ja koulun yhteistyöhön 
pääasiassa positiivisesti.

– Monilla nuorilla on takana 
mukava rippikoulu- tai isosko-
kemus. Vaikka rippikoulun käy-
minen on usein vain tapa, niin se 
kertoo kuitenkin siitä, ettei eh-
doin tahdoin halua olla erossa 
seurakunnasta.

Se, että ryhmäytyminen järjes-
tetään seurakunnan leirikeskuk-
sessa Isoniemessä, aiheuttaa jon-
kin verran myös kielteisiä reak-
tioita.

– Risti tai Jeesuksen kuva sei-
nällä luovat ajatuksen siitä, et-
tä kyseessä olisi jotenkin hengel-
linen tilaisuus. Sitä se ei kuiten-
kaan ole, vaikka oikeastaan pu-
humme samoista asioista, joita 
Jeesus meille opetti: toisen huo-
mioimisesta ja yhdessä tekemi-
sestä.

Nuorten kysymykset
täytyy ottaa vakavasti
Kainulainen toteaa, että nuorten 
pohdinnoille ja kysymyksille täy-
tyy antaa tilaa ja niistä keskustel-
laan asiallisesti.

– Esimerkiksi kerran, kun ase-
tuimme rinkiin istumaan, joku 
totesi, että ”ai, tämä on joku AA-

Tärkeintä on 
matka, jonka 
ryhmä tekee 
yhdessä. Ei 
niinkään se, 
miltä lopputulos 
näyttää.

Tarja Kainulainen

kerho”.  Silloin pohdimme yhdes-
sä, miksi tilanteesta tuli sellainen 
olo.

Kainulaisen mukaan opiske-
lijoissa on hyvin innokkaita ja 
motivoituneita, mutta myös sel-
laisia, joita ryhmätyöskentely ei 
kiinnosta.

– On myös arempia opiskelijoi-
ta, ja yritämmekin rohkaista mui-
ta pyytämään näitä ujompia mu-
kaan, ettei kukaan jäisi yksin.

Yhteisöllisyyttä
voi harjoitella
Ryhmäytymistilanteissa paitsi 
tutustutaan, myös harjoitellaan 
ryhmätyöskentelyä erilaisten teh-
tävien avulla.

– Tärkeintä on matka, jonka 
ryhmä tekee yhdessä. Ei niinkään 
se, miltä lopputulos näyttää, Kai-
nulainen korostaa.

Päivä sisältää myös lyhyen 
teoriaosuuden, jossa käydään lä-
pi muun muassa koulun tukipal-
veluja, joihin vaikeuksia kohtaava 
voi turvautua.

– Vaikka jokaisen ryhmän 
kanssa on aikaa vain kaksi ja puo-

li tuntia, näemme kuinka ryh-
män jäsenet toimivat yhdessä.

Jos ryhmässä ilmenee ongel-
mia, niihin puututaan koulussa. 
Sitä varten ryhmäytymisessä ovat 
mukana jokaisen ryhmän ohjaa-
va opettaja sekä mahdollisuuksi-
en mukaan joko kuraattori, opin-
to-ohjaaja tai kouluavustaja.

Seurakunnasta mukana on 
Kainulaisen lisäksi nuorisotyön-
ohjaaja Pekka Rintamäki.

Yhteistyö on
entistä tiiviimpää
Seurakunta on mukana myös 
ammattiopiston kriisiryhmäs-
sä, joka tulee opiskelijoiden tuek-
si, kun jotain suurempaa sattuu. 
Koulu päättää, milloin ja mis-
sä laajuudessa kriisiryhmää tar-
vitaan.

Kainulainen kertoo, että aluk-
si seurakunnan ja ammattiopis-
ton yhteistyö oli päivystyksiä op-
pilaitoksessa.

– Koulun toiveesta aloitim-
me ryhmäytymiskokeilut muu-
tamalla ryhmällä. Kun ne saatiin 
hiottua toimiviksi, laajensimme 
sen koskemaan kaikkia aloitta-
via ryhmiä.

Tavoitteena on paitsi yhteis-
henki, myös se, että opintojen 
keskeyttämiset vähenisivät.

– Ne ovat vähenemään päin, 
mutta se on monen asian sum-
ma. Ryhmäytyminen on vain yk-
si väline, joka auttaa opiskelijoita 
voimaan koulussa hyvin.

KATJA KIISKINEN

Tuomiokapituli myönsi 
sivutoimiluvan tuomiorovastille

Tuomiokapituli myönsi kokoukses-
saan 6.8. tuomiorovasti Matti Pik-
karaiselle sivutoimiluvan toimia 
hallintoneuvoston puheenjohtajana 

Suomen Osuuskauppojen Keskusosuus-
kunta SOK:ssa ja Osuuskauppa Arinassa. 

Sivutoimi hoidetaan vapaapäivinä ja 
siihen käytettävä aika on noin 12 päi-
vää vuodessa. Sivutoimilupa on voimas-
sa 5.8.2014 asti.

Sivutoimilupaa harkittaessa on otettava 
huomioon, että viranhaltija ei saa tulla es-
teelliseksi virassaan, sivutoimi ei saa vaa-

rantaa luottamusta viranhaltijoiden tasa-
puolisuuteen viranhoidossa eikä saa muu-
tenkaan haitata varsinaisen viran asian-
mukaista hoitamista. 

Tuomiokapitulin yleinen linjaus si-
vutoimilupia myönnettäessä on, että lu-
pa myönnetään korkeintaan kymmenek-
si viikkotunniksi ja yhdeksi vuodeksi ker-
rallaan.

Tuomiokapitulin mukaan sivutoimen 
ei voi katsoa haittaavan tuomiorovastin 
viran hoitamista, koska sivutoimi hoide-
taan vapapäivinä.

Opiskelijat harjoittelevat yhteistyössä toimimista muun muassa palapelin avulla: yksi kokoaa palapelin side silmillä toisten antaessa ohjeita. Tarja Kainulainen muistuttaa, 
ettei ole vain yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita.

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

Oulujoen vaalisaarnat 
alkavat 1. syyskuuta

Tuomiokapituli on määrän-
nyt järjestyksen, jossa Oulu-
joen seurakunnan kirkkoher-
ranvaalin vaalisijoille asetetut 

toimittavat vuorollaan päiväjuma-
lanpalveluksen Oulujoen kirkossa.

Ensimmäisellä vaalisijalla ole-
va Suomussalmen kirkkoherra Ris-
to Kormilainen pitää vaalisaarnansa 
sunnuntaina 1.9. kello 10.

Toisella vaalisijalla oleva Länsi-
Turunmaan suomalaisen seurakun-
nan kirkkoherra Juho Kopperoinen 

on saarnavuorossa sunnuntaina 8.9. 
kello 10.

Kolmannella vaalisijalla oleva 
Karjasillan seurakunnan kappalai-
nen Satu Saarinen pitää vaalisaar-
nansa sunnuntaina 15.9. kello 10.

Oulujoen seurakunnan kirkko-
herranvaali alkaa Oulujoen kirkossa 
sunnuntaina 29.9 kello 10 pidettävän 
jumalanpalveluksen jälkeen.

Ennakkoäänestys ja kotiäänestys 
toimitetaan 23.–27. syyskuuta.
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Henkioppi – harhaoppi

Julkisuudessa meitä les-
tadiolaisia on arvosteltu 
1970-luvun tapahtumis-
ta, lasten hyväksikäytöstä, 

naispappeuden vastustamisesta 
ynnä muusta. 

Omassa keskuudessamme 
eniten on keskustelua herättä-
nyt tapahtumiltaan salamyh-
käiseksi jäänyt 1970-luku.  Suu-
rin osa meistä ei vieläkään oi-
kein tiedä, mitä silloin tapah-
tui. Viime vuoden puhujienko-
kouksessa se nousi jälleen esille 
ja sen mukana kokousta keskus-
teluttanut Paavalin lause ”Seu-
rakunta on totuuden patsas ja 
perustus” (1 Tim. 3:15).

Kirjoittaessani yhdistyksem-
me historiikkiin tuosta ajasta en 
saanut SRK:lta mitään tietoja. 
Kuitenkin monet kaipaavat sitä 
sen jättämien traumojen vuoksi. 

Itselleni tuon ajan kokeneena 
sekä muiden kertomuksia kuul-
leena siitä on muodostunut jon-
kinlainen kuva.

SRK:n johtokunnassa istu-
nut ylivieskalainen saarnaa-
ja Heikki Saari (s. 1906) oli ke-
hitellyt lestadiolaisuudelle vie-
raan ”henkiopin”, jonka hän sai 
SRK:ssa jossain vaiheessa hy-
väksytyksi. 

Oppi muistutti sata vuotta 
vanhempaa Uudenheräyksen 
”lakioppia”. 

Se syntyi ilmeisesti väärästä 
Raamatun tulkinnasta kohdis-
sa, joissa puhutaan saastaisis-
ta ja pahoista hengistä ja henki-
valloista (esim. Mark. 3:11, 5:2, 
Luuk. 11:26, Ap.t. 19:12). 

Henkiopissa ahkerasti käy-
tettyä termiä ”väärä henki” 
ei sen sijaan Raamattu tunne. 
Kun näitä raamatunkohtia kat-
soo, huomaa, että ”henget” ovat 
kristittyjen joukon ulkopuolel-

la, kun taas henkioppi opetti, 
että ne ovat sisäpuolella ja että 
niitä vastaan täytyy jatkuvasti 
taistella. 

Sanaa ”henkivallat” ei esiin-
ny niinkään meidän käyttämäs-
sämme vanhimmassa raama-
tunkäännöksessä vaan uudem-
missa. Sitä on käännetty sanois-
ta arkh', doksa ja eks'sia. Sanoil-
la on useita eri merkityksiä. Sa-
noja käyttää etupäässä Paavali ja 
on hiukan vaikea tulkita, mitä 
hän niillä oikein tarkoittaa. Lä-
hinnä tulee mieleen epäusko ja 
lähetystyötä vastustaneet paka-
namaiden hallitukset.

 Erityisesti Saaren kirjassa 
”Iisak ja Jaakob ”(SRK 1977) hä-
nen ajatustensa pääkohdat tule-
vat esiin: ”Kun Jumalan perhe-
väen keskuudessa rakkaus ja-
kaantuu, silloin on aina vika 
hengessä”. 

Lestadiolaisuuden silloisen 
tilan hän näki: ”Jumalan aika 
on nyt tullut. Eksytyksen hen-
ki on istuttanut itsensä Jumalan 
valtakuntaan ja ylentänyt itsen-
sä Jumalaa vastaan”.

Joukkomme näkyi hänel-
le suurimmalta osalta ”väärään 
henkeen” eksyneenä. Hän ver-
tasi sitä huonokuntoiseen Her-
ran huoneeseen: ”Jatkuvasti sitä 
on kunnostettava….siellä pitää 
myös jatkuvasti suorittaa kor-
jausta”. 

Kirjaa leimaa myös outo yli-
hengellinen raamatunselitysta-
pa. Kun tällaiset käsitykset me-
nivät SRK:ssa läpi ja SRK levitti 
sitä rauhanyhdistyksiin, se johti 
lähes kaaokseen ja hoitokokous-
ten kierteeseen.

Tuo aika jäi onneksi lyhyeksi. 
Se painottui 1980-luvun vaih-
teeseen. Kun oppi saatiin korjat-
tua ennalleen, tilanne rauhoit-

tui. Henkioppi ehti kuitenkin 
jättää jälkeensä henkisiä trau-
moja ja itsemur-histakin on ker-
rottu (myös lakiopin aikana). 

Erityisesti vanhusten oli 
usein mahdoton käsittää uut-
ta oppia, mutta heille väitet-
tiin, että ”näin on aina uskot-
tu”. Heidän kohtalonsa olikin 
usein säälittävä. 

Tietojeni mukaan ongelma 
lähti purkautumaan 1979, kun 
kuulijat kiinnittivät huomiota 
Saaren saarnaan saman vuoden 
Suviseuroissa. 

Paikallisesti meillä kävi sa-
moin: yhdistyksemme jäsenet 
väsyivät johtokunnan johta-
miin, pelottaviin hoitokokouk-
siin, ja puuttuivat asiaan. Näin 
toteutui keskuudessamme tuo 
alussa mainittu Paavalin lause. 

Saari vaihtui pois SRK:n joh-
tokunnasta 1981. Alistamista 
on tosin ajoittain jatkunut vie-
lä tuon ajan jälkeenkin. Yleensä 
siihen syyllistyvät puhujat. Eri-
tyisesti ne, jotka olivat hoitoko-
kouksissa siihen harjaantuneet 
ja ne, joilla on ollut puhujaksi 
ja muillekin näkyville paikoille 
omia pyrkimyksiä (se ei ole ta-
pamme). Meille on tärkeää py-
syä aina Raamatun opetuksissa. 

Tulee muistaa, että SRK:n 
johtokuntakin on seurakunnan 
valitsema eikä itsessään seura-
kunta. Sekin voi erehtyä mut-
ta senhän ei tarvitse sen arvoa 
alentaa. Meille SRK on tärkeä 
toimielin ja tilaisuuksiimme 
voivat kaikki vapaasti osallis-
tua.

                                                                                 
VEIKKO JURVAKAINEN

maanviljelijä,
Ylikiimingin Rauhanyhdistyksen

maallikkosaarnaaja vuodesta 1995

Rauhan Tervehdys Piispansauvakävelyssä
Toimitus on mukana VII Piispansauvakävelyssä 31.8. Oulun kaupunginkirjaston 

Tapahtumatorilla. Tule tapaamaan ja antamaan palautetta. Lukijakyselyyn 
vastanneille arvotaan pieniä palkintoja.

Jakeluyrityksen on huomioitava asiakkaiden toiveet

Rauhan Tervehdyk-
sen 18.7. kirjoituksessa 
”Osoitteettoman jake-
lun pelisäännöt pitäisi 

uudistaa” sanotaan: Kun pos-
tilaatikossa on merkintä ”Ei 
mainoksia”, jakeluyritykset ei-
vät jaa talouteen osoitteettomia 
mainoksia eivätkä osoitteetto-
mia lehtiä. 

Tämä pitänee paikkansa 
vain jakeluyritys Itellan osal-
ta. Kun asuimme Pateniemes-
sä, postilaatikossamme lu-
ki ”Ei mainoksia”. Halusimme 

kuitenkin paikallislehdet (mm. 
Oulu-lehden). Soitin jakeluyri-
tykselle ja saimme sen jälkeen 
kyseiset lehdet jatkuvasti laa-
tikkoomme ilman kaupallisia 
lehtiä ja mainoslipareita, kii-
tos palveluystävällisen jakelu-
yrittäjän.

Jos Itella ei suostu vastaa-
vanlaiseen palveluun, niin 
mielestäni Kustannus Oy Ko-
timaan olisi sanottava Itella- 
sopimus irti ja tehtävä uusi so-
pimus ainakin Oulun alueella 
sellaisen jakeluyrittäjän kanssa, 

joka ottaa huomioon asiakkaan 
toivomukset. Uskoisin, että tä-
män sopimuksen piiriin liittyi-
sivät myös muut osoitteettomat 
lehdet Oulun talousalueelta. Ja 
näin me 10 000 taloutta olisim-
me onnellisia! 

Nykyisen käytännön ovat 
sanelleet ateistit yhdessä Itellan 
kanssa, joka pitää itseään mo-
nopoliasemassa. Näinhän sen 
ei tarvitse olla! 

PEKKA J. PIETOlA 
Oulu

Jumalan viljaa
Me vanhat istumme
ruokapöydän ääressä,
kiitämme ja rukoilemme,
tartumme leipään.
Pöytään on katettuna Jumalan viljaa.

Koulussa tytöt nyrpistävät nenää
maksapihveille,
ei kelpaa ruoaksi maksapihvit,
pojat luokalla heittävät rikki
jogurttipurkit
pitkin koulun seiniä.

Perheen tytär pettynyt,
kun ei päässyt esiintymään
television kokkikilpailuun,
olisi valmistanut hienoja ruokia,
vain hienoja ruokia.
Me vanhat istumme
ruokapöydän ääressä,
kiitämme ja rukoilemme,
tartumme leipään.
Pöytään on katettuna Jumalan viljaa.

Ei katovuosia, ei nälänhätää,
Jumala huolehtii.
Pöytään on katettuna Jumalan viljaa.

JOUKO PElKONEN
Tyrnävä
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Somessa
matala kynnys
Taloustutkimuksen mukaan 
kirkko sosiaalisessa mediassa 
merkitsee ihmisille eräänlai-
sta uskonnollista mukavuus-
aluetta, jossa on turvallista ja 
helppoa toimia, vaikka kokisi 
itsensä vakaumukseltaan epä-
varmaksi.

Tutkimukseen vastanneis-
ta yli puolet pitää kirkon läs-
näoloa sosiaalisessa mediassa 
positiivisena ja nykyaikaise-
na. Fb:n käyttäjistä kuitenkin 
vain noin 10 prosenttia tuntee 
ja tietää jonkun seurakunnan 
Fb-yhteisön.

Kirkolliset blogit tunnetaan 
vielä huonommin kuin seura-
kuntien Fb-sivut. Paras tapa 
saada blogeja ihmisten tietoi-
suuteen on linkittää niitä Fa-
cebookiin.

Tutkimus antoi selkeitä viit-
teitä siitä, että sosiaalisen me-
dian rooli kirkon toiminnassa 
on paljon laajempi kuin vain 
nuorten tavoittaminen. Yllät-
tävää oli esimerkiksi jo se, et-
tä tutkimus kiinnosti nimen-
omaan varttuneempia ihmisiä. 

Kirkon
verotulot
vähenivät
Luterilaisen kirkon vuonna 
2012 saama verokertymä oli 
2,8 % pienempi kuin edellis-
vuonna. Kaikkiaan kirkon ve-
rotulot olivat 960 miljoonaa 
euroa.

Yksityishenkilöiden maksa-
man kirkollisveron määrä oli 
864 miljoonaa. Siinä oli kas-
vua edellisvuoteen 0,8 %.

Yhteisöveron määrä las-
ki 26,3 % ja se oli 98 miljoo-
naa euroa. Alenemaan vaikut-
ti sekä jako-osuuden pienene-
minen että talouden taantuma.

Evankelis-luterilaisen kir-
kon osuus yhteisöveron tuo-
tosta on jaettu seurakuntien 
kesken vuodesta 2006 alkaen 
siten, että puolet tuotosta jae-
taan seurakuntien kesken kun-
tien asukasmäärien mukaises-
sa suhteessa ja puolet yhteisö-
veron maksajien ja työpaikko-
jen alueellisen jaon mukaan.

Alin kirkollisveroprosent-
ti 1,0 oli pääkaupunkiseudun 
sekä Turun ja Kaarinan seura-
kuntayhtymissä. Kahdeksalla 
seurakunnalla oli 2,0 prosen-
tin suuruinen kirkollisvero-
prosentti.

Maata kiertelemässä

Muslimien paastokuu-
kautta Ramadania 
vietetään islamilaisen 
kuukalenterin mu-

kaan. Paaston loppumisjuhlan Id 
al-Fitr:n ajankohta määräytyy sen 
mukaan, milloin Mekassa havai-
taan uuden kuun sirppi. Mekka 
sijaitsee nykyisessä Saudi-Arabi-
assa.

Tiistaina 6.8. Saudi-Arabian 
korkein oikeus kokoontui kuu-
lemaan henkilöitä, jotka väitti-
vät nähneensä kuunsirpin. Jos he 
olisivat olleet oikeassa, Ramadan 
olisi kestänyt tänä vuonna vain 28 
päivää. Ramadanin tulisi kestää 
29 tai 30 päivää. Korkein oikeus 
kehotti lausunnossaan ihmisiä 
tarkkailemaan, näkyykö kuun-
sirppi jo tiistaina.

Islamilaiset lainoppineet ja pa-
pit yllättyivät lausunnosta. Jotta 

Kiistaa Ramadanin loppumisajankohdasta
Ramadan olisi voinut loppua jo 
tiistaina, kuukauden alkamis-
ajankohta olisi pitänyt laskea vää-
rin.

Sheikki Saad al Khathlan, 
Saudi-Arabian korkeimman is-
lamilaisen auktoriteetin jäsen sa-
noi, että tiistainen kuuhavainto 
olisi ollut todella epätodennäköi-
nen. Hän oletti Id al-Fitr:n alka-
neen torstaina.

– Olen eri mieltä heidän kans-
saan, jotka väittävät Ramadin al-
kamisajankohdan olevan väärin 
laskettu. Kuunsirppiä ei nähty 
8.6., joten edellinen kuukausi oli 
30 päivää pitkä ja Ramadan alkoi 
10. kesäkuuta. Olen samaa mieltä 
tähtitieteellisten laskelmien kans-
sa, joiden mukaan Ramadanin al-
kamisajankohta oli 10. kesäkuuta.

Myös Mekassa sijaitsevan 
Suurmoskeijan entinen imaa-

mi sheikki Adel al Kalbani kom-
mentoi kohua tiistaina. Hän huo-
mauttaa, että Ramadanin vieton 
täytyy noudattaa islamilaista sha-
ria-lakia.

– Korkeimman oikeuden lau-
sunto saa minut miettimään, 
olemmeko paastonneet sharian 
mukaisesti. Jos olemme, kuuta ei 
ole voitu nähdä tänään.

Vuonna 1984 Ramadanin 
ajankohta laskettiin väärin, ja 
paastokuukausi kesti vain 28 päi-
vää. Silloin muslimeja kehotet-
tiin korvaamaan menetetty paas-
topäivä joko paastoamalla Id-juh-
lan jälkeen tai ruokkimalla kym-
menen köyhää ihmistä.

Tänä vuonna kiistaa kuukau-
den loppumisajankohdasta osat-
tiin odottaa, sillä Ramadanin 
aloituspäivästäkin oli erimieli-
syyttä.

Tällä kertaa Saudi-Arabian 
korkein oikeus kuitenkin päätti, 
että Ramadan ei päättynyt vielä 
tiistaina. Lopulta Id al-Fitr:iä vie-
tettiin torstaina 8.8.

Ramadanin kesto on yleensä 
29 päivää. Joskus esimerkiksi sää-
olosuhteet estävät kuunsirpin nä-
kemisen, jolloin paaston päätty-
mistä siirretään päivällä. Rama-
dan kestää korkeintaan 30 päivää.

Jotkut muslimit toivovat, että 
kuunsirpin näkemisen vaatimuk-
sesta luovuttaisiin, ja paaston kes-
to laskettaisiin sen sijaan tieteel-
lisin menetelmin. Se myös mah-
dollistaisi Id al-Fitr -juhlan vie-
ton samana päivänä joka puolella 
maailmaa.

KAISA ANTTIlA

Lähde: The Huffington Post

Leiripäivä tuo helpotusta 
yksinäisyyteen
Eri seurakuntien 
eläkeläisten leiripäivät 
ovat tänäkin syksynä 
koonneet eläkeläisiä 
yhteen. Päivien tärkeimpiä 
tavoitteita on uusien 
tuttavuuksien löytäminen.

Hietasaaren leirikeskuksen 
terassilla käy vilkas pu-
heensorina. Tuiran seura-
kunnan eläkeläisten leiri-

päivään kuuluu monenlaisen toi-
minnan lisäksi vapaata seuruste-
luaikaa, jonka leiriläiset käyttävät 
tehokkaasti kuulumisia vaihtaen. 
Sateinen päivä on koonnut kes-

kustelijat sateensuojaan.
Aimo Mäki kertoo leiripäivän 

olevan hänelle suorastaan perin-
ne.

– Tämä on sellainen syksyn 
avaus. Teen paljon vapaaehtois-
työtä, ja leiri toimii samalla va-
paaehtoistoiminnan kauden ava-
uksena.

Tällä kertaa leiripäivään mah-
tuu muun muassa tietovisa, yh-
teislaulua, hartaus ja ulkoilua. 
Diakoniatyöntekijä Heli Mattila 
kertoo, että päivän sisältö vaihtuu 
vuosittain.

– Jokainen leiripäivä suunni-
tellaan erikseen. Uusiin ihmisiin 
tutustuminen on yksi leiripäivän 
tavoitteista, joten päivää ei ole ai-
kataulutettu kokonaan ohjatulle 
ohjelmalle.
Mattila korostaa leirien ja mui-
den tapahtumien merkitystä yk-
sin asuville eläkeläisille.

– Suurin osa täälläkin olevis-
ta eläkeläisistä asuu yksin. Hei-
tä varten tarvitaan kokoavaa toi-
mintaa.

– Osalle voi kuntonsa puolesta 
olla hankalaa lähteä kauemmak-
si useamman päivän leirille. Sel-
laiset leirit ovat myös kalliimpia 
kuin tämä leiripäivä. Päivän mit-
taiseen leiriin lähellä kaupunkia 
on helppo osallistua.

