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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Mitä kirkkoherralta odotetaan? Näin kysyy otsikko 

erään seurakunnan nettisivuilla. Alla luetellaan ai-

nakin 15 erilaista ominaisuutta ja taitoa. Seura-

kunnan menestyksellinen johtaminen edellyttää listauksen 

mukaan paitsi hengellistä johtajuutta, hallinnollisia taitoja 

ja organisointikykyä, myös taloudellisten ja toiminnallisten 

realiteettien tajua, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostoitu-

mis- ja mediataitoja sekä kykyä luoda visioita, jotka autta-

vat löytämään uusia tapoja tehdä seurakuntatyötä. Ja tässä 

oli vasta osa listasta.

Tällaisen monitaitoisen henkilön valinnan edessä ovat nyt 

ne yli 16 000 Oulujoen seurakunnan jäsentä, jotka valitsevat 

seurakuntansa uuden kirkkoherran syyskuussa.

Kirkkoherralla on valtaa ja vastuuta. Hän johtaa seurakun-

nan toimintaa. 

Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, sakrament-

tien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta 

hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. 

Hänen tulee valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa har-

joitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.

Kirkkoherra on seurakuntansa viranhaltijoiden ja työnte-

kijöiden esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana hän val-

voo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta 

seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.

Minkälaisia ihmisiä tuomiokapituli sitten on vaalisijoille 

asettanut? Sivuilla 6–7 ehdokkaat muun muassa arvioivat 

vahvuuksiaan ja kertovat, millä keinoilla välttyvät muuttu-

masta byrokraateiksi.

Pelkästään näiden vastausten varassa ei mieluisinta ehdo-

kasta tarvitse päättää: vaalipaneelissa kaikki ehdokkaat ovat 

yhtä aikaa tentattavina ja vaalinäytteet punnitaan kolme-

na perättäisenä sunnuntaina Oulujen kirkossa. Ehdokkaiden 

näkemyksiin voi perehtyä myös netin ja sosiaalisen median 

välityksellä.

Kirkkoherranvaali on Suomessa ainoa suora kansanvaa-

li, jossa valitaan henkilö vakinaiseen virkaan. Kirkkoherran 

valitsevat seurakuntalaiset. ”Sinun palvelijasi – sinun valin-

tasi”, ihan kuten vaalia mainostava juliste tiivistää.

Seurakuntalainen, käytä valtaasi

EI OLE LAINKAAN selvää, että älyllisesti 
uskottavin versio kristinuskosta olisi tyy-
dyttävin myös emotionaaliselta ja sosiaa-
liselta kannalta. Itse asiassa on hyvinkin 
syytä epäillä, että älyllisen uskottavuu-
den kasvaessa uskonnot menettävät jo-
tain omimmasta vetovoimastaan.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Kimmo Ketola, 
kirkonkello.fi 19.8.

ON IHASTUTTAVAA, kuinka yksinkertai-
nen kolmen minuutin poplaulu voi yhdis-
tää ihmisiä riippumatta heidän uskonnol-
lisista lähtökohdistaan. Musiikilla on ky-
ky osua suoraan ihmisen tunnekeskuk-
seen, joka reagoi välittömästi. Meillä on 
kyky tulla kosketetuksi. Se on osoitus sie-
lun olemassaolosta.

Muusikko Samuli Putro, 
Esse 22.8.

IHMISET NAURAVAT Jeesukselle, mutta 
ehkä joku särkyy hänen hahmonsa edes-
sä ja katuu. Se, että Jeesus rakastaa jokais-
ta, on varmin asia tässä maailmassa. Ku-
ka tahansa saa missä tahansa kääntyä Jee-
suksen puoleen, ja hän kuulee. Eikä ke-
nenkään tarvitse joutua kadotukseen hir-
veiden syntiensä tähden.

Rovasti Olavi Peltola, 
seurakuntalainen.fi 25.8.