Myös Mäki arvelee leiripäivän 
palvelevan etenkin yksinäisiä elä-
keläisiä.

– Tällainen yhteinen toimin-
ta voi täyttää reiän joka yksinäi-
sillä on.

Anne-Maria Leppänen kertoo 
saaneensa uusia tuttuja leiripäi-
vän aikana.

– Tutustuminen muihin on tä-
män päivän parasta antia.

Hän on myös muuten tyyty-
väinen päivän kulkuun.

– Mielestäni leiripäivä on to-
della edullinen. Tapahtuma ei 
maksanut kuin 15 euroa. Siihen 
hintaan kuuluu kuljetus, ruokai-
lu, kahvittelu ja kaikki päivän oh-
jelma.

Erityisesti Leppänen naut-
ti tietovisasta, joka oli toteutet-
tu rastien muodossa. Kysymyk-
siä pohdittiin ryhmissä, joten sa-
malla oli mahdollisuus saada uu-
sia tuttavuuksia.

Eläkeläisten leiripäiviä järjes-
tävät useat seurakunnat. Tuiran 
seurakunnassa päiviä on järjes-
tetty jo useiden vuosien ajan syk-
syn kynnyksellä.

– Leiriläisistä huomaa, että 
heistä on erityisen mukava näh-
dä toisia. Melko puheensorina al-
koi jo aamulla kun linja-auto lähti 
kohti Hietasaarta, Mattila muis-
telee hymyillen.

KAISA ANTTIlAAimo Mäelle eläkeläisten leiripäivästä on muodostunut jo perinne.

Ku va t :  K a i s a  A n t t i l a

Anne-Maria Leppäsen mielestä parasta 
on muihin tutustuminen.
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Yhdistykset

Palveluja tarjotaan

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 18 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 6 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Muut seurakunnat

Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva

020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi 

HERÄTTÄJÄN
RIPPIKOULULEIRIT

Leirille mahtuu 25 ensin ilmoittautunutta. llmoittautu-
minen ma 9.9.2013 klo 8.00 alkaen vain puhelimitse 
leirikohtaisiin numeroihin:

Aholansaari 1      2.-14.6.2014  puh. (06) 433 5711   
Aholansaari 2      2.-14.6.2014  puh. 0400 638 295    
Aholansaari 3    16.-28.6. 2014 puh. 0400 346 439    
Aholansaari 4    16.-28.6. 2014 puh. 040 719 8227   
Aholansaari 5    14.-26.7. 2014 puh. 040 558 3734

NUORISOSIHTEERIT
Mika Nuorva, 0400 346 439 mika.nuorva@h-y.fi
Antti Rintala,  040 719 8227 antti.rintala@h-y.fi 

2014

Hinnat ja lisätietoa: www.h-y.fi

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

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

Myös laitos- ja kotikäynnit

La 17.8. Perhe/nuortenjumalanpalve-
lus klo 11-12 - Vierailijana pastori Sakari 
Vehkavuori Helsingistä. Reipasta musiikkia, 
jakamista, Sanaa, lastentuokio ja lastenkirkko. 

Kaikki ikäryhmät tervetulleita, pienetkin lapset. Lämpimästi tervetuloa! 
Kirkon jälkeen yhteinen pizza ja mehuhetki. 
La 24.8. klo 11-13 Jumalanpalvelus - Raamattutunti, koskettavaa 
musiikkia, yhteislaulua ja Saarna. Saarna Marko Huurre. Lämpimästi terve-
tuloa! Kirkon jälkeen yhteinen teehetki.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 16.8. klo 19.30 Lift-ilta. Su 18.8. klo 11 Lähe-
tysjumalanpalvelus, Klaus Korhonen, Pasi Mark-
kanen, Pirkko Junnila & Anne Junnila. Pyhäkoulu 
ja lastenkokous. Su 18.8. klo 17 International 
Service at Toppila-Center, Paakakatu 2. Ke 21.8.

 klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Mikko Saukko-
nen, Tarja ja Vesa Liljamo, Pasi Markkanen & Tapio Askeli. Pe 23.8. klo 19.30 
Lift-ilta. Su 25.8. klo 11 Jumalanpalvelus, kaste, Pasi Markkanen, Mika Keisu, 
Vakka. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 25.8. klo 17 International Service at 
Toppila-Center, Paakakatu 2. Ke 28.8. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Markku 
Tossavainen, Pirjo Orava, Jari Virtanen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. 
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 18.8. Lauluhetki ulkona klo 10.30 ja Jumalanpalvelus klo 11.00.
Vieraina majurit Hilkka Peltonen ja Tella Puotiniemi.

Su 25.8. Rukoushetki 10.30 ja Jumalanpalvelus klo 11.00.
OLET AINA LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT !!

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Pe 23.8. Limingan srk talo
klo 18.30
La 24.8. Siirtolantie 28 Oulu
klo 12.00 ja 18.00
Su 25.8.
klo 12.00 ja 17.00
Tervetuloa!

Herättäjän päivä: su 18.8. klo 12.00 messu Temmeksen kirkossa ja 
seurat Ritva ja Olli Isokoskella, Haurukyläntie 16, Temmes
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 16.8. klo 18.00 Tuulikki Tihisellä, 
Paltamontie 168, Puolanka, su 18.8. Maunonpäiväseurat Muhoksen 
seurakuntatalolla, ti 27.8. klo 18.00 Eila Maalismaan ja Jarmo Junttilan 
kodissa, Jyväskyläntie 97 A, Liminka, to 29.8. klo 18.00 Pattijoen 
Pappilassa.
Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Martin Reen ja tiimi Healing Stre-
ams -palvelujärjestöstä vierailee 
16.-18.8. pe klo 18, la klo 15 ja 18 
sekä su klo 14. Parantuminen ja 
ennalleenasettaminen Kristuk-
sessa Jeesuksessa seurakunnan 
voimaksi!
Olet sydämellisesti tervetullut!

To 15.8. klo 19 Rukousilta, Tuomo Kokko, Asko 
Schroderus. Su 18.8. klo 11 Aamukirkko, pyhä-
koulu, Saints’ club, koululaisten siunaaminen, 

Risto Wotschke, Korinttilaiskirje osa 2. Ke 21.8. klo 18 Nuortenilta. To 22.8. 
klo 19 LÄHDE-ilta, Päivi Tuohimaa, Risto Wotschke, God’s Bell, tarjoilu. 
Pe 23.8. klo 18-20 Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. Su 25.8. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ Club, Henri Tuhkala, Korinttilaiskirje osa 3. Ke 28.8. klo 13 
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

• Su 18.8. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Dimitri Lindgren
• Ti 20.8. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 25.8. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Raino Ojala
• Ti 27.8. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 18.8. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ma 19.8. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 21.8. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Juhani Huotari, Stefanus-lähetys
Su 25.8. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

Ma 26.8. klo 12.00 RUKOUSHETKI
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 18.8. klo 17 Seurat,  
Vesa Pöyhtäri.
Su 25.8. klo 17 Seurat,  
Matti Rahja.
Tervetuloa!

Kesäkoti voisi olla kaikkien tyrnäväläisten mökki
Tyrnävän seurakunnassa 
on tänä kesänä viritelty 
lisää käyttöä seurakunnan 
kesäkodille, joka sijaitsee 
Kolmikannassa, noin 
8 kilometrin päässä 
keskustasta.

Kesäkoti voisi olla ikään 
kuin kaikkien seurakun-
talaisten käyttöön tarjot-
tava kesämökki.

– Paikka, jossa voi pelailla, 
saunoa, jutella, syödä eväitä, visi-
oi nuorisotyönohjaaja-lähetyssih-
teeri Johanna Rantala.

Tänä kesänä kesäkodilla on 
vietetty torstaisin kaikille avoi-
mia kesäiltoja. Yhteistä aikaa on 
ollut kuudesta yhdeksään. 

– Tulija itse on voinut määri-
tellä, jääkö koko ajaksi vai pistäy-
tyykö vain osaksi ilta, täsmentä-
vät Johanna Rantala sekä seura-
kunnan lastenohjaaja Jenni He-
po-oja.

– Oulussa on pidetty vastaa-
vanlaisia tapahtumia Hietasaa-
ressa, joten uskomme, että en-
si kesänä kesäillat vetävät vielä 
enemmän kävijöitä.

Raili Rahko ja Markku Rahko 

ovat sitä mieltä, että kaikenlaisia 
ideoita seurakuntalaisten tavoit-
tamiseksi kannattaa kokeilla.

– Esimerkiksi Tyrnävän kir-
kon perällä jumalanpalveluk-
sen jälkeen juotavat kirkkokahvit 
ovat aina mukava tilaisuus, Rah-
kot tietävät.

Pitäisikö seurakunnan 
olla naistentansseissa?
Tyrnävän kesäilloissa on ollut vä-
himmillään kaksi kävijää.

– Harmi, jos täällä ei sitten 
käykään porukkaa kun jotakin 
järjestetään, Raili Rahko miettii.

– Millä houkutella kävijöitä – 
sinäpä se! Tyrnävällä väki ei tule 
kuin pottumarkkinoille ja nais-
tentansseihin.

– Perunamarkkinoilla seura-
kunnalla on jo oma osasto –nais-
tentansseihin meno voisi kyllä 
olla jo liian raflaava idea, Rahkot 
naurahtavat.

AAT auttaa seksi-
työläisiksi pakotettuja
Erityinen teema kesäilloilla on ol-
lut vain satunnaisesti.

– Teema on vähän kaksipiip-
puinen juttu. Osan mielestä tee-
ma voisi lisätä illan kiinnosta-
vuutta. Toisaalta teema voisi ra-

jata osan tulijoista pois, Rantala 
ja Hepo-oja laskevat.

Heinäkuun viimeisenä torstai-
na kesäkodilla oli puhujavieraa-
na Thaimaassa ihmiskaupan vas-
taista työtä tekevä Pia Marttila.

Oululaislähtöinen Marttila on 
Thaimaassa Suomen Lähetysseu-
ran lähettämänä.

Marttila toimii Tyrnävän, Kii-
mingin, Karjasillan, Juvan ja Suo-
nenjoen seurakuntien nimikkolä-
hettinä vielä syksyyn 2014.

Lähetysseuran kumppanijär-
jestö Alliance Anti Trafic tekee 
työtä laajan prostituutio- ja ih-
miskauppaongelman parissa.

Tyrnävän 
kirkon perällä 
jumalanpalveluksen 
jälkeen juotavat 
kirkkokahvit ovat 
aina mukava 
tilaisuus.

Raili ja Markku Rahko
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Sinappia

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

  

Uskonnonopetus
on tärkeää

Lukioikäisenä opin arvostamaan maamme pe-
ruskoulutusta. Vietin teini-ikäisenä kymme-
nen kuukautta Yhdysvaltojen syvässä eteläs-
sä, Raamattuvyöhykkeeksikin kutsutulla alu-

eella. Vaihto-oppilaana opin paljon alueen kielestä 
ja kulttuurista. Samalla sain eväitä tarkastella omaa 
kulttuuriani uudesta näkökulmasta.

Reilut kymmenen vuotta sitten alabamalaises-
sa pienen kaupungin koulussa opetettiin yllättävän 
monipuolista englantia, hämmentävän alkeellista 
matematiikkaa sekä todella käytännönläheistä fy-
siikkaa. Sen sijaan siellä ei puhuttu sanallakaan us-
konnosta. Uskonnonopetus oli kotien ja kirkkojen 
harteilla. Hartaan uskonnollisessa ympäristössä py-
häkoulussa kävivät niin lapset, nuoret kuin aikui-
setkin.

Lopputulos oli suorastaan pelottava. Koska jo-
kainen oli kuullut vain oman pienen kirkkonsa mu-
kaista oppia, kaikki muu näyttäytyi outona ja pe-
lottavana.

Luokan ainoa katolinen poika kertoi, kuinka hän 
oli saanut kärsiä uskonsa takia. Monet protestant-
tisista kirkoista tulevat kuvittelivat hänen palvo-
van Marian patsaita tai olevan jotakin ihan muu-
ta kuin kristitty. Häntä oli kiusattu ja halveksittu, 
koska luokkakaverit eivät ymmärtäneet hänen us-
kontoaan.

Katsoin eräänä iltana dokumenttia buddhalais-
munkeista, kun isäntäperheeni teini-ikäinen tytär 
tuli paikalle. Hän kauhistui tajutessaan, että oh-
jelmassa puhuttiin hänelle vieraasta uskonnosta, ja 
pyysi minua sulkemaan TV:n. Hetkeä myöhemmin 
hän kysyi minulta arasti, mitä se telkkarissa ollut 
oikein oli. Jäin miettimään, kuinka helppoa olisi-
kaan ollut taivuttaa hänet uskomaan lähes mihin 
tahansa. Onneksi hän ei sattunut kysymään vas-
taavaa vaikkapa vaarallista lahkoa perustavalta psy-
kopaatilta.

Vastaavia tarinoita löytyisi monta muutakin. Ne 
kokemukset opettivat minulle uskonnonopetuksen 
arvon. Opin arvostamaan sitä, että saamme oppia 
ymmärtämään omaa uskoamme, sen juuria ja his-
toriaa. Että saamme tutustua muihin maailmanus-
kontoihin ja ymmärrämme, että eromme eivät ole 
niin suuria. Tiedämme, että kaikki muslimit eivät 
ole terroristeja ja että katoliset ovat yhtä lailla kris-
tittyjä.

Uskonnonopetus on ehdottoman tärkeä osa pe-
rusopetusta. Sen muodosta ja sisällöstä voidaan 
kiistellä, mutta siitä ei missään nimessä kannata 
luopua.

KAISA ANTTIlA

Kesäkoti voisi olla kaikkien tyrnäväläisten mökki

– Joka vuosi maailmassa kulje-
tetaan arviolta 700 000–2 miljoo-
naa tyttöä ja naista kotimaastaan 
rajan yli seksityöläisiksi toiseen 
maahan, Marttila kertoo.

Thaimaassa, Laosissa, Bur-
massa ja Vietnamissa kotior-
juuteen, pakkotyöhön ja seksin 
myyntiin kaupataan myös koko-
naisia perheitä.

Turvatalossa autetaan
palaamaan kotimaahan
AAT pelastaa prostituoituja tur-
vataloihinsa. Turvataloissa enti-
set seksityöläiset voivat kotiinpa-
luuta odottaessaan opetella uu-

den ammatin esimerkiksi kok-
kina, ompelijana tai maanvilje-
lijänä.

AAT myös tarjoaa pienen pää-
oman, jonka turvin kotiin palaa-
vat naiset voivat perustaa oman 
maatilan tai yrityksen.

Kaikille ei käy yhtä hyvin:
– Osa pidätetään. He joutuvat 

prostituoitujen säilytyskeskuk-
siin ja sieltä edelleen karkotetta-
viksi. Ja rajalla ihmiskauppiaat jo 
odottavat maasta käännytettäviä 
ja tarjoavat ”kyytiä kotiin”.

Pia Marttila neuvoo Thai-
maassa AAT:n toimijoita tiedot-
tamisessa ja varainhankinnassa. 

Suomesta AAT saa rahallis-
ta tukea Lähetysseuran ja seura-
kuntien kautta.

Tyrnävän seurakunta tukee 
työtä noin 2500 eurolla vuosit-
tain muun muassa kolehdilla ja 
isänpäivälounaan tuotolla.

Myös yksittäiset ihmiset voivat 
tukea ihmiskaupan vastaista työ-
tä: Suomen Lähetysseuran kautta 
voi lahjoittaa rahaa AAT:n hank-
keeseen korvamerkittynä. Tästä 
löytyy lisätietoja Lähetysseuran 
nettisivuilta.

MINNA KOlISTAJA

Pia Marttila (penkillä vasemmalla) kertoi työstään Thaimaassa Tyrnävän seurakunnan kesäillassa heinäkuussa.

Raili Rahko, Jenni Hepo-oja, Markku Rahko ja Kiia Kekkonen viettivät heinäkuista iltaa Tyrnävän seurakunnan kesäkodilla.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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Kirkosta eroamisella ei asioita edistetä
Piispa Samuel Salmi toivoo, että hetken mielijohteesta kirkon 
jättävät voisivat löytää tiensä myös takaisin

Kirkon tulee elää ihmisten 
arjessa ja viestittää, että 
kirkon ääni ja kirkon elä-
mä ovat muuallakin kuin 

vain siellä, missä noustaan por-
taita pyhäkköön.

Näin sanoo Oulun hiippakun-
nan piispa Samuel Salmi.

Salmi viittaa paljon puhuttuun 
jalkautumiseen – ajatukseen, että 
seurakunnan työntekijät näkyisi-
vät ja kuuluisivat siellä, missä ih-
miset muutoinkin liikkuvat ja ko-
koontuvat.

– Kirkon on hyvä olla läsnä esi-
merkiksi kaupunginosatapahtu-
missa ja kauppakeskuksissa. Aika 
monelle kirkon portaiden nouse-
minen on pitkä matka. Nykyään 
se saattaa olla jopa tunnustustoi-
mi sellaisenaan.

Perinteinen tapa käydä sanan-
kuulossa sunnuntaisin on Sal-
men mukaan saanut rinnalleen 
halun etsiä hiljaista hetkeä arkis-
ten puuhien keskellä.

– Ihmiset ovat huomanneet, 
että hiljentyä voi myös ihan täs-
sä ja nyt.

Yhteiskunta on muuttunut 
paljon muutamassa vuosikym-
menessä. Ei ole kauaa siitä, kun 
sunnuntaina kauppaan ei päässyt 
ollenkaan, lauantaina ovet suljet-
tiin kahdelta iltapäivällä ja arke-
nakin jo iltapäiväviideltä.

Nyt kaiken pitää olla auki mil-
tei ympärivuorokautisesti. Tähän 
ihmisiä on opettanut muun mu-
assa mahdollisuus asioida inter-
netin välityksellä.

Kirkossa itsensä ja 
Jumalansa kanssa
Nykyisessä 24/7-yhteiskunnas-
sa syntyy helposti vaatimus, et-
tä kirkonkin pitäisi olla ”aina au-
ki”. Salmen mielestä periaate on 
ihan oikea.

– Kirkko on se paikka, jossa 
ihminen saa olla itsensä ja Juma-
lansa kanssa. Kirkkotila itsessään 
voi olla pyhän kokemisen paikka.

– Tavoite voisi olla, että kirk-
ko ottaisi ihmisen aina vastaan ja 
antaisi tilan hiljentyä Jumalansa 

edessä. Samalla toki ymmärrän, 
että ”kirkot aina auki” on periaa-
te, joka maksaa eikä monella seu-
rakunnalla ole sellaiseen varaa, ei 
edes vapaaehtoisia apuna käyttä-
mällä.

Kirkossa saisi Salmen mielestä 
olla saatavilla myös kuunteleva ja 
keskusteleva ihminen.

– Osa voisi tulla kirkkoon saa-
maan apua hätään. Osalla saattai-
si olla vain halu ottaa selvää asi-
oista.

Salmen mielestä kirkko voi-
si valjastaa tähän tehtävään vas-
tuullisia seurakuntalaisia työnte-
kijöiden rinnalle.

– Kirkossa ei tarvitsisi erotella, 
mikä on hengellistä, mikä maal-
lista. Olisi hienoa kun esimerkik-
si nuoret tietäisivät, että kirkosta 
saa vastauksen mieltä askarrutta-
vaan kysymykseen vaikka viikon-
loppuna.

Sosiaalisen median 
hyvä puoli ja kääntöpuoli
Sosiaalinen media on piispan 
mukaan kuin hyvän ja pahan tie-
don puu.

Kuvien ja videoiden jakelupal-
velut, blogipalvelut ja yhteisöpal-
velut kuten Facecook ja Suomi24 
voivat piispan mielestä olla teho-

kas väline, kun halutaan tavoittaa 
laajat kansankerrokset ja koota ri-
vejä jonkun hyvän asian puolesta.

– Hyvyyden siemenet voivat 
saada paljon hyvää aikaan.

– Toisaalta sosiaalisessa me-
diassa tuodaan esiin ja levitetään 
myös asenteita ja toimintamal-
leja, jotka eivät rakenna yhteistä 
hyvää.

– Itse näen, että kirkon pitää 
olla sosiaalisessa mediassa ja sat-
sata siihen. Sosiaalinen media on 
haastava työväline, jonka käyt-
töön kokonaiskirkko on koulut-
tanut työntekijöitä.

Piispa muistuttaa myös ver-

kossa toimimisen epätasa-arvoi-
semmasta puolesta: samalla kun 
nuoremmat toimivat verkossa su-
juvasti, varttuneemmat ovat vaa-
rassa syrjäytyä.

– Ikääntyneillä ei ole yhtäläisiä 
valmiuksia perehtyä sosiaalisen 
median maailmaan kuin nuoril-
la. Tietty osa yhteiskunnasta syr-
jäytyy tiedonvälityksestä, piispa 
Salmi näkee.

Piispan kuulumisia ja kannan-
ottoja ei päivity Facebookiin.

– Olen kyllä pohtinut paljon, 
pitäisikö minun olla siellä, mut-
ta olen tullut siihen tulokseen, et-
tä aktiivinen mukanaolo on ajan-
käytöllisesti mahdotonta. 

– Virkani on kirkon piirissä 
sikäli poikkeuksellinen, että työ-
maa kattaa puolet Suomen pinta-
alasta. Työmatkat ja -päivät veny-
vät pitkiksi.

Kirkosta eroaminen
on epäjärjellistä
Piispa on pitkin kesää ihmetellyt 
erästä sanojensa mukaan epäjär-
jellistä tapaa toimia:

– Se on tämä kirkosta eroami-
nen. Jos joku kirkkoa lähellä oleva 
sanoo jotakin – tai on sanomatta 
– syntyy laaja reaktio erota kir-
kosta.

– Edustaako kirkko tällä het-
kellä ihmisille sellaista kohdetta, 
että sitä voidaan surutta lyödä ja 
syyttää, kun muuta ei voida?

Piispa toivoo, että hetken mie-
lijohteesta kirkon jättävät voisivat 
löytää tiensä myös takaisin.

– Yhdessä voimme pitää yllä 
toivoa tässä yhteiskunnassa.

Eroaminen ei piispan mieles-
tä ole kummoinenkaan painos-
tuskeino seurakuntien päättäjiä 
kohtaan.

– Ei siten voi asioita edistää. 
Päinvastoin: kun ihmisiä eroaa, 

Sosiaalinen media 
on kuin hyvän ja 
pahan tiedon puu.
Hyvyyden siemenet 
voivat saada paljon 
hyvää aikaan. 
Toisaalta 
sosiaalisessa 
mediassa tuodaan 
esiin ja levitetään 
myös asenteita ja 
toimintamalleja, 
jotka eivät rakenna 
yhteistä hyvää.

Samuel Salmi

– Täällä pohjoisessa saamme puhua rohkeasti Kristuksesta ilman, että Hänet pitäisi häivyttää taustalle, Samuel Salmi iloitsee.

Jaan i  F ö h r

Kirkko voi olla 
linkkinä, kun 
virallinen taho ei 
tavoita esimerkiksi 
elämän kolhimia 
aikuisia.

Samuel Salmi
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Piispa haastaa Kärpät
Piispansauvakävelyyn

Seitsemäs Piispansauvakäve-
ly starttaa Oulun kaupun-
ginteatterin edustalta lau-
antaina 31. elokuuta.

Piispa Samuel Salmen aloit-
teesta aloitettu liikuntatapahtu-
ma on saanut tänä vuonna kaksi-
kin huomionosoitusta. Alkuvuo-
desta Oulun seudun urheilutoi-
mittajien yhdistys huomioi Piis-
pansauvakävelyn Vuoden urhei-
luteko -palkinnolla. Perusteluissa 
tapahtumaa kuvattiin omaperäi-
seksi kansanterveyttä edistäväksi 
aluevaltaukseksi.

Toukokuussa piispa vastaan-
otti Sydäntautiliiton kunniamai-
ninnan sydänterveyden edistämi-
sestä.

Piispa on ilahtunut terveyttä, 
yhteisöllisyyttä ja rinnalla elä-
mistä esillä pitävän tapahtuman 
saamasta yhteiskunnallisesta 
tunnustuksesta.

Vaikka alkusysäys onkin piis-
palta itseltään, hän ei halua omia 
kunniaa tapahtumasta.

– Tapahtuman luovat yhteis-
työtahot. Niitä on liki 30 ja se on 
oululaisen mittapuun mukaan ai-
ka merkittävä juttu. Kiitos kuu-

luu tälle suurelle joukolle vapaa-
ehtoisia.

Piispansauvakävely on koon-
nut vuosittain 300–500 osallis-
tujaa.

Ollaan lähimmäisiä
toinen toisellemme
Ulkoilutapahtuman tavoitteena 
piispa pitää lähimmäisyyttä ja 
rinnalla kulkemista:

– Meidät on tarkoitettu ihmi-
sinä toinen toisillemme. Piispan-
sauvakävelyssä kokoava ja yhdis-
tävä tekijä on se, että olemme lä-
himmäisiä toisillemme riippu-
matta siitä, mikä on kunkin osal-
listujan tausta, ajatusmaailma, 
terveydentila, elämäntilanne tai 
ikä.

Piispansauvakävelyssä on Sa-
muel Salmen mukaan vahva rin-
nalla kulkemisen ajatus.

– Olemme kaikki Luojan luo-
tuja. Hänen tarkoituksensa on, 
että meillä olisi täällä keskenäm-
me hyvä olla ja että kulkisimme 
toistemme rinnalla kuten Hän 
kulki.

–Piispansauva on vahva sym-
boli. Missä se onkaan, siellä ol-

laan liikkeellä hyvän paimenen 
seurassa.

Piispa sanoo huomanneensa, 
että tapahtuma on monelle sosi-
aalisesti tärkeä.

– Vaikka itse en ehdi jutella 
kaikkien osallistujien kanssa, on 
ollut ilo havaita, että Piispansau-
vakävelyssä ihmiset ovat saaneet 
edes pienen hetken purkaa sydän-
tään vierellä kävelevän kanssa.

Vuonna 1948 hankitussa piis-
pansauvassa on kuvattuna muun 
muassa Pohjois-Pohjanmaan vaa-
kunaeläimet. Kärppiin liittyen 
piispa esittääkin haasteen:

– Toivoisin, että Oulun Kärp-
pien joku edustusjoukkue osallis-
tuisi tämänvuotiseen piispansau-
vakävelyyn kärppäpaidoissaan. 
Tätä samaa tiedän monen muun-
kin toivovan.

Lisää Piispansauvakävelyn si-
sällöstä ja aikataulusta Rauhan 
Tervehdyksessä 29.8. sekä net-
tiosoitteesta www.oulunhiippa-
kunta.evl.fi.

MINNA KOlISTAJA

kirkon voimavarat heikkenevät.
– Yhteiskunta ei toimi ilman 

rahaa ja kirkkokin haluaa pitää 
kiinni omista toimintaedellytyk-
sistään.

– Jos kovin monet lähtevät kir-
kosta aika pinnallisistakin syistä, 
lähtijät samalla kaventavat sellai-
sia kirkon toimintamuotoja, jotka 
muutoin kokevat tärkeiksi ja tu-
kemisen arvoisiksi.

Ei pidä vaieta
väärässä kohtaa
Evankelis-luterilaisen kirkon ase-
ma on piispa Samuel Salmen mu-
kaan erittäin itsenäinen suhteessa 
valtiovaltaan.

– Lähtökohta on, että yhteis-
kunta huolehtii yhteiskunnalli-
sista kysymyksistä ja kirkko toi-
mii hengellisten asioiden asian-
tuntijana.

– Mutta totta kai ajassa hereillä 
olevalla kristityllä on oikeus ottaa 
kantaa. Jokaisen kastetun kristi-
tyn ääni on myös kirkon ääni.

– Kirkon tulee olla heikoim-
massa asemassa olevien puolella 
ja tuoda esiin ääntä heiltä, jotka 
eivät saa ääntään kuuluviin.

– Kristitty saa olla viekas kuin 
käärme mutta viaton kuin kyyh-
kynen. Reviirien rajat pitää muis-
taa, mutta tämä ei tarkoita, et-
tä pitäisi vaieta väärässä kohtaa. 
Oman kantansa saa reilusti sanoa 
siellä, missä oikeudenmukaisuus 
on kauppatavaraa.

Salmi kuvailee kirkkoa erään-
laiseksi yhteiskunnallista koneis-
toa täydentäväksi linkiksi.

– Kirkko voi tuoda esiin vai-
ennettujen äänen ja olla linkki-

nä, kun virallinen taho ei tavoi-
ta esimerkiksi elämän kolhimia 
aikuisia, rikkinäisyyden keskel-
lä eläviä lapsia tai vaikkapa niitä 
Oulun noin kahtatuhatta nuorta, 
jotka ovat pudonneet työelämän 
ja koulutuksen ulottumattomiin. 

– Siellä, missä diakonia tavoit-
taa näitä ihmisiä, siellä kirkko on 
osa yhteiskunnan palveluverkos-
toa.

Pohjoisessa Herraa 
ei tarvitse häivyttää
Helsingin seurakuntayhtymä on 
kerännyt ihmisten unelmia ja toi-
veita tulevaisuuden hyvästä kir-
kosta laajalla verkkokyselyllä. 

Vastaajille toiveiden kirkko on 
ennen kaikkea arjessa mukana 
oleva, tukeva ja kannustava, ar-
mahtava ja diakoniatyötä tekevä.

Nämä voisivat Salmen mukaan 
nousta kärkitoiveiksi myös poh-
joisen ihmisille, jos vastaava ky-
sely toteutettaisiin täällä.

Helsingin vastaajista monet 
toivoivat, että kirkon sanoma ki-
teytyisi nimenomaan toiminnas-
sa.

– Oma arvioni on, että ruuh-
ka-Suomessa on paljon ihmisiä, 
jotka ovat henkisesti syrjässä kir-
kosta. Siksi monelle on tärkeää, 
että seurakunta profiloituu toi-
minnan kautta.

– Myös me täällä pohjoisessa 
arvostamme kirkon työn toimin-
nallista osuutta, vaikkapa dia-
koniatyötä. Samaan aikaan meillä 
on vahva ja pitkään säilynyt aja-
tus siitä, että elämän tarkoituk-
selle täytyy löytyä sanoitus ja se 
on pelastus meidän Herrassam-
me. 

– Saamme puhua rohkeasti 
Kristuksesta ilman, että Hänet 
pitäisi häivyttää taustalle.

Kristus luonamme,
vaikka lätynpaistossa
Eräs seurakuntalehti julkaisi ke-
sällä mielipidekirjoituksen, jonka 
laatija sanoi harkinneensa jo pit-
kään kirkosta eroamista: ”Syynä 
ei ole uskoni vähyys vaan kirkon 
ja seurakuntien sirkusmainen 
toiminta. (- - - ) Harrastaa voin 
maalausta, kirjoittamista, tanssia 
ja vaikka maalausta muuallakin.” 

Salmen mukaan seurakunnan 
toiminta on hyvällä pohjalla niin 
kauan kuin seurakunnan ytimes-
sä on armahtava Jumala. 

– Jos tiedetään, minkä puit-
teissa ollaan koolla, kaikkea ei 
tarvitse sanoittaa. Elämään, toi-
voon, uskoon ja rakkauteen kut-
suva Kristus on luonamme vaik-
ka lätynpaistoillassa, jos niin ha-
luamme.

MINNA KOlISTAJA

Totta kai ajassa 
hereillä olevalla 
kristityllä on oikeus 
ottaa kantaa. 
Jokaisen kastetun 
kristityn ääni on 
myös kirkon ääni.

Samuel Salmi

”Samaa tietä” on hiippakunnan 
lähetysjuhlien teemana 
Taivalkoskella

Oulun hiippakunnan vuosittain järjestettävät lähetysjuhlat 
järjestetään 24.–25.8. Taivalkoskella.

Juhlien teema ”Samaa tietä” on otettu Laupias samarialai-
nen -vertauksesta.

Luvassa on monipuolista ohjelmaa. Eri tilanteissa puhu-
vat muun muassa piispa Samuel Salmi, piispa Erik Vikström, 
piispa Andrew Gulle Tansaniasta ja kirkon presidentti Emilio 
Aslla Flores Boliviasta.

Lähetysjuhlilla on myös paljon musiikkia ja taidetta. Esiin-
tyjänimiä ovat muun muassa Riki Sorsa, Sakari Löytty, Antti 
Sevanto, Jaana Link, Amani-kuoro ja Jukka Salminen. Mu-
kana on mukana lisäksi paikallisia esiintyjiä.

Kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu ovat edus-
tettuina juhlilla. Varhaisnuorille ja nuorille on omat juhlaoh-
jelmansa.

Tapahtumapaikkoina ovat Taivalkosken yläkoulu, alakoulu, 
lukio, ammattikoulu, seurakuntatalo sekä kirkko.

Lauantain ohjelmassa on muun muassa keskustelu lähetys-
työn oikeutuksesta: vieläkö lähetystyötä tarvitaan? Keskus-
telijoina ovat Matti Laurila, Minna Akimo, Päivi Jussila ja 
Jukka Helle.

Lauantai-iltana voi osallistua esimerkiksi juonnettuun vir-
silauluiltaan Taivalkosken kirkossa.

Lauantain ohjelma alkaa kello 10 raamattutunnilla ja päät-
tyy kello 21 afrikkalaiseen iltarukoukseen kirkossa.

Sunnuntaina aloitetaan kello 9 lähetystilaisuudella. Lähe-
tysjuhlien päätteeksi järjestetään lähimmäisen sunnuntain 
messu.

Taivalkosken kirkkoherra Juha Rauhala toivottaa tervetul-
leeksi kokemaan yhteyttä Jumalan sanan äärellä:

– Maailma on täynnä armottomuutta, hätää ja kärsimys-
tä. On sotia, nälänhätää ja ihmisoikeuksien loukkauksia. Ei-
kä meidän tarvitse katsoa vain maailmanlaajuisesti. Monelta 
ihmiseltä Suomessa on kadonnut armon loiste elämästä, niin 
montaa on haavoitettu.

– Meitä kutsutaan rakastamaan rohkeasti, samalla tavoin 
kuin laupias samarialainen. Meitä kutsutaan auttamaan ai-
neellisesti. Mutta: jos annamme pelkästään aineellista apua, 
annamme aina liian vähän. Ennen kaikkea meitä kutsutaan 
elämään todeksi sanoma Jeesuksesta Kristuksesta.

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlia on vietetty vuodesta 
1981. 

Järjestelyvuorossa on vuorollaan jokainen hiippakunnan 
rovastikunta. Vastuun vuoden 2013 juhlien käytännön toteu-
tuksesta kantaa hiippakunnan lisäksi Taivalkosken seurakun-
ta ja Koillismaan rovastikunta.

Taustana hiippakunnan omille lähetysjuhlille oli, että mo-
net valtakunnalliset kesäjuhlat ovat yleensä kaukana pohjoi-
sen seurakunnista. Päätettiin aloittaa omat lähetysjuhlat, joi-
den ohjelman toteutuksessa ovat mukana kaikki kirkon lähe-
tysjärjestöt.

Vuosittain järjestettävät lähetysjuhlat ovat kansainvälisiä 
vieraita, lähetystyöntekijöiden tervehdyksiä ja eksoottista mu-
siikkia sisältävä kansanjuhla. 

Koko ohjelma löytyy juhlien omilta nettisivuilta osoittees-
sa www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi

Höyhtyän Elotori on
kumppanuuden asialla

Höyhtyän palvelukeskuksen piha-alueella vietetään perinteis-
tä Elotori-tapahtumaa 22.8. kello 13–15.

Tapahtuma tarjoaa tilaisuuden tavata tuttuja ja saada uusia.
Elotorin alkuhartauden pitää aluekappalainen Satu Saari-

nen. Pertti Haipola laulattaa. Juhlassa esiintyy Tahkokankaan 
orkesteri Esko Koskelalla vahvistettuna.

Myyntipöydillä on tarjolla muun muassa kotileivonnaisia, 
hunajaa, koruja ja käsitöitä. 

Seurakunnan lähetysnuoret paistavat muurinpohjalätty-
jä, joiden tuotto tukee Karjasillan seurakunnan lähetystyötä. 

Höyhtyän palvelukeskuksen pihalla on myös kahvitarjoilu.
Elotorin järjestää Höyhtyän suuralueen vanhus- ja vam-

maistyöryhmä. Siinä on edustajat Karjasillan seurakunnas-
ta, Lintulammen asukasyhdistyksestä, Höyhtyän palvelukes-
kuksesta, Lintulammen palvelukodista sekä Caritas-säätiöstä.
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KUULUTUS

Oulujoen seurakunnassa toimitetaan 29.9.2013 kirkkoher-
ranvaali.

Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan alai-
sena nähtävänä 20.8.2013 kello 9–13 ja 21.8.2013 kello 15–19 
Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Koi-
vumaantie 2.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki viimeis-
tään vaalipäivänä 29.9.2013 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jot-
ka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeis-
tään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää, siis viimeis-
tään 21.7.2013.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat teh-
dä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perus-
teella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty 
tai myönnetty toiselle ilman laillista perustetta. Kirkkoherra 
saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että joku on 
virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty sii-
hen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikai-
suvaatimusta ei voida perustaa muuttoon, joka on tapahtunut 
seurakuntaan alle 70 päivää ennen vaalipäivää.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeis-
tään 23.8.2013 ennen kello 16 Oulujoen seurakunnan kirkko-
herranvirastoon, osoite Koivumaantie 2, 90650 Oulu.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään mahdollisia oikai-
suvaatimuksia 28.8.2013 kello 17.30 pidettävässä kokoukses-
sa.

Oulussa 9.8.2013

Oulujoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Pentti Kortesluoma
puheenjohtaja

Opiskelijoiden 
oma diakoni
Oppilaitosdiakonin 
tehtävänä on olla 
opiskelijoiden tukena eri 
tavoin. Diakonille saa tulla 
kertomaan niin suruistaan 
kuin iloistaankin.

Oulun seurakuntien oppi-
laitostyössä työskentele-
vä diakoni Salla Tuomi-
nen kannustaa opiskeli-

joita tulemaan hänen juttusilleen. 
Oppilaitosdiakonille voi kertoa 
kaiken kokoisista huolistaan.

– Olisi kaikkien kannalta hel-
pompaa, kun ihmiset uskaltai-
sivat puhua huolistaan jo ennen 
kuin tuntuu siltä, että seinät kaa-
tuvat päälle.

– Minulle saa tulla puhumaan 
myös muista asioista kuin huo-
lista. Sekin on tärkeää, että pää-
see kertomaan jollekulle suuris-
ta ilonaiheistaan, Tuominen hy-
myilee.

Diakoniatyön tavoitteena on 
auttaa erityisesti heitä, joiden hä-
tä on suurin. Seurakuntien dia-
koniatyöntekijät ovat pohjakou-
lutukseltaan joko sairaanhoitajia 
tai sosionomeja. Oppilaitosdiako-
ni tekee samaa työtä, mutta eri-
tyisesti opiskelijoiden ja oppilai-
tosten henkilökunnan tarpeisiin 
vastaten.

– Noin kolmannes työstäni on 
ihmisten kanssa keskustelemista. 
Lisäksi muun muassa pidän oppi-
tunteja, olen mukana uusien opis-
kelijoiden ryhmäytyksissä, koulu-
jen teemapäivissä ja henkilökun-
nan työnohjauksessa.

Yleensä asiat 
järjestyvät
Tuominen tietää, että hänen 
työnimikkeensä on harvinainen. 

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

Oppilaitosdiakoni Salla Tuomisen tunnistaa vihreästä pantakauluspaidasta.

Viihdyn hyvin 
työssäni. Saan 
olla Jumalan 
käsinä, jalkoina 
ja suurina 
korvina.

Salla Tuominen

Hän on yksi Suomen neljästä op-
pilaitosdiakonista.

– Työssäni on paljon samaa 
kuin oppilaitospastoreiden työs-
sä. Myös pastorit tekevät paljon 
sielunhoidollista työtä. Ehkä mo-
nelle nuorelle on matalampi kyn-
nys tulla puhumaan diakonille 
kuin papille.

Vaikka Tuominen on kuullut 
keskusteluissaan monenlaisia su-
ruja ja iloja, hän on huomannut 
tiettyjen asioiden toistuvan usein 
opiskelijoiden puheissa.

– Oman paikan löytäminen, 
yksinäisyys, ihmissuhteet ja elä-
män kriisitilanteet kuten läheisen 
kuolema ovat niitä asioita, joista 
minulle usein puhutaan.

Etenkin uusia opiskelijoita 
voi uuden alun edessä pelottaa 
ja ahdistaa. Tuominen voi auttaa 
kuuntelemalla, toimimalla nuo-
ren ajatusten peilinä.

– Useimmiten asiat järjestyvät 
tavalla tai toisella. Etenkin opin-
tojen alussa kaikki voi tuntua se-
kavalta, mutta kun nuori malttai-
si antaa itsellensä hieman aikaa, 
asiat voisivat selkiytyä ihan itses-
tään.

Joskus Tuomiselle tullaan pu-
humaan vaikeammista ja ras-
kaammista asioista, joita keskus-
telutuokio tai pari ei riitä selvit-
tämään. Silloin oppilaitosdiakoni 
osaa ohjata nuorta eteenpäin sin-
ne, mistä hän voi saada lisäapua.

Sisällä mutta 
ulkopuolisena
Tuominen toimi 12 vuotta meri-
mieskirkolla nuorisotyöntekijä-
nä. Lopulta hän päätti palata kou-
lun penkille hakemaan diakonin 
pätevyyden. Valmistuttuaan dia-
koniksi, Tuominen työskente-
li Diakonia-ammattikorkeakou-
lun ja diakoniaopiston Diastop-

yksikössä. Siellä hän ohjasi opis-
keluun liittyvää käytännön työ-
tä, kuten kotikäyntityötä, ryhmi-
en ohjaamista ja leirejä.

– Samana keväänä kun edelli-
nen työni loppui, oppilaitosdia-
konin virka tuli vapaaksi. Koen, 
että se oli johdatusta, Tuominen 
pohtii.

Diakoni, jolla oli jo kokemus-
ta niin opiskelijoiden kanssa työs-
kentelemisestä kuin kansainväli-
sestä työstäkin oli sopiva ehdokas 
monikulttuurisen Oulun opiske-
lijatyöhön. Tuominen aloitti op-
pilaitosdiakonina 2005.

Oppilaitostyötä voi Tuomi-
sen mukaan verrata työpaikka-
työhön. Toisaalta on hyvin sisällä 
oppilaitosten arjessa, mutta kui-
tenkin ulkopuolisena.

– Joitakin asioita voi olla vai-
kea mennä kertomaan oppilai-
toksen henkilökunnalle. Joskus 
on helpompi puhua ulkopuoli-
selle.

Tuominen muistuttaa olevan-
sa myös henkilökunnan käytet-
tävissä. 

– Viihdyn hyvin työssäni. Saan 
olla Jumalan käsinä, jalkoina ja 
suurina korvina.

KAISA ANTTIlA

Oulujoella vietetään 
musiikkipainotteinen Elojuhla
Oulujoen kirkossa ja Oulujoen pappilan pihapiirissä vietetään sun-
nuntaina 18. elokuuta Elojuhlaa teemalla ”Laula Herralle uusi laulu”.

Juhla alkaa kansanlaulumessulla kirkossa kello 10 kansanlaulumes-
sulla. Messua voi seurata myös Radio Dein välityksellä (106.9 MHz, 
kaapeli 94,1 Mhz). 

Elojuhla jatkuu messun jälkeen noin kello 11.30 Oulujoen pappi-
lan pihalla.

Juhlalla on joka vuosi teema,. joka kuvastaa seurakunnan toimin-
taa. Tänä vuonna se on seurakunnan musiikkitoiminta. 

–Seurakunnassa on tarjolla monipuolista ja korkeatasoista musiik-
kitoimintaa, esimerkiksi konsertteja, gospelmessuja, kuoroja ja bände-
jä.  Juhlan välityksellä haluamme tuoda esille näytteitä tästä tarjonnas-
ta, kertoo Oulujoen seurakunnan vt. kirkkoherra Pentti Kortesluoma.

Pihajuhlan ohjelmassa on kirkkokahvien jälkeen musiikkiesityk-
siä sekä juhlapuhe.

Kaukovainion kappelissa 
jaetaan EU-ruokakasseja
Kaukovainion–Hiirosen asukasyhdistyksen jakaa EU-ruokakas-
seja Kaukovainion kappelissa 21. ja 22. elokuuta. Ruoka-avun jako 
alkaa keskiviikkona kello 10 ja päättyy kello 14. Mikäli tavaraa jää 
vielä jakamatta, ruoka-avun jakamista jatketaan torstaina kello 10 
alkaen, kello 13 saakka.

– Oli hieno ele seurakunnalta, että se luovutti tilat tähän tarkoi-
tukseen, kiittelee  Kaukovainion–Hiirosen asukasyhdistyksen pu-
heenjohtaja Raimo Moilanen.

Ruokakassien sisältö ei vielä ole tiedossa, mutta viimevuotiseen 
tapaan kasseihin pakattaneen muun muassa maitojauhetta, hiuta-
leita, säilykkeitä ja vastaavia, ei helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

EU:n ruoka-apua yhdistys saa jaettavakseen kaikkiaan 4500–
5000 kiloa. Ruoka-apua saavat tulla hakemaan sitä tarvitsevat riip-
pumatta siitä, missä päin Oulua asuvat.
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Anna Rogel – nuorena nukkunut 
unissasaarnaaja

Porin seudun liikehdinnäk-
si kutsuttu herätysaalto sai 
alkunsa vuonna 1763. Kol-
me naista, Anna Lager-

blad, Juliana Söderborg ja Anna 
Rogel, olivat liikehdinnän kes-
kushahmoja. 

Ekstaatikko Anna Lagerblad 
eli vuosikymmeniä Porin he-
ränneiden keskushenkilön Julia-
na Söderborgin luona keskittyen 
täysin näkyihinsä ja uskonnolli-
seen elämään. 

Lagerblad oli mystikko ja pro-
feetta, joka välitti näkyjään kirjei-
den muodossa. 

Söderborg oli ainut naisista, 
joka ei ollut varsinainen ekstaa-
tikko, vaan itsenäinen saarnaaja. 
Naiset ovat tärkeä osa rukoilevai-

suuden historiaa. Hurmokselliset 
naiset nousivat yksi toisensa jäl-
keen yhteisöjensä tulkeiksi.

Seurakuntalaiset alkoivat 
kääntyä pappien sijaan paran-
nuksen sanaa saarnaavien hen-
gellisten äitien puoleen.

Tajuttomana maannut
alkoi saarnata sängystä
Anna Rogelista tuli saarnaaja hä-
nen sairastuttuaan vakavasti ja 
menetettyään jopa puhekykynsä. 
Anna Rogel oli syntynyt Meri-
karvian Alakylässä vuonna 1751. 
Myös Rogelin vanhemmat sekä 
sisarukset olivat kärsineet erilai-
sista sairauksista. 

Rogel sai käänteentekevän he-
rätyksensä vuonna 1770. Kuu-

kausia sängyssään tajuttomana 
maannut tyttö alkoi lopulta saar-
nata pysyen yhä sängyssään. Hä-
nen kerrottiin olleen hyvin heik-
ko, liikkumaton ja iholtaan kyl-
mä. 

Sairaalloisen Rogelin kerrot-
tiin pystyneen ihmesuorituksiin: 
hän saarnasi sängystään kuulu-
valla äänellä jopa tuntikausia. 
Hän veisasi virsiä sekä jakoi ke-
hotuksia ja varoituksia. 

Horrossaarnat kuin
kielillä puhumista
Rogel painotti maailmanlopun 
aikojen olevan käsillä ja neuvoi 
kristittyjä valvomaan, rukoile-
maan ja pysymään kiinni Juma-
lan sanassa. 

Rogel painotti rukouksen mer-
kitystä, sekä sydämen uskoa, jo-
ka ”hehkui Kristuksen rakkau-
desta”. 

Anna Rogel oli unissasaar-
naaja, eli horrossaarnaaja. Unis-
sasaarnaaminen tarkoittaa tilaa, 
johon saarnaaja vaipuu, väittäen 
puhuvansa Jumalan sanaa. 

Horrossaarnat kestävät usein 
jopa useita tunteja ja horrossaar-
nan aikana puhuja kokee näkyjä. 

Jälkeenpäin puhuja ei välttämättä 
muista puheidensa sisältöä. 

Horrossaarnauksen rinnak-
kaisilmiö on Raamatusta tuttu 
kielillä puhuminen, josta horros-
saarnaus poikkeaa siinä, että pu-
huja käyttää saarnatessaan yleen-
sä äidinkieltään. 

Yhteistä kielillä puhumiselle ja 
horrossaarnaukselle on poikkea-
van tajunnantilan lisäksi käsitys 
”ilmoituksen” tai tavanomaista 
merkittävämmän viestin välitty-
misestä. Pääasiassa horrossaar-
naajat ovat olleet naisia. Suoma-
laisten eskatologisten liikkeiden 
piirissä esiintyy runsaasti hor-
rossaarnausta.