PAHA MIELIHÄN on sellainen asia, jota 
kukaan kirkon ihminen ei koskaan sai-
si kellekään aiheuttaa. - - Paitsi että sopi-
vaa on tietysti loukata esimerkiksi naisia 
tai sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä.
Kirkon tulee ehdottomasti pyytää anteek-
si sitä pahan mielen aiheuttamista, jota 
Jeesus sai aikaan muun muassa temppelin 
rahanvaihtajien ja fariseusten keskuudes-
sa. Riittäisikö, jos sanoisi, ettei hän edus-
ta kirkon kantaa, vaan oli ainoastaan yksi 
kirkon rivijäsen muiden joukossa.

Kerettiläinen-palsta, 
Kirkko&kaupunki 26.8.

 
Aatoksia

Seurakunta   
on syli

Uskonnon kielestä on käyty kii-
vasta keskustelua. Mikä on se 
näkökulma, joka tavoittaa nyt 
olennaisimman, kun puhutaan 

kristinuskosta?
Agnostikkoilloissa lähdettiin liik-

keelle siitä, että ajattelu, ääneen poh-
diskelu, kysely ja provosointi ovat teki-
jöitä, joita kirkko nyt kipeimmin tar-
vitsee. Tuomiokapituli ei onneksi tyr-
männyt intoa.

Uskonnonfilosofinen pohdiskelu on 
kuitenkin vain yksi – eikä luvalla sa-
noen edes kovin moderni – tapa lähes-
tyä uskontoa. Viime vuosikymmeninä 
on hyväksytty tieteellisissäkin piireis-
sä, että tunne, kokemus, kertomus, ri-
tuaalien taju ja ruumiillisuus ovat va-
kavasti otettavia ja älykkäitä näkökul-
mia kristinuskoon.

Parhaimmillaan lopputuloksena voi 
olla viisaus, joka on paljon kokonais-
valtaisempaa kuin pelkkä rationaali-
nen tieto.

Siksi minua hämmästyttää kahtia-
jako, joka on ollut nähtävissä agnos-
tikkoiltohin liittyvässä keskustelussa: 
On olemassa "ajattelevia" ihmisiä, jot-
ka ovat kriittisiä kirkkoa ja sen sano-
maa kohtaan. Sitten on niitä toisia, jot-
ka ovat lähtökohtaisesti ei-ajattelevia, 
mikäli heitä ei satu uskonnonfilosofi-
nen pohdiskelu kiinnostamaan tai mi-
käli heille kirkko ja sen sanoma mer-
kitsevät yksinkertaisesti toivoa, lohtua 
ja myötätuntoa.

Mustavalkoinen asetelma on hou-
kutteleva, mutta ei kovin viisas. Us-
konnonfilosofinen pohdiskelu ei auta 
ihmistä, joka taistelee todella isojen ky-
symysten kanssa. 

Toimituskeskusteluissa, joissa per-
heiden kanssa valmistaudutaan kas-
teeseen, häihin tai hautajaisiin, ihmi-

set hyvin viisaasti tarttuvat ikiaikai-
siin lauseisiin, jotka sanoittavat koke-
musta paremmin kuin mitkään muut.

Ihmepsalmi (Minä olen ihme, suu-
ri ihme ja kiitän sinua siitä), Korint-
tilaiskirjee (Niin pysyvät nämä kol-
me: usko, toivo, rakkaus. Mutta suu-
rin niistä on rakkaus) sekä Paimen-
psalmi (Herra on minun paimeneni, 
ei minulta mitään puutu) sanoittavat 
elämän rajapintoja viisaasti ja kosket-
tavasti.

Helsinki Mission toiminnanjohta-
ja Olli Valtonen on selvittänyt suoma-
laisille aivotutkija George E. Vaillantin 
esittämää hengellisen evoluution mer-
kitystä. Tunteiden alue on aivojen van-
hin ja kehittynein osa. Tiedon ja tun-
teen yhdistäminen on ihmisen erityi-
nen kyky. 

Vaillantin lista ihmiskunnan ja ih-
misen menestystekijöistä on kiinnos-
tava: rakkaus, toivo, ilo, anteeksianta-
vuus, empatia, luottavaisuus, kunni-
oitus ja kiitollisuus. Ei ihme, että aka-
teemisessa johtajuustutkimuksessa on 
kiinnostuttu uudella tavalla pomosta 
nimeltä Jeesus!