Saarna kesti usein 
aamusta iltamyöhiin
Saarnatessaan horroksessa Anna 
Rogel sepitti myös hengellisiä lau-
luja, joista ei itse oman kertoman-
sa mukaan tiennyt mitään. Niin 
rahvas kuin uteliaat säätyläiset ja 
erilaiset asiantuntijat kävivät san-
koin joukoin uteliaina kuuntele-
massa Rogelia. Paikallinen kirk-
koherra raportoi käynnistään Tu-
run tuomiokapitulille. 

Liikkeen levitessä kuningas-

kin puuttui asiaan, jonka jälkeen 
varamaaherra antoi tapauksesta 
tutkintamääräyksen. 

Myös lääkärit kävivät tutki-
massa Annaa, jonka saarna kes-
ti usein aamusta iltamyöhiin, 
saarnasipa Anna joskus öisinkin. 
Lääkärit totesivat Annan sairasta-
neen hysteriaa. 

Vuoden 1774 maalis–huhti-
kuussa olivat tuhannet ihmiset 
eri paikkakunnilta käyneet kuu-
lemassa Annaa, useat kokivat 
myös herätyksen. Joukossa oli 
myös pappeja ja säätyhenkilöitä.

Naiset uhmasivat perinteis-
tä auktoriteettijärjestelmää. Oli 
ajalleen täysin vierasta, että nai-
nen asettaa itsensä hengellisen 
johtajan paikalle. 

Kolmikko sai sittemmin seu-
raajia ja useat naiset jäljittelivät 
naisherättäjien hurmostiloja. 

lIISA lOUHElA

Aiheesta lisää: Sulkunen Irma, Lii-
sa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 
1700–1800-luvun Suomessa (Gau-
deamus, Helsinki 1999)

NAISET HERÄTYSLIIKKEIDEN JOHDOSSA

Uusi sarja esittelee Suomen herätysliikkeiden merkittävimpiä naisia. 
Toisessa osassa käsitellään Anna Rogelia, joka eli lyhyen, mutta 
sitäkin värikkäämmän elämän. Vain 32-vuotiaana kuollut Rogel oli 
1700-luvun merkittävimpiä unissasaarnaajia, hänen toimintansa 
sai jopa itse kuninkaan puuttumaan asiaan. Uskonnollinen 
hurmoksellisuus jatkui vuosisadan lopulle, paikoitellen myös 
seuraavalle vuosisadalle.

Kempeleen kesäkerhossa 
kehiteltiin sketsihahmoja

Kokkokankaan seurakunta-
keskuksen lattialta kohoaa 
valtava, pienistä puupali-
koista koottu keko. Vähän 

kuin mehiläispesä. Tai moderni 
lampunvarjostin.

Mutta hei: hökötyksen sisältä-
hän pilkottaa pää!

Kempeleen seurakunnan kesä-
kerhossa on käytetty hyväksi yli 
tuhat palikkaa sisältävän laatikon 

antimia ja muurattu yksi kerho-
laisista palikkarakennelman kes-
kelle. 

– Kivointa kesäkerhossa on 
ollut, kun on saanut leikkiä. Ja 
kaikki hauskat puuhat ja jutut, se-
lostaa Topias Kinnunen, yksi ra-
kennelman kokoajista.

Eka–neljäsluokkalaisille tar-
koitetussa kesäkerhossa on lisäk-
si tehty muun muassa tuttavuut-
ta Kempeleen vanhassa kirkossa 
asuvan Hermanni Hiiren kanssa.

– Me autettiin Hermannia saa-
maan tietoa lähetystyöstä. Meil-
le lähettämissään kirjeissä Her-
manni kertoi esimerkiksi omasta 
elämästään ja Jeesuksesta, jatkaa 
Juho Hilli.

Välillä kaivellaan roolivaate-
laatikkoa ja pistetään pystyyn 
harjoitukset omaa Putous-tyyp-
pistä sketsiesitystä varten.

Kerhossa aikuisina paikalla 
olevat seurakunnan lastenohjaa-
jat kertovat, että lapset ovat luo-
neet innokkaina omia sketsihah-
moja. Sellainen on esimerkiksi 
Mähää-lammas, joka syntyi kun 
eräs pojista vetäisi kerran pääl-
leen kaikki laatikosta löytyvät 

pinkit balleriinahameet.
Sana seurakunnan ilmaisesta 

kesäkerhosta on kiirinyt koulus-
sa jaetun esitteen, Rauhan Ter-
vehdyksen ja puskaradion kautta. 
Osa on tullut kavereiden mukana.

– Toi on mun luokalla ja toi on 
mun naapuri, osoittelevat Lotta 

Arffman ja Emma Pihlaja.
Lotan perheessä kesäkerhos-

ta tiedettiin, koska jo isosisko on 
käynyt sitä aikoinaan. Emmalla 
isä ja äiti olivat kuulleet kerhosta.

Lastenohjaajien mukaan van-
hemmat ovat kiitelleet mahdolli-
suutta laittaa lapsi valvottuun toi-

mintaan siksi ajaksi kun itse ovat 
töissä. Monelle ohjattu puuhaa-
mispaikka on tullut todella tar-
peeseen.

MINNA KOlISTAJA

Topias Kinnunen viimeistelee 
palikkarakennelmaa.

Seurakunnan kesäkerhossa on soviteltu ahkerasti roolivaatteita ja kehitelty omia sketsihahmoja

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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Suosikkisananlaskuni Marja-Liisa HautaMäki
Seurakuntapastori, Limingan seurakunta

Sanal. 6:20
Poikani pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä väheksy
äitisi opetusta.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Olen saanut tämän perintönä. Isoäiti ja äiti ovat niiden 
sukupolvien edustajia, jotka käyttivät paljon sanontoja, 
jotka pohjautuivat usein Raamattuun. En ymmärtänyt 
nuorena sanomaa, vaan se aukesi minulle myöhemmin. 
Koulussa oppii valtavasti, ja voi luulla tietävänsä kaiken. 
Kirjoista ei silti opi viisautta. 
Sananlaskun ydin on , että viisaus tulee elämänkoke-
muksen myötä. Meidän tulisi kuunnella vanhusten 
elämänviisautta. Liian paljon on heitä, joita kukaan ei 
kuuntele.
 
Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
Tämä sopii opettamistilanteeseen. En käytä tekstiä täs-
sä muodossa, mutta ajatusta olen käyttänyt. Vanhus-
ten arvostaminen on hukassa, ja jossain vaiheessa pi-
tää pysähtyä miettimään, mihin se johtaa yhteiskun-
nassamme.

MARJO HäKKINEN

Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät kertovat, 
mikä Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

A nn i  K innu n e n

Kaakkurissa kirkon ja koulun
yhteistyö pelittää

Koulun ja kirkon yhteistyö 
on Oulun seudulla luonte-
vaa ja menestyksellistä.

– Täällä on tehty vuo-
sia niin hyvää työtä, ettei oikein 
voi muuta kuin toivoa, että se jat-
kuisi. Onko siinä edes parantami-
sen varaa, kun se toimii niin hy-
vin? kysyy koulupappi Satu Krei-
vi-Palosaari.

Seurakunnan ja koulun yhteis-
työ kukoistaa myös Kaakkurissa. 
Karjasillan seurakunnan koulu-
työtä koordinoiva ja Kaakkurin 
alueella toimiva Kreivi-Palosaari 
kertoo, että yksi menestyksen sa-
laisuuksista on Pyhän Andreaan 
kirkon sijainti Kaakkurin koulun 
vieressä. 

Läheisyydestä johtuen yhteis-
työ Kaakkurin koulun ja kirkon 
välillä muotoutuu spontaaniksi. 

Koulukirkot, pääsiäiskirkot se-
kä muut vastaavat tapahtumat on 
helppo pitää, kun koulu on lähellä 
kirkkoa. Lapsoset juoksevat Krei-
vi-Palosaaren mukaan kirkkoon 
pihan poikki jopa ilman päällys-
takkia.  Välitunneillakin he usein 
oikaisevat kirkon parkkipaikan 
halki.

lapset huikkaavat,
että moi pappi
Kreivi-Palosaari päivysti vii-
me lukuvuonna vuoroviikoit-
tain Kaakkurin alueeseen kuu-
luvien Kaakkurin ja Metsokan-
kaan kouluissa. Alueeseen kuu-
luvat myös Oulunlahden ja Sara-
suon koulut, joiden kanssa yhteis-
työtä on tarkoitus tiivistää tuleva-
na lukukautena.

Lapset ovat tulleet tutuiksi 
koulupapille:

– Kun lapset menevät kouluun, 
he saattavat huikata, että moi 
pappi, Kreivi-Palosaari toteaa.

Kreivi-Palosaari vierailee us-
kontotunneilla ja käy koululla 
kutsumassa lapsia kirkkoon vie-
raiksi. Hän pyrkii vuorovaiku-
tukseen ja elämyksellisyyteen ta-
valla, johon liittyy usein musiik-
ki.

Viidesluokkalaisille hän on 
esitellyt kirkkovuotta virsikul-
jetuksen avulla. Siinä lauletaan 
kirkkovuoden virret adventis-
ta adventtiin. Urakassa hujahtaa 
tunti, kun aivan kaikkia virsiä ei 
lauleta. Lapset eivät pitkästyneet. 

Kuutosten kanssa käytiin us-
kontotunnilla läpi ihmisen elä-
mä kasteesta vanhuuteen. Yhdes-
sä pohdittiin elämänkaareen liit-
tyviä asioita.

Eka- ja tokaluokkalaisille on 
kerrottu päivänavauksissa kas-
teesta.

Lapset esittävät koulupapin 
mukaan syvällisiä kysymyksiä 
asioista, jotka ovat aikuisillekin 
vaikeita.

Koulussa 
pitää näkyä
Kouluilla liikkuessaan Kreivi-Pa-
losaari toimii rennosti. Hän saat-
taa toivottaa hyvää vappua tai pis-
täytyä katsomassa miten poikien 
lintupöntön rakentaminen ete-
nee. Lapset ovat tulleet juttele-
maan tai jopa saapuneet pyhänä 
kirkkoon.

Papilla on Kreivi-Palosaaren 
mukaan tarve näkyä kouluelä-
mässä.

– Vähäinenkin paikallaolo on 
luonut hirveän hyvän tunnelman 

koulukirkkoihin. Tuntee väkeä ja 
opettajia. Heti kun kasvot ovat 
tutut lapsille ja itse tuntee lapsi-
en kasvot, tulee aivan erilainen 
fiilinki.

Koulupappi ihastelee kuinka 
lapset raikaavat virsiä. 

– On aivan käsittämätöntä, 
miten virret kajahtavat. Siinä nä-
kyy herätysliiketausta. On kiitok-
sen paikka, että täällä on tällais-
ta kasvatusta. Tulee aina kylmät 
väreet, kun lapset laulavat Oulun 
seudulla koulukirkossa.

Suvivirren saa Oulussa laulaa 
myös kevätjuhlissa, vaikka eteläs-
sä sellaista usein pidetään uskon-
non tuputtamisena.

– Täällä ei sellaista kysymys-
tä edes ole.

Suhde uskontoon
mutkaton ja raikas
Lapset ovat papin mukaan uskon-
nollisessa kehityksessään erään-
laisessa "kaupankäyntivaiheessa" 
Jumalan kanssa: ”Jos olen kiltti, 
niin... ”

Toisaalta suhde uskontoon on 
hyvin mutkaton ja raikas.

– Kirkon ja seurakunnan tulee 
elää tässä positiivisessa vireessä 
mukana. Lapset ovat rentoja, iloi-
sia ja vapaita.

Koulupapin mielestä lasten 
hengellistä elämään tuetaan par-
haiten niin, että lapset saavat 
koulukirkoissa itse kirjoittaa ru-
koukset.

– Pääsiäisenä me esimerkiksi 
kiitettiin kimaltelevasta mekos-

ta. On tärkeää, että sanoitus on 
lasten maailmasta. Näkisin, et-
tä koululapsille pitäisi suunnata 
heidän maailmastaan nousevia 
jumalanpalveluksia myös seura-
kunnan perusjumalanpalvelu-
selämässä. Jumalanpalvelukset 
pitää sanoittaa niin, että koulu-
lapsetkin kiinnostuvat.

Koululapset pitävät rituaaleis-
ta. Heillä saisi olla jumalanpalve-
luksissa isompi paikka toimijoi-
na.

– Lapsethan ovat älyttömän 
hyviä avustajia, he lukevat Raa-
mattua ja esirukouksia mielel-
lään. Lapset haluavat sytyttää 
kynttilät ja olla monessa muka-
na. Heille täytyy raivata tilaa.

PEKKA HElIN

Koululaiskirkossa Pyhällä Andreaalla lapset saivat osallistua jumalanpalveluksen toteuttamiseen.

Pe k ka H e l i n
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2. Moos. 4: 10-12
Mooses sanoi Herralle: »Mutta, Herra, minä 
en ole koskaan ollut hyvä puhuja enkä ole 
nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. 
Minulla on hidas puhe ja kankea kieli.» 
Herra sanoi hänelle: »kuka on antanut 
ihmiselle suun? kuka tekee ihmisestä mykän 
tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö juuri 
minä, Herra? Mene nyt, minä olen sinun 
kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä 
sinun tulee sanoa.»

2. Kor. 3: 4-6
tällaisen luottamuksen jumalaan on kristus 
saanut meissä aikaan. En tarkoita, että 
kykenisimme ajattelemaan mitään omin 
päin, mitään mikä olisi peräisin meistä 
itsestämme. Meidän kykymme on saatu 
jumalalta, ja hän on myös tehnyt meidät 
kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota 
ei hallitse kirjain vaan Henki. kirjain näet 
tuo kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi.

Mark. 7: 31-37
jeesus lähti sitten taas tyroksen seudulta 
ja tuli sidonin ja Dekapoliin alueen kautta 
Galileanjärvelle. siellä hänen luokseen 
tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt 
kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin 
panemaan kätensä miehen päälle. jeesus 
otti hänet erilleen väkijoukosta, pani 
sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja 
kosketti hänen kieltään. sitten hän katsahti 
taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: 
»Effata.» se merkitsee: aukene. silloin 
miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä 
vapautui, niin että hän puhui selkeästi.
    jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä 
kenellekään, mutta mitä enemmän hän 
heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät 
siitä tietoa. kaikki olivat ylen määrin 
hämmästyksissään ja sanoivat: »Hyvin hän 
on kaiken tehnyt. kuurot hän saa kuulemaan 
ja mykät puhumaan.»

Jokaisen murrosikäisen vanhempi ja useimmat koiranomistajat tietävät, mitä tarkoittaa 
”valikoiva kuulo”.  Kun murkulle sanoo, että siivoapa huoneesi, hänellä ei evä värähdä. 
Keskittyneesti hän jatkaa koneensa tuijottamista. Yritäpä kaivaa kaapista karkkipussia, 
niin kummasti murkku havahtuu, ja on käsi ojossa karkkia vailla. Koiran kanssa se toi-
mii ihan samalla tavalla: tietyn etäisyyden saatuaan irti oleva koira ei ole kuulevinaan, 
vaikka kuinka huudat ja vihellät sitä luoksesi. Kun jääkaapin ovi narahtaa, on koira pai-
kalla välittömästi.
Raamatussa Jeesus tuntuu jakavan meidät ihmiset kahteen ryhmään: niihin joilla on kor-
vat, ja niihin joilla niitä ei ole. Itse asiassa tuo korvattomien porukka on myös silmätön, 
tai ainakin ymmärtämätön, näin Jeesus väitti. 
Toisille oli turha sanoa mitään. He eivät alkujaankaan ymmärtäneet, mitä Jeesus yritti 
kertoa, tai tahallaan vääristelivät Jeesuksen lauseita saadakseen syyttää Jeesusta. Sellaisia 
ihmisiä olivat ne viisaimmat; fariseukset ja kirjanoppineet, tai ainakin suurin osa heistä. 
Näkevät silmät ja kuulevat korvat löytyivät yleensä maan hiljaisilta; köyhiltä ja sairailta 
ihmisiltä. He ymmärsivät sanoman heti ilosanomaksi, ottivat sen omakseen.
Kuulostaako tutulta? Aina välillä media tarttuu johonkin kristinuskon juttuun, käänte-
lee ja vääntelee sitä saadakseen yhä useammat ihmiset eroamaan kirkosta ja vihastumaan 
kristityille. Muuten ihmisten silmät ja korvat tungetaan täyteen viihdettä ja kaupallisuutta. 
Tuntuu pahalta nähdä, miten nautinnot ajavat vanhemmuuden ohi, tai miten itsekkyys 
näkyy yhä räikeämmin jopa päättäjien päätöksissä. Ihmisten hätää ei nähdä, eikä heidän 
huutoaan kuulla.
Tilanne ei ole kuitenkaan aivan toivoton. Jeesus, parantajamme, kulkee edelleenkin keskel-
lämme, kuten ensi pyhän teksti kertoo. Hän voi antaa kyvyn nähdä kenelle tahansa, paa-
tuneimmallekin poliitikolle, tai pahimmalle kristittyjen vainoajalle. Muistellaanpa vaan, 
miten Saulista tuli Paavali. Vielä on mahdollista kuulla paimenen ääni, ja nähdä maailma 
Jeesuksen silmin. 

KIRSI JäRVElIN
Oulunsalon seurakunnan nuorisotyönohjaaja

Sanan aika

Kuulekko nää?

Sunnuntai 18.8.2013
Psalmi: Ps. 30: 3-6, 12-13 
1. lukukappale: 2. Moos. 4:10-12 
2. lukukappale: 2. Kor. 3:4-6 
Evankeliumi: Mark. 7:31-37
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Menot Oulun seurakunnissa 15.–29.8.2013

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Ohjelmatiedot ja jutut: www.ou-
lunseurakunnat.fi/radio.
Su 18.8. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Kirsi Isola Ou-
lujoen seurakunnasta puhuu Lä-
hetyskäskystä. Uusinta. Valta-
kunnallinen lähetys.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 kansanlaulumessu Oulu-
joen kirkosta.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmassa 
on vieraana Kempeleen vs. kirk-
koherra Vesa Äärelä. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kutsutaan uusia py-
häkoulunopettajia mukaan jouk-
koihin. MP
Su 25.8. klo 8.45 Radiopyhäkou-

www.oulunseurakunnat.fi/radio | Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

lussa Aila Valtavaara kertoo sii-
tä, miten Jeesus ilmestyy opetus-
lapsille. Uusinta. Valtakunnalli-
nen lähetys.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Kiimingin kirkos-
ta. Messun toimittaa Ulla Mitru-
nen-Nyyssönen, ja kanttorina on 
Sari Wallin.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmas-
sa on vieraana Kempeleen vs. 
kirkkoherra Vesa Äärelä. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa vanhustyön pastori 
Markku Palosaari kertoo muisti-
sairaiden laulavista ystävistä. MP.
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset ma–to klo 
16.20.
Pe 16.8. klo 14.40 Päivän valin-
nassa kutsutaan uusia pyhäkou-

lunopettajia mukaan joukkoi-
hin. MP
Ke 21.8. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Oululainen Tapio Pokka 
kuvailee itseään ajopuuksi, joka 
löysi omakohtaisen uskon kak-
sikymppisenä opiskelijana. Tä-
tä nykyä Tapio Pokka on Suo-
men Raamattuopiston vapaaeh-
toistyöntekijä ja tekee lähetystyö-
tä Lähetysjärjestö Kylväjän riveis-
sä yhdessä vaimonsa kanssa. Uu-
sinta. MP
Pe 23.8. klo 14.40 Päivän valin-
nassa vanhustyön pastori Mark-
ku Palosaari kertoo muistisairai-
den laulavista ystävistä. MP.
Ma–pe 26.–30.8. klo 15.20 Vii-
kon vieraana oululainen sarja-
kuvataiteilija Ville Ranta, kertoo 
ajatuksiaan tämän hetken kirkol-
lisesta keskustelusta piirtämisen 
näkökulmasta. Uusinta kokonai-

suudessaan ti 3.9. klo 22.05. MP
Ke 28.8. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Suomen Raamattuopis-
ton syntyyn vaikuttaneen herä-
tyssaarnaaja Urho Muroman elä-
mäntyöstä ja opiston nykyisestä 
toiminnasta kertoo Timo Junk-
kaala. Uusinta. MP

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 18.8. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Kirsi Isola pu-
huu Lähetyskäskystä. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.
Su 25.8. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Aila Valtavaara kertoo, mi-
ten Jeesus ilmestyy opetuslapsil-
le. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Saloisten 
kirkosta.

Suora nettilähetys Oulun 
tuomiokirkosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 18.8. klo 10 messu.
Su 25.8. klo 10 sanajumalanpal-
velus.

Radio YlE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 18.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Haapaveden kirkosta.
Su 25.8. Tornion seurakunnan 
jumalanpalvelus Alatornion kir-
kosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
la klo 18.

YlE TV 1
Su 25.8. klo 10 Nojatuolikirkko 
Oulunkylän vanhasta kirkosta 
Helsingistä.

Oppilaitostyöntekijät opiskelijoiden
ja henkilökunnan tukena

Oulun ev.lut. seura-
kuntien oppilai-
tostyötä tehdään 
Oulun yliopistos-

sa, ammattikorkeakouluis-
sa ja ammattiopistoissa. 

Oppilaitostyössä on mu-
kana pastoreita, diakoni ja 
kirkkomuusikko. 

 Oulun ev.lut. seurakun-
tien oppilaitostyöntekijöitä 
voi lähestyä aina, kun hei-
tä näkee oman oppilaitok-
sen käytävillä ja ruokalassa.

Yhteystiedot löytyvät 
oman oppilaitoksen intras-
ta ja seurakuntien verkko-
sivuilta.

Oppilaitostyön tarkoi-
tus on auttaa ja tukea se-
kä opiskelijoita että henki-
lökuntaa. Tukea voi hakea 
silloin, kun on tarve saada 
keskustella jonkun kanssa. 

Oppilaitostyöntekijöi-
den työnkuvaan kuuluu ol-
la mukana oppilaitosten ar-
jessa ja juhlassa.

Syksyisin oppilaitos-
työntekijät ovat mukana 
opiskelijoiden ryhmäytyk-
sissä ja infotilaisuuksissa, 
joissa he tapaavat suuren 
osan opiskelunsa aloitta-
neista opiskelijoista.

Kirkkotilaisuudet, ava-
jaisjumalanpalvelukset, 
joulu- ja pääsiäishartaudet 
sekä kevätkirkot ovat osa 
oppilaitostyöntekijöiden 
toimenkuvaa.
Oppilaitospastori Jenni Sil-

jander kuvailee oppilaitos-
pastoreiden tehtävää opis-
kelijoiden ja henkilökun-
nan rinnalla kulkemiseksi.

Oppilaitospastoreiden 
kanssa voi keskustella muis-
takin kuin hengellisistä asi-
oista.

– Lähtökohtana on pal-
vella oppilaitoksen opiske-
lijoita ja henkilökuntaa ko-
konaisvaltaisesti, Siljander 
sanoo.

– Papeilla on tiukka vai-

tiolovelvollisuus. Meille us-
kaltaa tulla puhumaan mo-
nenlaisista asioista.

– Vahvuutemme on se, 
että kyseessä on koulun ul-
kopuolinen ihminen, joka 
voi antaa tilanteeseen toi-
senlaisen näkökulman, Sil-
jander kertoo. 

Osa tiimiläisistä kuuluu 
myös esimerkiksi Oulun 
kaupungin kriisiryhmään. 

– Keskustelu lähtee liik-
keelle henkilön omista läh-

tökohdista. Kristinusko 
vaikuttaa taustalla.

Siljander muistuttaa, et-
tä kävijän ei tarvitse olla 
kirkon jäsen.

– Olemme toteuttamas-
sa Jeesuksen lähetyskäskyä 
lähtemällä ulos virastoista 
ja menemällä sinne missä 
ihmiset ovat. 

Oulun seudun ammattiopiston uudet opiskelijat tutustuivat toisiinsa Hietasaaressa viime syksynä. Opiskelijatuutorit vetivät ryhmäytymisleikkejä ja oppilaitosdiakoni Salla Tuominen piti lopuksi oman keskustelutuokion.

K a t ja  K i i s k in e n
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Kuulovammaiset:
Hietasaaren kesäilta to 15.8. klo 17, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Viittomakielisten yhteinen illanviet-
to ulkona. Hartaus, ulkopelejä, kahvit ja makkaran-
paistoa. Sateella olemme sisätiloissa.
Viittomakielinen messu su 18.8. klo 12, Tuomiokapi-
tulin tallikirkko. Viittomakielisen hengellisen työn toi-
mikunnan uudet jäsenet siunataan tehtävään.

Viittomakielisten kuurojen leiri to–su 3.–6.10., Juu-
man leirikeskus. Leirin hinta kuljetuksen ja täysihoi-
don kanssa on 62 €. Leirin vetäjinä ovat diakoniatyön-
tekijät Saila Luukkonen Tuiran seurakunnasta ja An-
ne-Mari Kyllönen. Sitovat ilmoittautumiset 17.9. men-
nessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Anne-Maril-
le, p. 040 5912 657 tai vastaanotolla ti ja to klo 9–11.

NäKövammaiset:
Näkövammaisten leiripäivä la 21.9. klo 11–17, Isonie-
men leirikeskus. Virkistyspäivä näkövammaisille ja lä-
heisille meren rannalla. Ulkoilua, saunomista, makka-
ranpaistoa ja iloista yhdessäoloa. Halukkaille patikka-
retki Runtelinharjulle. Päivän hinta 7 € sisältäen lou-
naan ja päiväkahvit. Matkat omin kyydein. Ilmoittau-
du 6.9. mennessä diakonisten erityispalvelujen toimis-
toon, p. 044 3161 552.

Erityisdiakonia

English service on sunday 18th of August at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel.
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
18.8. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
English service on sunday 25th of August at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel.
Englanninkieliset seurat su 25.8. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
opisKelijajärjestöt
OPkOn kesäraamis tiistaisin 27.8. saakka klo 18.30,
Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 28.8. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Tulevaisuuden toivossa 
ja pelossa, Kaisa Rytky.
kesällä toimintaa vaihtelevasti ja omatoimisesti. Seu-
raa mitä tapahtuu ja/ tai kutsu itse muut mukaan Face-
book-sivulla: Oulun kristillisten opiskelijoiden ajanviet-
toa kesällä 2013.

Kirkolliset toimitukset 
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) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

kerhonohjaajien peruskurssi pe–su 13.–15.9., Suve-
lan leirikeskus. Ilmoittautuminen Karjasillan, Oulujo-
en, Tuiran ja Tuomiokirkkoseurakunnan kerhonohjaa-
jaksi. Koulutuksessa saat valmiuksia toimia varhais-
nuorisotyön kerhonohjaajana 7–14-v. lapsille. Koulu-
tus on sinulle maksuton. Ilmoittautuminen 1.9. men-
nessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Osallistujille lä-
hetämme leirikirjeen. Lisätietoja: Oulujoen nuoriso-
työnohjaaja Sanna Karjalainen, p. 040 7186 925. Kou-
lutusta toteuttamassa myös nuorisotyönohjaajat San-
na Tervo Tuiran seurakunnasta ja Kaija Siniluoto Tuo-
miokirkkoseurakunnasta.

Leirit ja retket

Lähetys

siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta. 
Puodista kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia 
sekä uusia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajas-
sa tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia ote-
taan vastaan. Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja os-
toksille! P. 044 316 1720.
"samaa tietä" - Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille 
taivalkoskelle la 24.8. klo 8 Oulun linja-autoasemalta. 
Ks. ilmoitus Kiimingin seurakunnan sivulta 18.

Elämäniloa-voimaantumiskurssi
tiistaina 17.9. klo 10–11 Kaukovainion kappelissa
ja 4.10.–4.12. Lämsänjärven leirikeskuksessa.

Kurssi on tarkoitettu omaishoitajille, joiden omaishoi-
totilanne on päättynyt hoidettavan kuolemaan. Mu-
kaan kurssille otetaan 8 henkilöä. Kurssi pidetään 
päiväkurssina Oulussa, Lämsänjärven leirikeskukses-
sa (Hiihtomajantie 2).

Kurssin tavoitteena on voimaannuttaa osallistujia ja 
löytää menneisyyden läpikäymisen jälkeen jotain uutta 
tulevaisuuteen. Kurssi sisältää alustuksia, yhteisiä kes-
kusteluja, iloa ja vertaistukea turvallisessa ryhmässä.

Tavoitteena on myös auttaa osallistujia löytämään uu-
destaan sosiaalisia verkostojaan ja ylläpitämään fyysis-
tä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään sekä lisä-
tä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia.

kurssin aikataulu: 17.9. klo 10–11 infotilaisuus kurssis-
ta Kaukovainion kappelissa (Hiirihaukantie 2).
4.10. klo 9–15 intensiivijakso (menneisyys), 4.–6.11. klo 
9–15 intensiivijakso (nykyisyys) 3.–4.12. klo 9–15 inten-
siivijakso (tulevaisuus) Lämsänjärven leirikeskuksessa.

Kurssille haetaan täyttämällä hakulomake, osallistu-
jat valitaan hakemusten perusteella. Kurssin hinta on 
kokonaisuudessaan 90 € sisältäen ruokailut, kahvit ja 
kurssiin sisältyvän ohjelman. Hakulomakkeen voit pyy-
tää Paula Kyllöseltä, p. 040 7235 880 tai Asta Leino-
selta, p. 040 5747 157. Hakuaika kurssille päättyy 6.9.

Kurssin järjestää Oulun ev. lut. seurakuntien diakonia-
työ yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ja lähei-
set ry:n kanssa.

Oulun seurakuntien
parisuhdetyön ideailta
torstaina 29.8. klo 18–20.30 Karjasillan kirkossa.

Tule mukaan ideoimaan ja vaikuttamaan Oulun seu-
rakunnissa tehtävään parisuhdetyöhön vuodelle 2014. 
Illassa tarjotaan iltapalaa ja lastenhoito on järjestet-
ty, minkä vuoksi ilmoittauminen 22.8. mennessä säh-
köpostilla riina.moilanen@evl.fi.

Pyhäkouluopettajien starttipäivä
lauantaina 24.8. klo 9–15
Heinätorin seurakuntakodissa.

Tervetuloa seurakuntaasi vetämään mukavaa ja tär-
keää toimintaa lapsille ja perheille. Toiminta on mo-
nipuolista ja mukana menossa ovat toiset pyhäkoulu-
opettajat sekä seurakunnan työntekijät. Työhön saat 
koulutuksen ja pidämme muun muassa kokouksia tee-
moineen sekä yhteisiä retkiä ja juhlia säännöllisesti py-
häkouluopettajaporukalla.

Aloitamme yhteisellä pyhäkouluopettajien starttipäi-
vällä Heinätorin seurakuntakodissa lauantaina 24.8. 
Ota yhteyttä rohkeasti seurakuntasi pyhäkouluvastaa-
vaan. Ilmoittaudu hänelle myös starttipäivään.

tuiran seurakunta:
Anu Hannula, lastenohjaaja, p. 044 3161 718

Oulujoen seurakunta:
Saara Hietava, lapsityönohjaaja, p. 040 5755 353

tuomiokirkkoseurakunta:
Tea Lakkala, lastenohjaaja, p. 050 5207 757

karjasillan seurakunta:
Mari Jääskeläinen,
lapsi- ja perhetyönsihteeri, p.040 5747 109

Oulunsalon seurakunta:
Hannele Heinonen, p. 044 7453 850

Haukiputaan seurakunta:
Outi Palokangas, p. 040 5471 472

kiimingin seurakunta:
Schönberg Anne, p. 040 7431 901 

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Muistisairaille etsitään
laulavia ystäviä
tiistaina 10.9. klo 18–19
Karjasillan kirkon seurakuntasalissa.

Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaa-
ehtoisia muistisairaiden tueksi. Laulavaksi ystäväksi 
voi lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, joka haluaa 
palvella muistisairaita musiikin kautta. Tehtävään an-
netaan koulutus tiistaina 10.9. klo 18–19 Karjasillan 
kirkon seurakuntasalissa.

Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta osoittees-
sa www.suurellasydamella.fi tai vanhustyönpasto-
ri Markku Palosaarelle, p. 044 3161 420, markku.pa-
losaari@evl.fi tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle 
puhelimitse tai sähköpostitse:

Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993

kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187

Oulunsalon seurakunta: 
pastori Jukka Joensuu, p. 044 745 3847

Oulun tuomiokirkkoseurakunta: 
kanttori Henna-Mari Sivula, p. 040 7450 160

Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408

tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen,
p. 040 7235 880

karjasillan seurakunta:
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen,
p. 040 5747 157

Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi.

Eroryhmä

Syksyn eroryhmä kokoontuu Perheasiain neuvottelu-
keskuksessa (os. Veteraanikatu9 D) 4.9. alkaen.

Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 16–17.30 kymme-
nen kertaa, lukuun ottamatta viikot 39, 40 ja 43. Ero-
ryhmässä käsitellään keskeisiä eroon liittyviä teemoja 
sekä etsitään voimavaroja arkeen.

Ryhmään otetaan kahdeksan haastateltua henkilöä. 
Ryhmän vetäjinä ovat johtava perheneuvoja Seppo 
Viljamaa ja perheneuvoja Johanna Siira.

Ilmoittautumiset Perheasiain neuvottelukeskukseen 
viimeistään perjantaina 30.8. p. 044 3161 557.
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 18.8. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Jouko 
Lankinen. Kanttorina Péter 
Marosvári. Entisten rippikou-
lulaisten kirkkopyhä, kirkko-
kahvit Vanhassa pappilassa. 
Kolehti hiippakunnan toi-
mintaan. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi.
sanajumalanpalvelus su 
25.8. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Mari Flink 
ja Jyrki Vaaramo. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Lauri-Kalle Kallunki. Ko-
lehti somalityön tukikeskuk-
sen rakentamiseen Koillis-
Keniassa. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Hartauselämä
sanan- ja rukouksen ilta su 
25.8. klo 17, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Puhujana kap-
palainen Juha Tahkokorpi 
Kiimingin seurakunnasta.

musiikki ja kulttuuri
kesäsarjan urku- ja viulu-
konsertti ti 20.8. klo 20, Ou-
lun tuomiokirkko. Ks. ilm.
taiteidenyön konsertti to 
22.8. klo 20, Oulun tuomio-
kirkko. Ks. ilm.
Musiikkimatinea su 25.8. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 419.

jumalanpalvelukset
Messu su 18.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Arto Nevala, kant-
torina Hannu Niemelä. Kel-
lon rauhanyhdistyksen kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit. Laulu-
ryhmä laulaa.
Messu su 25.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Kaisa Säkkinen.  
50 vuotta sitten rippikoulun 
käyneiden kirkkopyhä.

lapset ja lapsiperheet
Perhekerho ja perhetupa on 
aikuisten ja lasten yhteinen 
kerho, johon ei ole ilmoit-
tautumista. Perhekerhot ja 
perhetupa aloittavat viikol-
la 35: Kellon srk-koti torstai-
sin klo 9.30–11, Martinnie-
men srk-koti perjantaisin klo 
10–11.30, Jokelan vanha kou-
lu perjantaisin klo 10–11.30 
sekä Vakkurilan perhetupa 
perjantaisin klo 9.30–11.30.
Martinniemen 3–5-vuotiai-
den päiväkerhossa vapaita 
paikkoja. Lisätietoja ja ilm. las-
tenohjaajille, p. 045 1394 096.

Diakonia
Mielenvirkeydeksi-päivä ma 
19.8. klo 10–15 Isoniemellä. 
Kaipaat piristystä ja vaihte-
lua ja pitäisi lähteä ihmisten 
pariin liikkeelle? Olet terve-
tullut. Ilmoittaudu Helille 
viim. 16.8., p. 040 5898 362 
(voit jättää viestin vastaa-
jaan, otan tarvittaessa yh-
teyttä). Ilmoita ruokavalio ja 
kyydintarve. Ulkoilemme ja 

ruokailemme sekä paistam-
me kotalätyt. Päivä päättyy 
yhteiseen hartauteen. Läh-
tö Puttaan Tuvan edustalta 
(Kirkkotie 10 E) klo 9.45 yh-
teiskyydein.
kirkon ulkomaa-
navun ilta (toi-
senlaiset ko-
tikutsut) ke 
21.8. klo 18 
Paula Mäke-
lällä, Nikintie 
22, Kello. Har-
taus Jari Flink, 
Kirkon ulkomaa-
navuntyön ja ajan-
kohtaisten asioiden esitte-
ly, kahvittelua ja arvonta. Li-
sätiedot, p. 050 3215 472.
kehitysvammaisten nuor-
ten leiri 30.8.–1.9. Isonie-
men leirikeskuksessa. Leiri 
on tarkoitettu omatoimisil-
le 15–25-vuotiaille nuorille, 
jotka pärjäävät ilman henki-
lökohtaista avustajaa. Leiril-
le mahtuu 20 leiriläistä. Etu-
sijalla ovat haukiputaalaiset 
ja kiiminkiläiset nuoret. Lei-
rimaksu 45 €.  Ilm. 16.8. men-
nessä Erja Haholle, p. 0400 
775 164.
Lukupiiri  (ent. kirjallisuus-
piiri) kokoontuu jälleen ker-
ran kuukaudessa Puttaan 
Tuvassa maanantaisin. En-
simmäinen kokoontuminen 
19.8. klo 18. Luettava kirja 
Sarasvatin hiekkaa, kirjailija 
Risto Isomäki.

muut menot
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 20.8. klo 13 seura-
kuntakeskuksen neuvottelu-

huoneessa.
Nuotioilta ke 28.8. klo 18 Ki-
viniemen vierasvenesataman 
nuotiopaikalla. Ohjelmassa 
kahvittelun ja makkaranpais-

ton lomassa yhteis-
laulua ja hartaus. 

Mukana Jaak-
ko Kaltakari, 
Hannu Nie-
melä ja Jo-
hanna Kero-
la. Oma istuin 

mukaan.
Puttaan tuvan 

vapaaehtoisten 
kokous to 29.8. klo 

11 Puttaan Tuvalla. Suun-
nittelemme Puttaan Tuvan 
avoimien ovien syyskautta.
Puttaan tuvan avoimet 
ovet to 29.8. klo 12–14 Put-
taan Tuvalla. Tule istahta-
maan, nauttimaan jokimai-
semasta, tekemään käsitöi-
tä tai lukemaan lehtiä. Kah-
viosta voi ostaa päiväkahvin, 
teen tai mehua. Kerran kuu-
kaudessa keittopäivä. Lä-
hetystyön käsityömyyntiä. 
Tuotto Haukiputaan seura-
kunnan diakonian ja lähe-
tystyön tukemiseen.
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisöl-
le 23.8. saakka maanantais-
ta perjantaihin klo 10–18, 
jolloin myös kirkon opas on 
paikalla. Haukiputaan kir-
kon 250-vuotisjuhlakirjoja 15 
€/ kpl. Juhlakirjoja saatava-
na kirkosta ja kirkkoherran-
virastosta aukioloaikoina.
Oulun hpk:n lähetysjuhlat 
samaa tietä 24.–25.8. Taival-
koskella. Teemme päiväret-

kesäsarjan
urku- ja viulukonsertti
ti 20.8. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Maija Lehtonen (urut) ja Manfred Gräsbeck (viulu) 
Helsingistä konsertoivat Oulun tuomiokirkossa. Va-
paa pääsy. Käsiohjelma 5 €.

taiteiden Yön konsertti
torstaina 22.8. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Henna-Mari Sivula (sopraano), Lauri-Kalle Kallun-
ki (baritoni), Raakel Pöyhtäri (urut ja piano). Vapaa 
pääsy!

Lukupiiri
(ent. kirjallisuuspiiri)

kokoontuu jälleen
kerran kuukaudessa

Puttaan Tuvassa
maanantaisin.

Nuoret
Pienoismallikerho su 18.8. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Vetäjänä Tapio Huh-
telin, p. 050 5479 657.

muut menot
Valtakunnallisena ravin-
tolapäivänä su 18.8 klo 11–
14 Elohuoneella, Isokatu 11, 
nuoret tuomioaikuiset myy-
vät herkullista keittoa.
Opastettu hautausmaakier-
ros ma 19.8. klo 18–20, Ou-

lun hautausmaa. Aihe: Lei-
pää ja sirkushuveja. Maksu-
ton. Lähtöpaikka Oulun hau-
tausmaan pääportti, Kajaa-
nintie 1. Ei ennakkoilmoit-
tautumista.
tule tekemään taidetta to 
22.8. Oulun taiteiden yönä 
Elohuoneelle. Lapsille myös 
onnenpyörää ym. mukavaa 
pikku rahalla. Järj. nuoret 
tuomioaikuiset.
Vihkihetki pe 23.8. klo 17, 
Oulun tuomiokirkko. Ks. ilm.

Vihkihetki
perjantaina 23.8. klo 17 Oulun tuomiokirkossa. 

Meillä on ilo kutsua teidät omiin häihinne Oulun tuo-
miokirkkoon.

Mukaan tarvitsette vain toisenne ja esteettömyys-
todistuksen. Muusta huolehtii Oulun tuomiokirkko-
seurakunta. Todistajiakaan ette tarvitse, mutta halu-
tessanne voitte kutsua juhlaan omat läheisenne.

Vihkimisen jälkeen tarjolla on hääkakkua ja kahvit 
tuomiokirkon kryptassa. Tilaisuuteen ei tarvitse il-
moittautua ennakkoon.

Entiset rippikoululaiset

Kutsumme teidät tuomiokirkkoon yhteiseen messuun 
18.8. klo 10 ja sen jälkeen muistelemaan
omaa rippikouluaikaanne
kahvikupin äärellä Vanhaan
pappilaan. Miettikää valmiiksi
parhaat tai pahimmat
muistonne.

Sydämellisesti tervetuloa!

kiitän teitä kaikkia,
jotka muistitte minua 60-vuotispäivänäni. Päivä oli 
lämmin ja koskettava.

Lahjakeräys tuotti kaikkiaan 3400 euroa, joka
yhdessä Cafe Kryptan tuoton kanssa menee Suomen 
Lähetysseuran tasauskeräyksen kautta Aasian tyttö-
jen ja naisten koulutukseen Mekong-joen alueella.

Matti Pikkarainen
tuomiorovasti

ken (myös yöpyminen mah-
dollista). Ilm. Helena Ylimau-
lalle, p. 040 5014 764 pe 16.8. 
mennessä.
Piispansauvakävely la 31.8. 
klo 11–14.30, Oulun Kaupun-
ginteatteri. Piispansauvakä-
vely teemalla "Nyt on henki 
päällä – ketään ei jätetä syr-
jään" haastaa osallistumaan 
ja katsomaan ympärillem-
me, ketä voisimme kutsua 
mukaan (reitit 10 km, 6 km, 
3,4 km ja 1,3 km). Yhteisläh-
tö sauvakävelytapahtumaan 
Ouluun omin kyydein kirkko-
pihasta klo 10. Mikäli sinul-
la ei ole kyytiä tai voit tarjo-

ta kyytiä, ole yhteydessä Lai-
la Junttiin, p. 040 8668 319 
tai laila.juntti@evl.fi pe 23.8. 
mennessä. Vauvasta vaariin 
tervetuloa mukaan!
kellonkartano: Kello24 – 
Nuorten raamattuleiri 16.–
18.8., su 18.8. klo 13 Karta-
non gospelkirkko, naisten-
päivä la 24.8., Kartanon kirk-
ko su 25.8. klo 13.
ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 18.8. klo 17 ry:llä, 
seurat su 25.8. klo 14 Kulta-
simpussa ja klo 17 srk-kes-
kuksessa, Jokikylä: seurat su 
18.8. klo 17 ry:llä, seurat su 
25.8. klo 17 ry:llä.



17   Nro 26    15.–29.8.2013

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.

karjasillan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 18.8. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Maija Kont-
tinen, kanttorina Juha 
Soranta.
Messu su 18.8. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 18.8. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti Oulun 
hiippakunnan toimintaan 
kasvatus-, diakonia- ja lähe-
tystyössä. 
Messu su 25.8. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Messu su 25.8. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Satu Krei-
vi-Palosaari, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Messu su 25.8. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kolehti somali-
työn tukikeskuksen rakenta-
miseen Koillis-Keniassa Suo-
men Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen kautta. 

Hartauselämä
raamattupiiri to 15.8., to 
22.8. ja to 29.8. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
21.8. ja ke 28.8. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. 

musiikki ja kulttuuri
iltamusiikki ti 27.8. klo 20, 
Karjasillan kirkko. Christian 
Ahlskog, urut.
kirjavirtaa Pappilassa! ke 
28.8. klo 18, Kastellin kirkon 
pappila. Ks. ilmoitus.
"Lepään lähempänä taivas-
ta"- syysillan haikuhetkiä ja 
taikatankaa Kastellin kirkol-
la 1.9. klo 18. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–10, p. 044 
3161 579 tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.
sieniretki ma 9.9. klo 16. Ks. 
ilmoitus. 

lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ja -tupa ks. ilm.

Nuoret
Vaellusleiri Hossassa pe 
30.8. Reipas vaellusleiri Hos-
san maastoissa rippikoulun 
käyneille nuorille ja nuo-
rille aikuisille. Leirillä mah-
dollisuus kalastaa (jokai-
nen hankkii luvat itse). Lei-
rin hinta 60 €. Ilmoittautu-
minen 1.6.–15.8.2013 osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja Heik-
ki Karppiselta p. 0443161580 
tai heikki.karppinen@evl.fi.

seniorit
Elotori 22.8. klo 13, Höyhty-
än palvelukeskuksen piha.   
Hartaus (Satu Saarinen), mu-
siikkia (Matti Partanen), Tah-
kokankaan Orkesteri, arvon-
taa, tuote-esittelyjä, makka-
raa, leivonnaisia ja muurin-

pohjalättyjä. Kahvitarjoilu! 
Tapahtuman järjestää Höyh-
tyän suuralueen vanhus- ja 
vammaistyöryhmä.
kesäkerho to 22.8. klo 13.30, 
Karjasillan kirkko. Mukana 
diakoniaopiskelija Heidi Här-
könen.
senioripysäkki ti 10.9. klo 10, 
Kaukovainion kappeli. Ks ilm.

leirit ja retket
"Perhosen lailla, huolta 
vailla, pysähdy ihminen kii-
reinen" ke–la 11.–14.9., Juu-
man leirikeskus. Ks. ilm.

muut menot
Yhdessä jumalan edessä 
21.8. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Sinä, joka olet kiin-
nostunut uskon asioista ja 
haluat löytää Jumalan lähei-
syyttä elämääsi. Tule viettä-
mään iltaa yhdessä Jumalan 
edessä. Aluksi tarjolla iltapa-
laa, jonka jälkeen ilta jatkuu 
vapaamuotoisesti mm. musii-

kin, keskustelun, lyhyen ope-
tuksen ja rukouksen mer-
keissä. Voit tulla keskustele-
maan ja vaihtamaan ajatuk-
sia tai halutessasi vain hiljen-
tymään ja kuuntelemaan. Ei 
tarvitse ilmoittautua ennak-
koon. Tervetuloa mukaan!
kummien ja kummilasten il-
ta ke 28.8. klo 18, Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus.
Lattiakuvaillat kerran kuus-
sa tiistaisin klo 18 Maikku-
lan kappelilla. Alkaen 3.9. 
aiheella Ruut – Minulla on 
oma tärkeä paikka elämä-
ni kaikissa tilanteissa. Lat-
tiakuvailloissa rakennamme 
lasten ja aikuisten lattiaku-
vakertomuksen. Molemmis-
sa on sama aihe. Lattiakuva-
kertomuksissa on tärkeää yh-
teinen kokemus ja raamatun-
kertomusten siirtäminen tä-
hän päivään ja hetkeen, osal-
listujan omaksi kokemuksek-
si. Kertomuksen jälkeen nau-

sieniretki
ma 9.9. klo 16.

Karjasillan diakonian
vapaaehtoisille. Mukana 
ammattitaitoinen opas. 
Lähtö omilla kyydeillä 

Karjasillan kirkolta.
Retki kestää noin kolme 

tuntia. Hinta 25 €.
Ilmoittautumiset www.

oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

senioripysäkki
tiistaina 10.9. klo 10 Kaukovainion kappelissa.

Keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille. Ikääntyminen voi 
tuoda elämään monia suuria muutoksia. Senioripy-
säkki on maksuton, luottamuksellinen ja suljettu kes-
kusteluryhmä. Se kokoontuu 15 kertaa syksyn aikana. 
Ryhmässä on ohjaajan lisäksi 5–10 henkilöä. Ryhmän 
tavoitteena on antaa mahdollisuus jakaa omia tuntei-
ta ja ajatuksia, ja löytää niille uusia merkityksiä. Se-
nioripysäkin tarkoituksena on, että ryhmään kuulu-
vat auttavat toinen toisiaan. Lisätietoja ja ryhmään il-
moittautuminen 23.8. mennessä diakonissa Asta Lei-
noselle, p. 040 574 7157 tai asta.leinonen@evl.fi.

timme yhdessä iltapalaa. Ter-
vetuloa kaiken ikäiset, lapset 
ja aikuiset, yhdessä tai yksin.
sururyhmä ke 25.9. klo 
17.30–19, Karjasillan kirkko. 
Sururyhmä on keskustelu-
ryhmä, jossa voit jakaa koke-
muksiasi, tunteitasi ja ajatuk-
siasi samanlaisessa elämän-
tilanteessa olevien kanssa. 

Ryhmä palvelee parhaiten, 
jos läheisen menetykses-
tä on ehtinyt kulua muuta-
ma kuukausi. Ohjaajina dia-
konissa Anu Kontio ja pasto-
ri Esa Nevala. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 13.9. men-
nessä: Anu Kontio, p. 040 
5747 162.

Perhekerhot ja perhetupa
alkavat kesätauon jälkeen viikolla 35.

Ma 26.8. klo 9 perhetupa Karjasillan kirkolla
ti 27.8. klo 9.30 perhekerho Pyhän Andreaan kirkolla
ke 28.8. klo 9.30 perhekerhot Kaukovainion ja Maik-
kulan kappeleilla ja Kastellin kirkolla sekä klo 10 Py-
hän Andreaan kirkolla.

Perhekerho on lasten ja aikuisten
kohtaamispaikka, johon lapsi tulee
yhdessä aikuisen kanssa. Kerho
alkaa yhteisellä hartaushetkellä.
Hartauden jälkeen kahvitellaan,
askarrellaan, leikitään,
jutustellaan. Kerhon
päätämme lasten ja
aikuisten yhteiseen
laulu-/ loruttelutuokioon.
Tervetuloa mukaan!

w
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Kummien ja
kummilasten ilta
keskiviikkona 28.8. klo 18 Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa. 

Nyt on hyvä syy ottaa oma kummi tai kummilapsi 
mukaan ja lähteä yhdessä viettämään mukavaa 
elokuista iltahetkeä Lämsänjärvelle. Ohjelmassa 
toimintapisteitä, räiskäleitten paistoa, nuotiolauluja 
ja hiljentymistä. Mukaan ulkoiluvaatteet.

28.8. Ulla-Lena Lundberg: Marsipaanisotilas TAI Jää
Matti Hälli: Isä Jumalan ilveilijä
25.9. Taina Latvala: Välimatka
Orvokki Autio: Valokuvavarkaat
16.10. Tarquin Hall: Vish Puri ja kadonneen 
palvelijattaren tapaus
Barbara Nadel: Kristallihäkki
20.11. Raimo Pesonen: Automies
Robert M. Pirsig: Zen ja moottoripyörän 
kunnossapito
11.12. James Herriot: Kaikenkarvaiset ystävämme
Jennifer Worth: Hakekaa kätilö!

Lukeminen on hyvä harrastus. Se synnyttää ajatuk-
sia, pohdintaa, kysymyksiä ja keskustelukumppa-
nin tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toi-
vomasi foorumi. Ole utelias, ole häpeilemättömän 
utelias. Kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi 
eteen. Avaa kirja ja lue, anna itsellesi aikaa ja jaa lu-
kukokemuksiasi Kastellin kirkon pappilassa (Töllin-
tie 38), kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. 
Siellä nähdään!

Lisätietoja antaa pastori Juha Vähäkangas, 
p. 040 5747 158, juha.vahakangas@evl.fi.

Leikkaa talteen!

"Perhosen lailla, huolta vailla, 
pysähdy ihminen kiireinen" 
ke–la 11.–14.9. Juuman leirikeskuksessa. 

Ohjelmassa on retriitin aineksia, mutta myös muu-
ta ohjelmaa. Etusijalla Karjasillan seurakunnan alu-
eella asuvat. Mukana ovat diakoniatyöntekijät Tert-
tu Rahko, p. 040 5752 712 ja Marjukka Hamari, p. 040 
5752 710. Ilmoittautumiset internetissä tai suoraan 
työntekijöille.

"Lepään lähempänä taivasta" –
syysillan haikuhetkiä ja taikatankaa
sunnuntaina 1.9. klo 18 Kastellin kirkolla.

Syksy alkaa haikuhetkellä ja taikatankalla. Tervetu-
loa Kastellin kirkkoon kuuntelemaan ja ihmettele-
mään, nauttimaan ja olemaan. Runoillassa mukana 
ovat Maija Karppinen, Pirjo Kauppinen, Terttu Väli-
kangas, Eeva Holma, Arja Alakontiola, Hilja Alasu-
vanto ja Juha Vähäkangas. Virsiä säestää Ilkka Jär-
viö. Vapaa pääsy!
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407
Yli-ii
Kirkkokuja 4
Virasto on suljettuna 
24.6.–31.8. välisenä aika-
na. Virastopalvelut Ou-
lujoen kirkkoherranvi-
rastosta. Kirkollisista toi-
mituksista voi sopia myös 
Oulun seurakuntien päi-
vystävän papin kanssa, p. 
(08) 3161 410.

jumalanpalvelukset
kansanlaulumessu su 18.8. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pentti Kortesluo-
ma, avustaa Juha Sarkkinen, 
kanttoreina Lauri Nurkkala 
ja Sanna Leppäniemi. Gau-
diate-kuoro. Elojuhla. Radi-
ointi Radio Dei.
Messu su 18.8. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Vesa Pöyhtäri.
Messu su 18.8. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Sanna Jukkola, kanttorina 
Leo Rahko.
Messu su 25.8. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Erkki 
Piri, avustavat Ilkka Mäkinen 
ja Heimo Kuha, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit. 
sanajumalanpalvelus su 
25.8. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Messu su 25.8. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko.
Messu su 25.8. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

jumalanpalvelukset
Messu su 18.8. klo 10 kirkossa. 
Pyhäpäivä 13. sunnuntai hel-
luntaista. Toimittaa Seija He-
lomaa, kanttorina Sari Wallin. 
Jäälin keskusalue järjestää ta-
pulikahvit messun jälkeen.
sanajumalanpalvelus su 
18.8. klo 13 Jäälin kappelis-
sa. Pyhäpäivä 13. sunnuntai 
helluntaista. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Hen-
riikka Väänänen.
Messu su 25.8. klo 10 kirkos-
sa. Pyhäpäivä 14. sunnuntai 
helluntaista. Toimittaa Ul-
la Mitrunen-Nyyssönen, 
kanttorina Sari Wal-
lin. Kuunneltavis-
sa Radio Dei.
Messu su 
25.8. klo 13 
Jäälin kappe-
lissa. Toimit-
taa Ulla Mit-
runen-Nyyssö-
nen, kanttorina 
Sari Wallin.

Hartauselämä
raamattupiiri to 15.8. klo 10 
Montin-salissa.
raamattu- ja rukouspiiri ti 
20.8. klo 18–20, Jäälin kappeli.
raamattu- ja rukouspiiri ti 
27.8. klo 18–20, Jäälin kappeli.
raamattupiiri to 29.8. klo 10 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7008 151 
tai sähköpostilla.
Mielenterveyskuntoutuji-

en omaisryhmä ke 28.8. klo 
13–14.30, Jäälin neuvottelu-
huone.

Kuorot
ruskakööri pe 16.8. klo 10 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.
Poikakuoro Pohjantähtien ja 
tyttökuoro satakielten mat-
ka Powerparkkiin la 24.8., ky-
sy tarkemmin Jarkolta, p. 0400 
487 187 tai Ullalta, p. 050 3601 
866.

lapset ja perheet
Päiväkerhot ja lastenpark-

ki aloittavat toimin-
tansa viikolla 33. 

Päiväkerhois-
ta voi kysyä 
lastenohjaa-
jilta: Kirkko-
pirtti, p. 040 
7431 902 ja 

Jäälin kappe-
li, p. 0400 835 

374. Lastenparkki 
Jäälin kappelilla tors-

taisin klo 12.30–15. Ilm. park-
kiin ma–ke klo 15 mennessä, 
p. 0400 835 374.
.

Nuoret
Yökahvila pe 23.8. klo 
18.30–22 seurakuntakeskuk-
sessa. Toimintastartti, vartti-
kirkko, mukana Ulla Mitru-
nen-Nyyssönen, Jii-Pee Nyys-
sönen, Seppo Meriläinen ja 
Aulikki Rinta-Säntti.

muut menot
rauhanyhdistys: 
su 18.8. klo 17 seurat ry:llä. 

Menot Oulun seurakunnissa 15.–29.8.2013

Elojuhlan kansanlaulumessu
sunnuntaina 18.8. kello 10 Oulujoen kirkossa.

Toimittaa Pentti Kortesluoma, avustaa Juha Sarkki-
nen, Sari Meriläinen ja Eija Röning. Gaudiate-kuo-
ro, johtaa Lauri Nurkkala, Sanna Leppäniemi (urut). 
Messun jälkeen pihamaajuhla pappilan pihalla.

Elojuhla – Laula Herralle uusi laulu
sunnuntaina 18.8. klo 11.30–14
Oulujoen pappilan pihapiirissä messun jälkeen.

Kahvitarjoilu, lipunnosto, musiikkiohjelmaa. Puhe 
musiikkikasvatuksesta, Maria Portaankorva. Lau-
lajien ja soittajien haastatteluja, Timo Kärkkäinen. 
Oulujoen seurakunnan lapsikuoro aCorde, johtaa 
Anna Haanpää-Vesenterä. Kirkkokuoro, johtaa 
Sanna Leppäniemi.

Muistisairaan messu
su 25.8. klo 10 Oulujoen kirkossa.

Toimittaa Erkki Piri, avustavat Ilkka Mäkinen ja Heimo 
Kuha, kanttorina Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit. Muisti-
sairaan messussa huomioidaan erityisesti selkeys, rau-
hallisuus, turvallisuuden tunne ja mahdollisuus osallis-
tua ja elää mukana. Tutut virret, rukoukset ja rituaalit 
ovat tärkeitä jumalanpalveluksessa.

kerhonohjaajakokous uusille
ja vanhoille kerhonohjaajille

tiistaina 20.8. klo 18
Hintan seurakuntakodissa,

Tornihuone, 3. krs.

Kiinnostaako kerhonohjaus?
Oletko rippikoulun käynyt ja konfirmoitu?

Sinua tarvitaan! Tule mukaan iloiseen Oulu-
joen seurakunnan kerhonohjaajajoukkoon. 
Saat vastuullisen tehtävän kerhonohjaajana 
toimiessasi alakouluikäisille suunnatun ker-
hon vetäjänä yhdessä toisen nuoren kanssa 

Oulujoen seurakunnan alueella.

Uudet kerhonohjaajat koulutetaan tehtävään 
kahdessa viikonloppukoulutuksessa syksyn ai-

kana. Jos olet kiinnostunut kerhonohjauk-
sesta, mutta et pääse kokoukseen, ole yhtey-
dessä ennen kerhonohjaajakokousta nuoriso-

työnohjaaja Sanna Karjalaiseen,
p. 040 7186 925.

Tervetuloa!

M o r g u e F i l e  /  A l v ima nn

”samaa tietä” – Oulun hiippakunnan
lähetysjuhlille taivalkoskelle

lauantaina 24.8. klo 8 Oulun linja-autoasema

Lähdetään yhdessä samaa tietä päiväreissulle Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille. 
Lähtö la 24.8. klo 8 Oulun linja-autoaseman tilausajolaiturista,

paluu samana iltana noin kello 22.30.

Hinta 15 €, sisältää matkan sekä vakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Ruokailut jokainen maksaa itse.

Lisätietoja ohjelmasta www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi
tai matkanjohtajilta: Katja Haipus, p. 044 3161 459

ja Raija Nissinen, p. 040 5747 105.
Ilmoittautuminen viimeistään 19.8. www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai

Karjasillan kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5313 200.

koulutushetki
kirkkoväärteille/

-väärtinnoille
torstaina

22.8. klo 18
kirkossa. 

Nuorille

toimintastartti,
varttikirkko
ja yökahvila
perjantaina 23.8. klo 18.30–22
seurakuntakeskuksessa.

Mukana Ulla
Mitrunen-Nyyssönen, 
Jii-Pee Nyyssönen,
Seppo Meriläinen
ja Aulikki Rinta-Säntti.
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Elämän polku

Kastetut
tuomiokirkko: Pauli Sisu Ju-
hani Ahtiainen, Juuso Eemil 
Trög, Lily Elea Väisänen, To-
bechukwu Viljami Anyanwu.
Haukipudas: Viona Vilja Ode-
lia Ojala, Oliver Aleksanteri 
Appel, Iina Susanna Lydia Ma-
java, Lyydia Alma Inkeri Piira, 
Enni Anastasia Salmela, Venni 
Matti Akseli Suopanki, Akseli 
Oliver Ylipahkala, Severi Veik-
ko Juhani Kropsu, Eemil Oliver 
Mannermaa, Emma Ilona Saa-
rela, Lauri Jaakko Aleksanteri 
Sinkkilä, Seela Helmiina Vänt-
tilä.
karjasilta: Hugo Alexander 
Koskelo, Enni Alisa Kouva, Oo-
na Elina Adeliina Meriläinen, 
Venla Vilhelmiina Miettunen, 
Manu Mikael Polo, Vili Valtte-
ri Mikael Snellman, Valma Alli 
Ilona Tick, Eeli Samuli Tuono-
nen, Luukas Arvi Vahtola, Aa-
peli Andaras Nousuniemi, Ok-
ko Paavo Eerikki Salo, Oskar 
Tapio Virtanen, Olga Peppii-
na Harila, Leo Matias Inkala, 
Isla Ava Charlotta Kaikkonen, 
Pietari Jaakko Johannes Ka-
ta, Seela Hilda Kristiina Kokko-
nen, Kalle Artturi Komu, Da-
niel Santeri Lalli, Saimi Marikki 
Ahvenvaara, Säde Sofia Plyhm, 
Nooa Mikael Ratilainen, Iida 
Emilia Saukko, Jenna Olivia 
Tuomaala, Karla Loviisa Vuoki-
la, Nelli Adele Pöyskö, Jannika 
Inka Alexandra Rauhala.
kiiminki: Konsta Johannes 
Mettovaara, Toni Tapani Sih-

veri Ämmänpää, Eetu Juho 
Jooseppi Manninen, Iida Ma-
ria Ylitalo, Saana Sofia Kristii-
na Polojärvi, Topias Reino Ju-
hani Ahonen.
Oulujoki: Henrik Matti Ola-
vi Hirvelä, Helli Amanda Kel-
losalo, Daniel Antero Kuisma, 
Mattias Elmeri Kurtti, Jimi Hen-
rik Laukka, Ensti Frans Oskar 
Manninen, Väinö Rasmus Peh-
konen, Erkko Jiri Juhani Tero, 
Neea Anna Sofia Viirret, Aida 
Peppi Elmiina Alakärppä, Lin-
nea Ilona Försti, Joel Aapo Jal-
mari Luttinen, Satu Orvokki 
Mustonen, Estella Sofia Kova-
niemi.
Oulunsalo: Jesse Matias Lei-
nonen, Janne Johannes Lei-
nonen, Kalle Vilhelm Majava, 
Jaakob Aaron Antero Niva, Ee-
meli Andreas Saarni, Hertta 
Adaliina Asunmaa.
tuira: Emma Katriina Asikai-
nen, Kaapo Eevert Honkanen, 
Justus Iivari Isopoussu, Oli-
via Maria Anneli Kaveri, Samu 

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 18.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttori Taru Pisto, avustaa 
Uusi Ääni.
Messu su 25.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Tuomo Kangas, lä-
himmäisen sunnuntai.
Messu su 1.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
tori Taru Pisto.

Hartauselämä
Hartaus to 15.8. klo 11.30, 
Teppola. Minna Salmi.
Hartaus ke 21.8. klo 13.30, 
Salonkartano.
Hartaus ke 28.8. klo 12.30, 
Caritas-talo. Riitta Markus-
Wikstedt.
Hartaus ke 28.8. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joen-
suu.
Hartaus to 29.8. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.

seniorit
seurakuntakerho to 5.9. klo 
11, Toimitalo, 2. krs. Terve-
tuloa tutut ja uudet kerho-
laiset syksyn ensimmäiseen 
seurakuntakerhoon! 

muut menot
kyläkamaritoiminnan syk-
syn suunnittelupäivä ke 
11.9. klo 11, Toimitalo, 2. krs. 
Tervetuloa Kyläkamaritoi-
minnan suunnittelupäivään 
tutut ja uudet seurakunnan 
vapaaehtoistehtävistä kiin-
nostuneet henkilöt. Kyläka-
mari aloittaa toimintansa 
syyskaudelle ma 16.9. klo 14 

Hermanni Korhonen, Atte Jo-
hannes Mikael Mäkelä, Paulus 
Juhana Mäki-Asiala, Aate Ju-
hani Albert Männikkö, Maija 
Kaisa Ollila, Siina Matilda Pa-
sula, Inari Mariella Peltokorpi, 
Lauri León Javier Rantala, Viivi 
Esteri Helena Räihä, Elias Ilma-
ri Suomalainen, Minea Sara Ca-
rolina Taipale, Vilho Tapani Yli-
talo, Lilja Mirjam Kärkkäinen, 
Karri Sakari Matala, Tuukka 
Juhani Matala, Minttu Lempi 
Maria Myllylä, Joel Otto Valt-
teri Oikarainen, Sanni Miran-
da Ylitalo, Jussi Tuomas Mikael 
Karhu, Vilho Artturi Relander, 
Emma Aurora Elisabeth Heik-
kinen, Alex Daniel Lukkarinen, 
Sofia Alisa Luolavirta, Enni Is-
la Tuulia Pruikkonen, Miro Em-
re Gabriel Ruha, Joakim Henrik 
Nugus Saarela.

vihityt
tuomiokirkko: Sauli Antero 
Kuisma ja Nora Maaria Lassila, 
Olli-Tuomas Hiltunen ja Mar-

ja Helena Markkanen, Hannu 
Jaakko Karhu ja Henna Emi-
lia Liukkonen, Jaakko Tuomas 
Tähtinen ja Jaana Elina Kukko-
hovi, Joonas Jussi Hentilä ja Nii-
na Katariina Koskela, Matti Os-
kari Asamäki ja Mirka Karoliina 
Tauriainen, Jari Juhani Törmä-
nen ja Heli Anita Tauriainen, 
Timo Matias Hihnala ja Janika 
Pauliina Markkula.
Haukipudas: Vesa Olavi Tyy-
nelä ja Hanna-Leena Marjuk-
ka Juntunen, Jani Olavi Soini-
nen ja Leena-Maria Pohjola.
karjasilta: Pasi Tapani Väänä-
nen ja Eija Kristiina Kivikari, 
Jukka Tuomas Ahola ja Han-
na Tuulikki Tokola, Miika Juha-
ni Katainen ja Niina Maria Kar-
jula, Aki Alexander Nurmela 
ja Sarianne Emilia Luukkonen, 
Olli Jori Ojala ja Henna Annika 
Mattila, Teemu Tapio Virtanen 
ja Elina Hannele Rahko, Heikki 
Juhani Viia ja Jenny Maria Ha-
glund, Jari Mikael Määttä ja 
Jaana Pauliina Parviainen, Ja-
ni-Petteri Juhani Heino ja Heidi 
Marjaana Repola, Joona Juha-
ni Koivuneva ja Janita Hannele 
Autio, Paulus Matti Petteri Pik-
karainen ja Anna Maaria Use-
nius, Ville-Veikko Tapio Kylmä-
nen ja Jenni Katariina Keränen. 
kiiminki: Matti Mikael Illikai-
nen ja Liisa Karoliina Kaatta-
ri, Lauri Viljami Tölli ja Anna-
Lotta Kälkäjä, Jussi Esko Pette-
ri Peuraniemi ja Minna Kaarina 
Lehmuskari.
Oulujoki: Marko Matias Ko-
takorva ja Heidi Hannele Ket-

tukangas, Antti Tapani Lapin-
lampi ja Riitta Anneli Hanhela, 
Miika Petteri Mustajärvi ja An-
nika Kristiina Vääräniemi, Jark-
ko Olavi Tihinen ja Tiina Su-
sanna Luokkanen, Lauri Heik-
ki Tuomas Vehkala ja Miia Eri-
ka Rusanen.
Oulunsalo: Pekka Johannes 
Iloviita ja Taina Helinä Erkkilä.
tuira: Joonas Kristian Leskinen 
ja Anne-Maria Järveläinen, Ni-
ko Matias Luokkanen ja Minna 
Maria Viitala, Juho Ville Mati-
as Tuovila ja Henriikka Mirjami 
Löytynoja, Juho Matti Kaisto ja 
Salla Mari Hautamäki, Antti Ju-
hani Männikkö ja Sanna Mari 
Kallio-Kokko, Topias Marko Ju-
hani Fonsén ja Heidi Sofia He-
lena Nikkola, Ismo Pertti Ola-
vi Ranta-Nilkku ja Kaisu Maarit 
Siuruainen, Antti Henrikki Tik-
kanen ja Ninja Maria Keränen, 
Matti Rami Aslak Ahvensalmi 
ja Ida Jessica Ruokamo, Aleksi 
Johannes Sirén ja Riikka Hele-
na Fyrstén, Jaakko Juhani Mat-
tila ja Anna Kristiina Jaatinen, 
Ari Pekka Laakkonen ja Pau-
la Marjatta Anna-Liisa Inkala, 
Harri Antero Lapinoja ja Jen-
ny Jemina Arhipoff, Mikko Ju-
ho Santeri Yrjölä ja Raisa Emilia 
Haataja, Janne Tuomas Tapio 
Parpala ja Meiju Maria Kristiina 
Anttila, Pasi Jari Matias Hem-
moranta ja Hanna-Riikka Pii-
roinen, Tuomas Petteri Hirvo-
nen ja Henna Marja Pauliina 
Jussila, Niilo Antti Sakari Pieti-
lä ja Heidi Marianne Pyhtilä, Il-
po Tapani Heikka ja Eija-Liisa 

Johanna Törmänen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Eino Joonas Ef-
raim Hautamäki 89, Kirsi Maa-
rit Joensuu 46, Niilo Pekka Ju-
hani Huttunen 76, Anja Sisko 
Kaarlela 90, Laina Esteri Kurt-
ti 94.
Haukipudas: Akseli Iisakki Iso-
niemi 86, Pertti Ilmari Alamä-
ki 85, Anne Kristiina Hattu-
kangas 51, Osmo Tapio Haa-
pala 72.
karjasilta: Leevi Rafael Ala-
kiiskilä 90, Kauko Sulo Armas 
Makkonen 93, Vieno Mikkola 
92, Toivo Ilmari Patala 86, Teu-
vo Albert Vartiainen 85, Iida 
Laasonen 90, Elsa Maria Myö-
hänen 100, Arvo Henrikki Ols-
bo 76, Maarit Annika Skjerve 
36.
kiiminki: Emma Helvi Ollila 81, 
Heikki Johannes Kaattari 61, 
Pirkko Aulikki Honkanen 72.
Oulujoki: Aune Maria Haapa-
la 75, Laina Kyllikki Juntunen 
89, Pentti Oskari Ruokolainen 
73, Maire Kyllikki Suomela 74, 
Rauha Elisabet Similä 91, Eino 
Heikki Virkkula 79.
tuira: Eino Einari Heikkinen 71, 
Raija Marjatta Junkkari 62, Toi-
ni Inkeri Lillberg 70, Teuvo Ju-
hani Mällinen 74, tyttövauva 
Piekkari, Susanna Magdaleena 
Raninen 91, Mika Juhani Jääs-
keläinen 45, Pasi Petteri Kan-
niainen 38, Ritva Sylvia Lehto-
la 49, Aune Annikki Liisto 90, 
Eini Esteri Määttä 87, Ari Petri 
Takavaara 48.
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rytmiä ja riimiä
vauvalle ja vanhemmalle 
torstaina 5.9. Repussa, Opintie 2

Kerho on tarkoitettu vauvalle ja vanhemmalle. Tär-
keässä osassa tätä kerhoa on vauvan kanssa vietet-
tävä yhteinen toimintahetki. Hetki koostuu laulusta,
lorusta, rytmistä ja liikkeestä. Lisäksi kahvitellaan ja 
vaihdetaan kuulumisia yhdessä.

Mukaan mahtuu 8 vanhempi-lapsi-paria. Rytmiä 
ja riimiä -kerhon ensimmäinen kokoontuminen on 
5.9. Kerho kokoontuu torstaisin klo 9.30–11 Repus-
sa (Opintie 2). Ilmoittautuminen kerhoon alkaa 12.8.,
p. 044 7453 871, Heidi Lampela.

Toimitalolla, 2. krs. Lisätieto-
ja: diakonissa Riitta Markus-
Wikstedt, p. 044 7453 848.
kirkonkylän ry: Kesäseurat 
la 17.8. klo 17 Ahti Riihimä-
ki, Raimo Hautamäki.  Kesä-
seurat su 18.8. klo 12 Raimo 
Hautamäki, Ahti Riihimäki 
klo 17 seurat ja HPE kirkossa, 
Raimo Hautamäki, Ahti Riihi-

Oulunsalon perheleiri juumassa
20.–22.9.  Juuman leirikeskus Kuusamossa.

Lähde perheleirille Juumaan Kuusamon komeisiin 
maisemiin. Leirillä puuhaillaan yhdessä koko perheen 
kanssa, ulkoillen, askarrellen, hiljentyen sekä saunoen. 
Sunnuntaina vierailemme Suurpetokeskuksessa katse-
lemassa karhuja ja muita eläimiä. 

Leirin hinta on 45 € aikuisilta ja 4–18-vuotiailta 31 €, 
alle 4-vuotiaat ovat leirillä ilmaiseksi. Hintaan sisältyy 
matkat, majoituksen, ruokailut ja Oulun ev.lut. seura-
kuntien jäsenille vakuutus. Etusijalla Oulunsalon seu-
rakunnan perheet.

Ilmoittautuminen 2.9. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Lisätietoja: Heidi Lampela, p. 044 7453 
871.

mäki ja klo 19.30 päätösseu-
rat,  Jorma Vuorma.  Su 25.8. 
klo 16  yhteinen raamattu-
luokka ja seurat, Esa Kurkela.
salonpään ry: Seurat su 18.8. 
klo 16. Nuorten ilta kodalla 
la 24.8. klo 18.30. Toiminta-
päivä ja seurat su 25.8. klo 14
Umpimähkän kodalla, satei-
sella säällä ry:llä.

Varhaiskasvatus aloittaa
syyskauden toiminnan!

Päiväkerhotoiminta alkaa viikolla 34.
Päiväkerhot toimivat Vattukujalla, Pitkäkankaalla (Repus-
sa) ja Salonpäässä (Kylätalolla). Kerhot ovat ohjattua var-
haiskasvatustoimintaa 2008–2009 syntyneille 3 kertaa vii-
kossa (2,5h/ krt).

Perhekerho- ja perhepäivähoitajien parkkikerhotoimin-
ta alkaa viikolla 35.
Perhekerho Repussa Pitkäkankaalla tiistaisin klo 9.30-11
Perhekerho Salonpäässä Kylätalolla (ent. Työväentalo) tiis-
taisin klo 9.30–11.
Parkkikerho perhepäivähoitajille ja hoitolapsille Vattuku-
jalla torstaisin klo 9–10.30.

Pyhäkoulutoiminta alkaa syyskuussa mikäli innokkaita 
lapsia, perheitä ja vapaaehtoisia aikuisia ohjaajia ilmoit-
tautuu mukaan toimintaan!
Uudet ja vanhat pyhäkouluopettajat aloittavat syksyn 
starttipäivällä Heinätorin seurakuntakodissa lauantaina 
24.8. klo 9–15. Yhteydenotot Hannelelle.

Kysymyksiä, ideoita, ilmoittautumisia, ihan mitä vaan,
ota rohkeasti yhteyttä:
Yleiset asiat ja pyhäkoulu: hannele.heinonen@evl.fi tai
p. 044 7453 850
Vattukujan päiväkerho ja parkkikerho: anne-mari.koi-
vu@evl.fi tai p. 044 7453 869
salonpään perhekerho ja päiväkerho: inkeri.santanie-
mi@evl.fi tai p. 044 7453 870
repun perhekerho ja päiväkerho: heidi.lampela@evl.fi 
tai p. 044 7453 871

K at ja  K i i s k in e n
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

tuiran 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 18.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Messu su 18.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Petteri Tuu-
los, avustaa Anu Ojala, kant-
toreina Pirjo Mäntyvaara ja 
Anu Arvola-Greus.
iltamessu su 18.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Englanninkielinen messu  
(saarna myös suomeksi) su 
18.8. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savuoja.
Viikkomessu ke 21.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Messu su 25.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Tommi Hekkala. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Messu su 25.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
avustavat Saila Luukkonen ja 
Eeva-Marja Laitinen, kantto-
rina Heikki Jämsä. Lähimmäi-
sen päivä. Kirkkokahvit.
sanajumalanpalvelus su 
25.8. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakoti. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
iltamessu su 25.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.
Viikkomessu ke 28.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Heik-
ki Jämsä.

Diakonia
Pateniemen diakoniapiiri 
to 15.8. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Ks. ilmoitus.
Lähimmäisenpäivän kirkko-
kahvit su 25.8. klo 10–12, Tui-
ran kirkko. Lähimmäisenpäi-

vä on diakonian nimikkosun-
nuntai. Tule messuun ja kirk-
kokahville yhdessä ystäväsi 
kanssa. 

lähetys
käsityökahvila ti 27.8. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdes-
sä käsitöitä lähetystyön tar-
peisiin. Opetellaan uusia ja 
kehitellään vanhoja teknii-
koita. Materiaalilahjoituksia 
otetaan vastaan myös.

lapset ja lapsiperheet
Perheiden sururyhmä. Ks ilm.
Perhekerhot ja päiväkerhot, 
katso www.oulunseurakun-
nat.fi/perhetapahtumat.

Nuoret
tuu tsekkaan -tapahtuma 
25.8. klo 16–18, Tuiran kirkol-
la. Tule nuori tutustumaan
seurakunnan nuorisotyöhön.

leirit ja retket
Veteraanileiri suvelassa 
ma–ke 28.–30.10., Suvelan 
leirikeskus, Kiiminki. Ks. ilm. 

muut menot
Nuotioilta koskelassa to 
15.8. klo 18–20, Koskelan seu-
rakuntakoti. Ks. ilmoitus.
Pyhän tuomaan kirkossa 
ei ole jumalanpalvelusta 
18.8.–1.9.
työttömien aamupala ma 
19.8. ja 26.8. klo 10, Rajaky-
län seurakuntakoti. Aamupa-
la ilmainen. Tervetuloa. 
työttömien ateria to 22.8. ja 
29.8. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tervetuloa. 
toivelaulujen ilta koskelas-
sa to 29.8. klo 18–20, Koske-
lan seurakuntakoti. Ks. ilm.

Menot Oulun seurakunnissa 15.–29.8.2013

Veteraanileiri suvelassa
ma–ke 28.–30.10.
Suvelan leirikeskuksessa Kiimingissä.

Leirin hinta 45€ sisältää matkat ja vakuutuksen Ou-
lun seurakunnan jäsenille. Ilmoittautuminen: www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai ke 11.9. ja ke 18.9. klo 
9–11 Tuiran seurakunnan vanhustyön linjan kautta, 
p. 044 3161 412. Mukaan lähtevat diakonissat Eeva-
Marja Laitinen ja Aino-Liisa Ilkko.

Koskelan 
seurakuntakodin elokuu
Nuotioilta to 15.8. klo 18–20 
Koskelan seurakuntakodilla. 
Laulamme ja paistamme makkaraa nuotiolla. 
Hartaus ja säestys Lauri Kujala. Kahvitarjoilun 
tuotto diakoniatyölle. Järjestää Koskelan 
diakonian aluetukiryhmä.
toivelaulujen ilta to 29.8. klo 18–20 
Koskelan seurakuntakodilla. 
Laulamme toivelauluja Pertti Haipolan 
säestyksellä. Hartaus Riikka Honkavaara. 
Kahvitarjoilun tuotto diakoniatyölle. 
Järjestää Koskelan diakonian aluetukiryhmä.

Perheiden sururyhmä
Tuiran seurakunnan sururyhmä per-
heille kokoontuu Koskelan seurakun-
takodilla, Koskelantie 86, klo 17.30–
19.15 seuraavina keskiviikkoiltoina: 
11.9., 25.9., 2.10., 16.10. ja 30.10. 

Sururyhmä on tarkoitettu Oulussa 
asuville lapsiperheille, joiden lähio-
mainen (esim. vanhempi, isovanhem-
pi, sisarus) on kuollut. Ryhmän tarkoi-
tus on tarjota vertaistukea, tilaa käsi-
tellä kuoleman herättämiä ajatuksia 
ja tunteita sekä tukea perheitä muut-
tuneessa elämäntilanteessa.

Ryhmään soveltuvissa perheissä on 
alakouluikäisiä lapsia. Lähiomaisen 
kuolemasta olisi hyvä olla kulunut jo 
jonkin aikaa (noin 3 kk–2 vuotta). Il-
loissa lapset ja aikuiset käsittelevät 
menetystä omissa ryhmissään. 

Sururyhmään vaaditaan etukäteisil-
moittautuminen. Ilmoittautumisen 
yhteydessä saa lisätietoa sururyhmäs-
tä ja kartoitetaan perheen mahdolli-
suus osallistua juuri tähän ryhmään. Il-
moittautuminen arkipäivisin 6.–23.8. 
diakonissa Raija Yrjölälle, p. 040 574 
7093. (Lue juttu pdf-lehdestä: www.
rauhantervehdys.fi -> Arkisto ->
2013 -> Heinäkuu -> 24/2013.)

Pateniemen diakoniapiiri
torstaina 15.8. klo 13 Pateniemen kirkossa.

Tervetuloa uudet ja vanhat diakoniapiirin
toiminnasta kiinnostuneet Pateniemen kirkolle!

Piirissä mukana diakoni Heli Mattila
ja pastori Riikka Honkavaara.

Lisätietoja Heliltä, p. 040 5747 145.

Lähimmäi-
senpäivän

kirkkokahvit
sunnuntaina 25.8. klo 
10–12 Tuiran kirkossa.

Lähimmäisenpäivä
on diakonian

nimikkosunnuntai.
Tule messuun ja

kirkkokahville yhdessä 
ystäväsi kanssa.

rytmitassut
Rytmitassut ovat Tuiran seurakunnan varhaiskasva-
tuksen musiikkiryhmiä, joissa 0–6-vuotiaat lapset 
ja heidän vanhempansa kokoontuvat laulamaan ja 
soittamaan yhdessä joka toinen viikko puolen tun-
nin ajaksi. Toiminta on ilmaista. Ilmoittautumiset 
syksyllä alkaviin ryhmiin viikolla 34 klo 9–16, Anu 
Hannula, p. 044 3161 718.

Pyhän
tuomaan
kirkossa

ei ole
jumalanpalvelusta 

18.8.–1.9.

käsityökahvila
tiistaina 27.8.

klo 12–15, Koskelan
seurakuntakodissa.

Tule tekemään käsitöi-
tä lähetystyön tarpeisiin. 
Opetellaan uusia ja kehi-
tellään vanhoja tekniikoi-
ta. Materiaalilahjoituksia 

otetaan vastaan.

Pyhän Luukkaan
kappelissa
Ma 2.9. klo 17
Ma 2.9. klo 17.45 
Ti 10.9. klo 10.15

Pateniemen kirkossa
To 5.9. klo 10.15 
To 5.9. klo 11

Pehmotassut
Pehmotassut ovat Tuiran seurakunnan varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmiä, joissa alle 1-vuotiaat lap-
set ja heidän vanhempansa kokoontuvat laulamaan 
ja soittamaan yhdessä joka toinen viikko puolen 
tunnin ajaksi. Toiminta on ilmaista. Ilmoittautumi-
set syksyllä alkaviin ryhmiin viikolla 34 klo 9-16, Anu 
Hannula p. 044 3161 718.

Pyhän Luukkaan kappelissa
Ti 10.9. klo 9.30

seniorien laulupiirin retki
perjantaina 30.8. klo 10–15, Turkansaari.

Lähde mukaan Tuiran seurakunnan seniorien laulupii-
rin retkelle Turkansaareen perjantaina 30.8. Matkal-
la ruokailemme Turkansaaressa ja vietämme lauluhet-
ken Turkansaaren kirkossa. Opaskierros ja kahvitarjoi-
lu. Retken hinta 5 euroa sisältää kyydin, ruokailun ja 
kahvin. Maksu kerätään linja-autossa. Takaisin Oulus-
sa olemme n. klo 15. Ilmoittautumiset 27.8. mennessä 
Paula Kyllöselle, p. 040 7235880 tai Päivi Moilaselle, p. 
040 5747064. Linja-auton reitti: klo 10 Tuiran kirkko, 
klo 10.10 Pyhän Tuomaan kirkko.
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kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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. 044 7750 600
kerhohuone
p. 044 7750 601
kirkkoherra
p. 044 7750 602
kanttori
p. 044 7750 603
suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

www.kempeleenseurakunta.fikempele

kirkkoherranvirasto 
kesän aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 10–15, 
ke klo 10–14, to klo 
10–17. 

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

sanajumalanpalvelus su 
18.8. klo 10, toimittaa Ti-
mo Riihimäki, kanttorina 
Joona Parkkila.
Messu su 25.8. klo 10, toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

kesäiset perhekahvilat
ti 20.8. ja 27.8. klo 9.30–
11 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa ja 
keskustan seurakunta-
talolla.

Messu su 18.8. klo 10 vanhassa kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, avustaa Teemu Riihimäki, diakoni Elisa Met-
sänheimo, kanttori Marjo Irjala. Riemurippikoululaisten 
50 ja 60 vuotta sitten ripille päässeiden kutsujumalan-
palvelus.
Messu su 25.8. klo 10 vanhassa kirkossa. Toimittaa Jen-
ni Siljander, avustaa Jaakko Tuisku, diakoni Jaana Helis-
ten-Heikkilä, kanttori Eija Savolainen.

kirkkoherranvirasto suljettu 
to 22.8. ja ja 28.–29.8.
aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
askeleet pe 23.8. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: Ks. www.
kempeleenseurakunta.fi/
koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilassa.
työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 26.8. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
kastetut: Miko Karl Hen-
rik Hannuniemi, Aleksi An-
ton Mäkäräinen, Peetu Ee-
meli Koskinen, Peetu Oskar 
Saukko, Sofia Isabella Kälkä-
jä, Veikka Edvin Mäkinen, Vil-
jami Ensio Ilmari Jalonen.
Vihitty: Hannu Ilmari Myllyo-
ja ja Riitta Ritva Anneli Tuo-
hino. Ilkka Kristian Heiskari ja 
Tanja Hannele Kokko.
kuollut: Sulo Veikko Karhu-
maa 71.
kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 18.8. klo 16 ry:llä. 
Perhekerho ke 21.8. klo 10–12 
ry:llä. Oulun seudun nuorte-
nilta pe 23.8. klo 19 Madekos-
ken ry:llä. Isien ja päiväkerho-
laisten liikennepuistopäivä la 

Messu su 18.8. klo 10 kir-
kossa, toimittaa Markku 
Tölli ja kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 
Messussa mukana 50 
vuotta sitten rippikou-
lun käyneet. 
Messu su 25.8. klo 18 kir-
kossa, liturgina Markku 
Tölli, saarnaa Teemu Rii-
himäki, kanttorina Juha 
Pöykkö.

Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat ”samaa tietä” 
24.–25.8. Taivalkoskella. Li-
sätietoa juhlista www.oulun-
hiippakunnanlahetysjuhlat.fi.
Lasten päiväkerhot aloit-
tavat ma 26.8. Tarkemmat 
ajankohdat ilmoitetaan ko-
tiin. Kerhopaikkoja voit ky-
sellä vielä Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho alkaa syksym-
mällä to 26.9. klo 10 srk-ta-
lossa.
Ystävyyden talo alkaa pe 
30.8. klo 10 srk-talossa. Ystä-
vyyden talo on aikuisille tar-
koitettu kohtaamispaikka. 
Diakonia: Mielenterveys- 
ja päihdekuntoutujien ret-
ki iso-syötteelle ti 3.9. Oh-
jelmassa mukavaa yhdessä-
oloa ja tutustumista Syöt-
teen luontokeskukseen ja 
ympäristöön. Ilmoittautu-
minen 19.8. mennessä Mar-
jolle, p. 045 6381 973. Hinta 
10 € (sisältää matkat, ruuan 

ja ohjelman). Matkan järjes-
tää Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö.
Erätaitokurssi yli 15-vuo-
tiaille Lumijoella 31.8.–1.9. 
Kurssi sopii myös erityisryh-
mille. Pääosa varusteista jae-
taan kurssilla. Kokeneet kou-
luttajat opastavat erätaitoja. 
Kurssin hinta 30 €. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen www.
mpk.fi.
rauhanyhdistys: Pe 16.8. 
klo 19 nuotioiltaseurat Eila ja 
Kyösti Karjulalla (Härmällä). 
Su 18.8. klo 15.30 hartaus Lu-
milyhdyssä. Ma 19.8. klo 19 
miestenilta ry:llä.

kastettu: Seela Ilona Tervo.

24.8. klo 12 Kempeleen liiken-
nepuisto. Seurat su 25.8. klo 
16 ry:llä. Perhekerho ke 28.8. 
klo 10–12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 16.8. klo 19, Ran-
nanpohja 6. Seurat su 18.8. klo 
16 ry:llä. Lauluseuramyyjäiset 
pe 23.8. klo 19 ry:llä. Seurat su 
25.8. klo 13 ry:llä.

uutta suuntaa etsimässä – 
usko tai älä
Katekumenaatti-ryhmä, joka sopii niin hengellisille etsi-
jöille kuin jotain jo löytäneille. Toteutetaan pienryhmä-
työskentelynä ja kestää toukokuuhun 2014. Ryhmään 
otetaan max. 10 henkilöä. Kokoonnumme kahden–kol-
men viikon välein torstaisin klo 18–19.30. Työskentely-
muoto on avoin, rehellinen ja luottamuksellinen kes-
kustelu ja pohdinta. Kts. www.evl.fi/katekumenaatti. 
Ilm. Vesa Äärelälle, p. 040 7703 819, vesa.aarela@evl.fi.

Mielenterveys- ja päihde-
kuntoutujien retki iso-syötteelle
tiistaina 3.9.

Tutustumista Syötteen luontokeskukseen ja ympäristöön. 
Puffetlounas Hotelli Iso-Syötteellä, lättykahvit luontokes-
kuksessa. Lähtö ti 3.9. Kempeleen seurakuntakodilta (Tii-
litie 1) klo 9.15. Ilm. 19.8. mennessä,  p. 040 7790 368/ Jaa-
na Helisten-Heikkilä tai p. 040 7790 367 / Soile Pakkanen. 
Hinta 10 € sis. matkat, ruoan ja ohjelman.

kädentaitopainotteinen perhekerho: Askartelua, kädentöitä. Ryhmään mahtuu 10 per-
hettä. Maksu 20 €/ perhe. Kokoontuu sekä keskustan srk-talolla että Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Musiikkipainotteinen perhekerho: Opetellaan lauluja, soitetaan, liikutaan musiikin tah-
dissa. Ryhmään mahtuu 10 perhettä. Maksu 20 €/ perhe. Kokoontuu sekä Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa että Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Musiikkipainotteinen päiväkerho 3–5-vuotiaille. Kokoontuu syksyn aikana 10 kertaa. 
Ryhmään mahtuu 12 lasta. Maksu 20 €/ lapsi. Kokoontuu Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Kokoontuvat syksyn aikana 10 kertaa. Ilmoittautumiset: www.kempeleenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen. Kts. lisää: www.kempeleenseurakunta.fi/33-ajankohtaista-kerhoissa.

A
aro K

u
kko

h
o

vi

raamattu- ja rukousilta ti 
20.8. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.

Päiväkerhoon ilmoittautuminen

3–5-vuotiaiden päiväkerhoon ilmoittautuminen elo-
kuun loppuun mennessä tekstiviestillä p. 040 7430 
381 tai sähköpostitse kaisamarja.stockell@evl.fi.

Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 syys-
kuun alusta alkaen.

kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-

periaatteella,
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset ja
sukuselvitykset:

Oulun keskusrekisteri,
p. (08) 3161 300.
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Seurakunnissa tapahtuu 15.–29.8.2013

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

kirkkoherranvirasto 
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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos:
Ritva Sassali

p. 044 7521227.

Kirkonkylä:
Sinikka Ilmonen,
p. 044 7521226

Marika Kamps,
p. 044 7521243.

Messu su 18.8. klo 18 
kirkossa, toimittaa Ant-
ti Paananen, kanttorina 
Ossi Kajava.
sanajumalanpalvelus 
su 25.8. klo 18 kirkossa, 
toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java, soitinryhmä. Mo-
bilistien ja motoristien 
kirkkopyhä, kirkkokah-
vit seurakuntatalossa.

kesäinen musiikki-ilta pe 
16.8. klo 19 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Ks. ilmoitus.
Maunonpäiväseurat su 18.8. 
klo 18 seurakuntatalossa. Ks. 
ilmoitus.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
21.8. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodissa, Jouni Heikkinen.
rukouspiiri ke 21.8. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
ikäihmisten leiripäivä to 22.8. 
klo 10–15 Koortilassa. Leppoi-
saa yhdessäoloa mennyttä ke-
sää muistellen. Leirimaksu 5 
euroa. Tied. ja ilm. 16.8. men-
nessä, p. (08) 533 1284. 
Hartaus ja ehtoollinen to 
22.8. klo 14 Vire-kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Oulun hiippakunnan lähetys-
juhlat 24.–25.8. Taivalkoskella.
Hartaus ja ehtoollinen ti 27.8. 
klo 13.30 Puhakan palvelu-
asunnoilla, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 27.8. klo 15 ryhmä-
kodissa, Jouni Heikkinen.

Hartaus ke 28.8. klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen.
rukouspiiri ke 28.8. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 29.8. klo 13 seurakun-
tatalossa. Kutsun saaneet, 
tervetuloa yksin tai perheen-
jäsenen / ystävän kanssa.
iltahartaus to 29.8. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakun-
tasalissa. Keskiviikkoisin klo 
9.30–11.30 Kylmälänkylän 
kappelissa sekä joka toinen 
torstai klo 10–12 Laitasaaren
rukoushuoneella (parilliset 
viikot). Esikot-ryhmä ke 21.8. 
klo 10–11.30 srk-talon alaker-
rassa perheille, joille on syn-
tynyt ensimmäinen lapsi.
rippikoulut: to 29.8. klo 18 
rippikouluinfo ja ilm. rippikou-
luihin srk-talon juhlasalissa.
Nuorten hengelliset hen-
gailuillat: Seuraa ilmoitte-
lua Facebookissa: Hengelli-
set hengailuillat Muhoksella.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Kesäinen musiikki-
ilta pe 16.8. klo 19. Oulujoen 
seurakunnan lauluryhmä SE-
LA,  joht. kanttori Leo Rahko.  
Iltahartaus Jouni Heikkinen.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Kesäseurat 17.–18.8. La 17.8. 
klo 18 alustus ry:llä. Su 18.8. 

Messu su 18.8. klo 10 kir-
kossa, toimittaa Marja-
Liisa Hautamäki, avus-
taa Kimmo Helomaa, 
kanttorina Hanna Korri.
Mukulamessu su 18.8. 
klo 15 Tupoksen Vana-
mossa. Ks. ilmoitus.
Messu su 25.8. klo 10 
kirkossa, toimittaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina 
Mika Kotkaranta.

Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 15.8. klo 14, 
Ilkka Tornberg.
seurat Niittypirtillä 19.8. klo 
13, Aino Pieskä.
Hartaus vuodeosastolla 21.8. 
klo 13.15, Kimmo Helomaa.
Hartaus Limingan palveluko-
dilla 22.8. klo 13, Aino Pieskä.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 22.8. klo 14, 
Aino Pieskä.
Ehtoollinen Niittypirtillä 
25.8. messun jälkeen, Ilkka 
Tornberg.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 29.8. klo 14, 
Marja-Liisa Hautamäki.
kirkonmäellä-tapahtuma 
su 1.9. Limingan kirkossa ja 
sen ympäristössä. Koko kan-
san messu klo 12. Messun jäl-
keen tarjolla makkaraa, me-
hua ja pullaa. Lisäksi erilaista 
toimintaa aikuisille ja lapsille, 
voit mm. kokeilla kirkon urku-
jen soittoa, tutustua vanhoihin 
esineisiin ja kiivetä tapuliin.
Mielenterveyskuntoutuji-

en rovastikunnallinen retki 
isolle syöttelle ti 3.9. Lähtö 
klo 9 seurakuntatalolta ja pa-
luu n. klo 19. Hinta 10 euroa. 
Ilmoittautumiset 19.8. men-
nessä Marika Kamps, p. 044 
7521 243 tai Maire Taikina-
Aho, p. 050 4302 023. 
Vapaaehtoisten tukihenki-
löilta to 29.8. klo 18 pappi-
lan kahviossa. 
seurakunnan vapaaehtois-
työtä esillä Hyvinvointi-
messuilla la 24.8. klo 10–16 

liikuntahallilla. Mukana va-
paaehtoistyöstä vastaava 
diakonissa Marika Kamps. 
Tule tutustumaan!
Gospel Gym -jumppa Va-
namossa elokuun ajan ti klo 
18.30–19.30.
Päiväkerhotoiminta käyn-
nistyy 2.9. alkaen. Kerholis-
tat nähtävillä Koti-Pietilän ja 
Vanamon ulko-ovissa. Vapai-
ta kerhopaikkoja voit kysellä 
puh. 044 7521 230 tai tuija.
mourujarvi@evl.fi.
Perhekerhot alkavat Kirkon-
kylällä ti 3.9. seurakuntata-
lolla ja Tupoksessa ke 4.9. 
Vanamossa. Tervetuloa koko 
perheellä kerhoilemaan!
Partio: Partiotoimisto päi-
vystää kesän aikana keski-
viikkoisin klo 15–17. Lippu-
kunnan hallitus pe 23.8. klo 
18. Lisätiedot www.niitty-
karpat.fi.
rauhanyhdistys: Pizzailta 
pe 16.8. klo 18 ry:llä. Seu-
rat su 18.8. klo 14 Niittypir-
tin palvelutalolla sekä seu-
rat klo 17 ja 18.30 ry:llä. Seu-
rat su 25.8. klo 14 Limingan 
kirkossa sekä seurat klo 17 
ja 18.30 ry:llä. Nuotioilta pe 
30.8. klo 19 Johanna ja Riku 
Kimpimäellä.
siioninvirsiseurat ti 27.8. klo 
18 Eila Maalismaan ja Jarmo 
Junttilan kodissa, Jyväskylän-
tie 97a.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat pe 23.8. klo 18.30 seura-
kuntatalolla.
kastettu: Isla Alma Olivia 
Hänninen, Urho Aarni Ante-
ro Kangas, Kasperi Samuel 

klo 12 ruokailu, klo 13 seurat, 
klo 18 messu kirkossa, saarna 
Antti Paananen, klo 20 iltahar-
taus ry:llä. Pe 23.8. klo 19 elon-
korjuumyyjäiset ry:llä. Su 25.8. 
klo 12 yhteinen pyhäkoulu 
ry:llä. Klo 14 seurat terveyskes-
kuksessa ja klo 17 seurat ry:llä. 
Ti 27.8. klo 13 lauluseurakerho 
Räisäsellä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 18.8. klo 18 iltamessu 
kirkossa. Su 25.8. klo 17 seu-
rat ja laulutuokio ry:llä.

kastettu: Elsa-Marja Sofia 
Parviainen, Aada Jadella Jo-
sefiina Korvala, Oskari Mati-
as Henriksson, Helga Edith 
Puolitaival, Hertta Kaisla 
Wilhelmiina Leinonen, Suvi 

Esikko-ryhmä
Ensimmäisen lapsen saaneille vanhemmille ja pieno-
kaisille.
Limingan seurakuntatalolla: maanantaisin 6 kertaa 
alkaen 2.9. klo 10–12. 
tupoksen Vanamossa: maanantaisin 6 kertaa alkaen 
14.10. klo 10–12. 
Toiminta toteutetaan yhdessä Limingan seurakunnan 
diakoniatyön ja neuvolan perhetyön kanssa. 
Ilmoittautumiset: Erja Vainiokangas, p. 044 4973 684 
tai Ritva Sassali, p. 044 7521 227.

Mukulamessu
sunnuntaina 18.8. klo. 15 

Tupoksen Vanamossa.

Toimittaa Marja-Liisa 
Hautamäki. Musiikista 

vastaa Ari Natunen.
Mukana lastenohjaajat 
Helena Hakkarainen ja 

Tuija Mourujärvi.

Äidit, isät, mummot,
vaarit, kaikki lapset

mukaan vaan!
Lopuksi lättykestit,

kahvit ja mehut.
Tervetuloa!

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien retki iso-syötteelle
tiistaina 3.9.

Ohjelmassa mm. mukavaa yhdessäoloa ja tutustumista Syötteen luontokeskukseen ja 
ympäristöön. Buffetlounas hotelli Iso-Syötteellä ja lättykahvit luontokeskuksessa. Läh-
tö Muhoksen srk-talolta klo 8.30. Hinta 10 € sisältää matkat, ruoan ja ohjelman. Ilmoit-
tautumiset 19.8. mennessä Hanna Kaisto-Vanhamäelle, p. 040 5470 784. Matkan järjes-
tää Limingan rovastikunnan diakoniatyö.

kesäinen
musiikki-ilta

perjantaina 16.8. klo 19
Laitasaaren

rukoushuoneella.

Oulujoen seurakunnan 
lauluryhmä SELA, joht. 

kanttori Leo Rahko.  Ilta-
hartaus Jouni Heikkinen.

Maunonpäivä-
seurat

sunnuntaina 18.8. klo 18
seurakuntatalossa.

Rovasti Paavo Moilanen, 
Riitta Kentala, Matti Nuo-

rala, Jouni Heikkinen.
Kahvitarjoilu.

Mobilistien
kirkkopyhä

sunnuntaina 25.8. klo 18 
kirkossa.

Jumalanpalveluksen toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, 
soitinryhmä. Kirkkokah-
vit seurakuntatalossa.

OVEt-omaishoitajavalmennus
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry järjestää 
omaishoitajien OVET-valmennuksen Muhoksen seura-
kuntatalossa 16.9., 30.9., 7.10. ja 21.10. klo 13.30 – 16.30.  
Valmennuksen punaisena lankana on omaishoitajien 
vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen löytämi-
nen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Tervetulleita 
ovat kaikki, jotka auttavat apua tarvitsevaa läheistään.

Teemoina: Ovet omaishoitajuuteen, Ovet yhteiskuntaan 
ja palveluihin, Omat oveni ja Ovet huomiseen. 

Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset viim. 9.9. diakonissa Leena Leskelälle p. 040 
5470 785. Lisätietoja: Heini Kemola, p. 040 526 8105 tai 
Anna-Maija Saastamoinen, p.040 518 0892, Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset ry.

Lähetyksen
iltapäivä

sunnuntaina 18.8. klo 14 
seurakuntatalolla.

Vieraana Senegalissa lä-
hetystyössä toimiva Kat-
riina Mäkelä. Kuulemme 
kirkon kirjallisuustyöstä 
ja sereerinkielisen Raa-

matun uusintapainoksen 
etenemisestä. Kahvitar-

joilu ja arvontaa.

Postiosoite

Seurakunta on lakkaut-
tanut postilokero-osoit-
teensa.

Tästä eteenpäin posti-
osoite on:
Limingan seurakunta
Pappilantie 6
91900 LIMINKA

Valtteri Kokkonen, Veik-
ko Akseli Myllyniemi, Ali-
na Reetta Loviisa Mätäsaho, 
Anni Neea Marja Nevalainen, 
Eetu Onni Eemeli Pekkanen, 
Eemil Toivo Juhani Penttilä, 
Julius Eerik Pottala ja Elias 
Vilho Tapani Sillanpää.
Vihitty: Sami Mikael Lappa-
lainen ja Sari Maarit Hannila, 
Juha Markus Mäkelä ja Salla 
Eveliina Ilmarinen.

Inna Amanda Oinas, Moona 
Maria Pesonen. 

kuollut: Meeri Tuulikki Nät-
tilä 48.
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kirkkoherra Merja 
jyrkkä vuosilomalla 
su 18.8. saakka ja ajal-
la 23.8.–1.9. Sijaisena 
vt. kappalainen Saila 
Karppinen. Kirkkoher-
ra Jyrkkä on paikalla 
ma 19.8.

kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17
p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
kappalaiset 
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

www.tyrnavanseurakunta.fi/tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/siikalatva

sanajumalanpalvelus 
su 18.8. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
Messu su 18.8. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohja-
nen, saarna Matti Nuo-
rala, kanttori Pentti 
Korkiakoski. Herättäjän 
kirkkopyhä. Messun jäl-
keen seurat Ritva ja Ol-
li Isokoskella, Hauruky-
läntie 16.
Messu su 25.8. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski.

kerhonohjaajien koulutus 
la 24.8. klo 10–15 Tyrnävän 
srk-talolla. Tarkoitettu rip-
pikoulun käyneille tai tänä 
vuonna rippikoulun aloitta-
ville. Tervetuloa uudet ja en-
tiset koulutukseen.
Nuttupiiri pyörähtää taas 
käyntiin to 29.8. ja odotam-
me sekä uusia että entisiä in-
nokkaita neulojia klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neelle. Tietysti tarjolla on 
myös kahvia, keksejä ja hy-
vää seuraa.
Päivä- ja perhekerhot alka-
vat viikolla 35 (26.8.). Päivä-
kerhoissa kerhoilevat vuon-
na 2008 ja 2009 syntyneet.
Perhekerhot kokoontuvat 
torstaisin klo 10–12 Temmek-

koulukirkko pe 16.8. klo 8.20 Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Hanna Bradter, kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa 
Sirkku Palola. 
koulukirkko pe 16.8. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen, avustaa Jo-
hanna Hietala.
Viikkomessu la 17.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Arja Leinonen. Rauhanyhdistyksen 
kesäseurat. 
sanajumalanpalvelus su 18.8. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Hanna Bradter, kanttorina Arja Leinonen. Kirk-
kokahvit seurakuntatalossa.
sanajumalanpalvelus su 18.8. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Hanna Bradter, kanttorina Arja Leinonen.
Perttulinpäivien perinnejumalanpalvelus su 25.8. klo 10 
pappilan rannassa Pyhännällä, sateen sattuessa seurakun-
tatalossa. Toimittaa Sulo Kautto, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Seppelpartion lähettäminen sankarihaudoille. Kirk-
kokahvit seurakuntatalossa. 
Messu su 25.8. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Arja Leinonen.
sanajumalanpalvelus su 25.8. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen.
sanajumalanpalvelus su 25.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa, 
toimittaa Anneli Virtanen, kanttorina Unto Määttä.

kastetut: Eerikki Otto Ojantakanen (Rantsila), Eevert Eino 
Tapani Kamula (Pyhäntä).
Vihityt: Jere Vilhelmi Hyvärinen ja Sini Tuulia Leinonen 
(Kestilä), Kimmo Ilmari Tuomaala ja Maritta Irja Keränen 
(Kestilä), Simo-Ville Sakari Niinikoski ja Sanna Liisa Tuulikki 
Limma (Pyhäntä), Miikka Petteri Hirvonen ja Emma Maria 
Kaikkonen (Kestilä), Jani Väinö Kalervo Sovisalo ja Johanna 
Maria Viio (Rantsila), Ville Veli Juhani Piiponniemi ja Minna 
Marika Luukinen (Pyhäntä).
kuolleet: Jaakko Niiranen 87 (Kestilä), Elli Tyyne Kurikka 
s. Taipaleenmäki 82 (Rantsila), Aino Eliisabet Kupiainen s. 
Ahola 86 (Piippola), Olga Ilorinne-Pehkonen s. Kyyrönen 
92 (Piippola).

to 29.8. klo 18 Rantsilan seurakuntatalo.

Pe 30.8. klo 18 Pulkkilan seurakuntatalo.

Muusikko Jouko Mäki-Lohiluoma. Konsertti ja
puffetti 5 €.

kummin kaa -konsertti koko perheelle

Hiljaisuuden lähteellä -viikonloppu
23.–25.8. Röön Rannassa, Kylmäläntie 135a.

Ota hetki aikaa itsellesi ja tule levähtämään kauniissa 
maaseudun rauhassa. Myös ulkopaikkakuntalaiset voi-
vat tulla mukaan! Hinta 125 € / hlö täysihoidolla.
Ohjaajina: Leila Ikonen, Ulla Junttila ja Salme Kinnunen
Vielä mahtuu mukaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
19.8. mennessä Tuula Länkiselle, p. 050 3516 660.
Järj. Tyrnävän seurakunta ja Röön rannan väki.

sen srk-talolla Petäjäsuvan-
nontie 2 ja torstaisin klo 10–
12 sekä 13–15 Tyrnävän srk-
talolla, Mankilantie 1. Mur-
rossa ei ole syksyllä perhe-
kerhoa. Perhekerho on tar-
koitettu kotona lapsiaan hoi-
taville vanhemmille ja iso-
vanhemmille. Lisätietoja las-
tenohjaajilta: Meiju Kaaki-
nen, p. 044 7372 615 ja Jen-
ni Hepo-oja, p. 044 7372 616.
kuorot alkavat, tervetuloa 
mukaan sekä entiset että uu-
det laulajat.
kirkkokuoron aloitus ke 
28.8. klo 18 Korkiakoskella 
ja lapsikuoron aloitus to 12.9. 
klo 16 Tyrnävän srk-talolla. 
Lisätietoja kanttori Pentiltä, 
p. 044 7372 613.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pihaseurat la 17.8. klo 19 Liu-

Ehtoollishartaus pe 16.8. 
klo 13 Koivulehdossa.
Ompeluseurat pe 16.8. klo 
19 Rantsilan ry:llä. 
kesäseurat su 18.8. klo 12 ja 
klo 18.30 Pulkkilan ry:llä, Pauli 
Alasaarela ja Hannu Kallunki.
Hartaus su 18.8. klo 13 Nes-
torissa. 
seurat su 18.8. klo 13 Rantsi-
lan (Teuvo Timlin), klo 16 Py-
hännän ja klo 19 Kestilän ry:llä. 
Naistenpiiri pe 23.8. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa. 
Nuotioilta pe 23.8. klo 19 
Kestilän ry:llä. 
kodinilta pe 23.8. klo 19 
Rantsilan ry:llä. 
kotiseurat ma 26.8. klo 19 
Liisa ja Ilkka Lehdolla, Kar-
hukankaantie 540, Rantsila. 
Puhujana Rauno Helppi, mu-
siikki Teuvo Marttila. Kahvi-
raha Hengen Ystävät ry:lle 
Intian lapsityöhön.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 
retki iso-syötteelle
tiistaina 3.9.

Ohjelmassa mm. mukavaa yhdessäoloa ja tutustumis-
ta Syötteen luontokeskukseen ja ympäristöön. Puffet-
lounas hotelli Iso-Syötteellä ja lättykahvit luontokes-
kuksessa.
Lähtöaika- ja paikka: 3.9. klo 9 Tyrnävän seurakuntata-
lo, Mankilantie 1.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: ma 19.8. mennessä Sal-
me Kinnuselle, p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@
evl.fi. Hinta: 10 € sisältää matkat, ruoan ja ohjelman.
Matkan järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö.

Perhevaellus rokualla
lauantaina 7.9.

Mukaan otetaan linja-autollinen innokkaita vaelta-
jia, joiden pitäisi jaksaa vaeltaa n. 10 km.
Lähtö:
klo 9 Tyrnävän S- market
klo 10 Rokuan kuntokeskus
klo 16 Takaisin kuntokeskuksella: Saunomista /uintia 
ja mahdollisuus ruokailuun / omakustanteinen
klo 18 Lähtö takaisin Tyrnävälle

Vaellukselle tarvitset omat eväät. Kuljetuksen tarjo-
aa seurakunta ja kunta.
Lisätietoja: Salme Kinnunen, p. 044 7372 631 salme.
kinnunen@evl.fi tai Vellu Hietikko, p. 050 3430 303. 
Ilmoittautumiset 29.8. mennessä Salmelle.

kolla Keskikyläntie 22a. Seu-
rat su 18.8. klo 16 ry:llä. Ou-
lun seudun nuortenilta pe 
23.8. klo 19 Madekosken 
ry:llä. Seurat su 25.8. klo 14 
Lepolassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 16.8. klo 19 
Rannanpohja 6. Seurat su 
18.8. klo 16 ry:llä. Lauluseu-
ramyyjäiset pe 23.8. klo 19 
ry:llä. Seurat su 25.8. klo 16 
ry:llä.
kastettu: Hilla Mari Ilona 
Kunnas, Neea Jenna Juulia 
Luokkanen
avioliittoon vihitty: Ville Sa-
muli Hepoviita ja Marketta 
Asta Hillevi Pasanen, Hannes 
Helmeri Partanen ja Tarlee-
na Aada Maria Perkkiö. Jani 
Matti Ilmari Väliheikki ja Kiti 
Karoliina Sovisalo.

Oletko murrosikäisen lapsen
”kamala” äiti?
Tervetuloa kahvittelemaan ja pohtimaan muiden sa-
manlaisten kanssa äitiyden ihanuutta ja kamaluutta 
kahden viikon välein, 10 krt kokoontuvassa ryhmässä. 
Ryhmään mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Ryhmä aloittaa 2.10. klo 17.30–19 osoitteessa Vanha pa-
loasema, Kunnankuja 4, 2. krs.
Lisätietoa: perhetyöntekijä Hanna Martikainen, p. 044 
4971 073, diakoni Salme Kinnunen, p. 044 7372 631.
Ilmoittautumiset 25.9. mennessä Hannalle.

Päiväkerhoihin
ilmoittautuminen
viimeistään perjantaina 
23.8. osoitteessa www.sii-
kalatvanseurakunta.fi.

Perhekerhot alkavat
Tule viettämään yhteistä starttipäivää ma 9.9. klo 10–14 
Selkälän leirikeskukseen, Kestiläntie 1672, Kestilä. As-
karrellaan, leikitään ja tutustutaan toisiimme.  Ilmoit-
taudu ruokailua varten viimeistään ke 4.9. Johannalle, 
p. 044 5181 141 tai johanna.hietala@evl.fi, kerro myös 
ruoka-aineallergiasi. Em. numeroon voitte ottaa yhteyt-
tä myös kyytiongelmissa.

Lapsikuoro stelloihin pyrkiminen
keskiviikkona 28.8. klo 17 Rantsilan seurakuntatalossa
ja torstaina 29.8. klo 15 Pulkkilan seurakuntatalossa. 
Ota mukaan laulu tai virsi, jonka haluat laulaa. Lisätie-
toja Arja-kanttorilta, p. 044 5181 151.

Pyhännän lapsikuoroon kutsutaan mukaan uusia ala-
kouluikäisiä tyttöjä ja poikia sekä nuorisokuoroon ylä-
kouluikäisiä nuoria, lisätietoja Veijo-kanttorilta, p. 040 
8231 860.

seurakunta näkyy, kuuluu ja maistuu
lauantaina 24.8. klo 10–14
Pyhännän Perttulin torilla OP:n edessä.

Myynnissä keittoa uunituoreiden sämpylöiden kera 5 
€/ annos. Kauhan varressa työntekijät ja diakoniaväki. 
Myös arvontaa. Tuotto Pyhännän diakoniarahastolle.

Hartaus pe 30.8. klo 13 Koi-
vulehdossa. 

aikuisten raamattuluokka 
pe 30.8. klo 19 Kestilän ry:llä.
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Virpi Sillanpää-Posio,
oppilaitospastori,
p. 044 3161 581.

Ari Savuoja,
yliopistopastori,
p. 040 524 5919.

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

Katariina Pitkänen,
oppilaitospastori,
p. 050 3868 677.

Salla Tuominen, 
oppilaitosdiakoni, 
p. 040 5747 132.

Taina Voutilainen, 
kirkkomuusikko,
p. 044 3161 729.

Jenni Siljander,
oppilaitospastori,
p. 044 3161 450.

Oppilaitostyöntekijät ovat opiskelijoiden ja opettajien tukena

Järjestöt täydentävät opiskelijatoimintaa

Oululaisille opiskelijoille on 
seurakunnan järjestämän 
toiminnan lisäksi tarjolla 
runsaasti erilaisten kristillisten 
järjestöjen toimintaa, kuten 
seuroja ja keskusteluiltoja.
Opiskelijajärjestöt ilmoittavat 
toiminnastaan myös Rauhan 
Tervehdyksessä.

Henkireikä
(Oulun lääketieteellinen kilta ry)
Henkireikä on Oulun yliopiston lääketieteelli-
sen killan kristillinen piiri.

Henkireikä on perinteisesti järjestänyt ren-
toja opiskelijailtoja. Kokoontumiset ovat noin 
joka toinen viikko. Syksyn ohjelma tarkentuu 
syyskuun alussa, tietoa siitä saa sähköpostilla. 

Lisätietoja Henkireiän postituslistalta (liit-
tyminen tapahtuu lähettämällä tyhjä viesti ot-
sikolla ’subscribe’ osoitteeseen henkireika-re-
quest@lists.oulu.fi) ja puheenjohtajilta: Jere Jy-
ränki (jjyranki@mail.student.oulu.fi) ja Em-
ma Vidjeskog (evidjesk@mail.student.oulu.fi)

KAISA ANTTIlA

Pohjois-Pohjanmaan ev.lut. Kansanlähetys
Evankelisluterilainen Kansanlähetys kuuluu vii-
denteen herätysliikkeeseen. Järjestö painottaa lä-
hetyksen merkitystä.

Oulussa Kansanlähetys järjestää nuorille aikui-
sille suunnattuja 3Kohtaamista-iltoja. Illat ovat 
maanantaisin osoitteessa Koulukatu 41, Uusherä-
yksen rukoushuoneella. Lisäksi toimintaan kuuluu 
raamattupiiri, silloin tällöin järjestettävät ulkoilu-
päivät ja evankelioimistempaukset.

Lisätietoja: http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi -> 
3Kohtaamista

Oulun ev.lut. opiskelijalähetys (OPKO)
Viidenteen herätysliikkeeseen liittyvä OPKO kes-
kittyy erityisesti koululais- ja opiskelijatyöhön. 
OPKOn toimisto ja myös muun muassa raamat-
tupiirit löytyvät Oulun keskustasta osoitteesta To-
rikatu 9 A 32.

Syksyllä 2013 OPKOn toimintaan kuuluu:
•	 Lauantaiden	opiskelijaillat
•	 Raamattupiirit	ympäri	Oulua
•	 Tunnustuskirjapiiri	kerran	kuukaudessa
•	 Sählyä	torstai-iltaisin
Lisätietoja: http://www.opko.fi/oulu

Oulun Rauhan Sana
Lähetysyhdistys Rauhan Sana on lestadiolai-
sen herätysliikkeen suuntaus, joka erosi le-
stadiolaisuuden pääsuunnasta 1900-luvun 
alussa.

Oulun paikallisyhdistys järjestää opiske-
lijailtoja joka toinen torstai osoitteessa Kou-
lukatu 10 C.

Lisätietoja http://www.oulunrauhansa-
na.fi/

Oulun Uusheräys
Uusheräys on yksi lestadiolaisuuden suun-
taus, joka syntyi lestadiolaisen herätysliik-
keen hajaannuksen yhteydessä 1800-luvun 
lopulla.

Syksyllä 2013 Oulun Uusheräys järjes-
tää opiskelijoiden ja nuorten aikuisten ilto-
ja parillisten viikkojen torstai-iltoina. Ko-
koontumiset järjestetään kodeissa.

Lisätietoja: http://www.uusherays.fi/ -> 
Toimintamuodot -> Nuorista nuoriin ai-
kuisiin -> Oulun opiskelijat

Oulun evankeliset opiskelijat (EO) ja 
SlEY:n nuoret aikuiset
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys eli 
SLEY on evankelisen herätysliikkeen kattojärjestö. 
SLEY:n opiskelijatoimintaa tehdään nimen evan-
keliset opiskelijat alla. Oulussa järjestetään toi-
mintaa sekä nuorille aikuisille että opiskelijoille.

Syksyllä 2013 SLEYn toimintaan kuuluu:
•	 Nuorten	aikuisten	illat	joka	toinen
 torstai, Heinätorin seurakuntatalossa
•	 Opiskelijoiden	teemaillat	joka	keskiviik-	

  ko Pyhän Luukkaan kappelilla
Lisätietoja: http://sley.fi/nuoretaikuiset/oulu ja 

http://eo.sley.fi/oulu

Changemaker
Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun 
yhteydessä toimiva nuoriso- ja nuorten ai-
kuisten järjestö, joka pyrkii puuttumaan 
köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden 
rakenteellisiin syihin. Tänä vuonna järjes-
tö pureutuu kehitysmaiden maakaappausil-
miöön Kaapparit kuriin!-kampanjalla.

Oulun Changemaker kokoontuu noin 
kerran kuukaudessa. Syksyn ensimmäinen 
tapaaminen on 19.9. Lisäksi järjestö näkyy 
erilaisissa tapahtumissa pitkin vuotta. 

Lisätietoja ryhmän Facebook-sivulta, jo-
ka löytyy hakusanalla ”Changemaker Oulu”.

Oulun körttiopiskelijat
Körttiopiskelijat ovat osa herännäisyyden toi-
mintaa Oulussa.

Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset kokoon-
tuvat noin 2 viikon välein torstaisin kodeissa 
Siionin virsi -seurojen merkeissä. Syksyn en-
simmäiset seurat pidetään 12.9. Oulun Kört-
tikodilla osoitteessa Luokotie 5 A 5. Lisätieto-
ja seuroista Johanna Rissaselta: jospejohanna@
hotmail.com.

Lisäksi Oulussa toimii körttiopiskelijoiden 
kuoro. Lisätietoja saa kuoronjohtaja Sanna Pit-
käseltä sähköpostilla: sanna.ronkko@nic.fi.