Satu Kreivi-PaloSaari
pastori
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Piispansauvakävely liikuttaa kaikenkuntoisia

Niemelä arvostaa seurakuntien 
omaleimaisuutta
Pauli Niemelä haaveilee 
hyvin toimivasta 
yhteistyöstä seurakuntien 
välillä. Yhteisen 
kirkkoneuvoston 
puheenjohtajana hän 
voi omalta osaltaan 
tukea sen toteutumista.

Kiimingin kirkkoherra Pauli 
Niemelä on elokuun alusta 
alkaen hoitanut kahta vaa-
tivaa tehtävää. 

Perusvirkansa lisäksi hän toi-
mii Oulun seurakuntayhtymän 
yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtajana. 

Yhteinen kirkkoneuvosto on 
yhtymän päättävä elin, joka joh-
taa seurakuntien hallintoa ja ta-
loutta. Neuvosto myös valmiste-
lee yhteisessä kirkkovaltuustossa 
käsiteltävät asiat ja toimeenpanee 
sen päätökset.

Neuvoston puheenjohtajan 
valta on välillistä, eli Niemelä ei 
tee lopullisia päätöksiä vaan on 
mukana päätöksenteossa. 

Tehtävän mukana tulee myös 
muita vastuita, kuten toimimi-
nen seurakuntayhtymän johto-
ryhmän puheenjohtajana.

– Tehtäväni on johtaa asioiden 
valmistelua sekä toimia eri elin-
ten puheenjohtajana, Niemelä 
summaa.

– Sillä, miten valmistelija valit-
see sanansa, on vaikutusta siihen, 
miten lopulliset päättäjät kokevat 
esityksen. 

Hallinto kaipaa
keventämistä
Niemelä itse arvioi, että seura-
kuntayhtymän hallinto on ny-
kyisellään turhan raskas ja moni-
mutkainen. Hän kannattaa mal-
lia, jossa yhtymällä olisi vain yksi 

päättävä elin.
Hallinnon rakenteesta käytiin 

keskustelua viime keväänä kir-
kolliskokouksessa. Silloin yksin-
kertaisempi hallintomalli ei saa-
nut riittävästi kannatusta. 

Keskustelua käytiin myös sii-
tä, pitäisikö seurakuntaneuvosto-
jen ja yhteisten kirkkoneuvosto-
jen puheenjohtajana toimia maal-
likko kirkkoherran sijaan.

– Kirkkohallitus valmistelee 
lopullista esitystä kirkolliskoko-
uksen linjausten perustella. Val-
misteluun vaikuttanee myös piis-
painkokouksen lausunto, Nieme-
lä kertoo.

Niemelä on tehtävänsä puoles-
ta pohtinut muun muassa seura-
kuntayhtymän tulevan vuoden 
tavoitteita. Niiden sanoittaminen 
ja tarkentaminen yhdessä mui-
den kanssa on yksi hänen tehtä-
vistään.

– Tavoitteissa sanotaan esi-
merkiksi, että vahvistamme kir-
kon jäsenyyden merkitystä kirkon 
jäsenille ja kirkosta eronneille.

Niemelä toivoo, että seura-
kunnat ja niiden työntekijät nä-
kyisivät enemmän ihmisten ar-
jessa. Se voisi tarkoittaa tapahtu-
mia tai työmaan siirtämistä entis-
tä enemmän toimistoilta kentälle.

– Joka tapauksessa pitäisi teh-
dä jotakin järjestelmällistä ja 
suunnitelmallista, jotta kirkon 
jäsenet ja kirkosta eronneet ko-
kisivat jäsenyyden mielekkääksi.

Niemelän uusi tehtävä liittyy 
nimenomaan seurakuntayhty-
män päätöksentekoon. Hän ko-
kee yhtymän roolin tietyissä asi-
oissa tärkeäksi, mutta toivoo seu-
rakuntien pysyvän keskuksessa 
yhtymän sijaan.

– Seurakuntayhtymässä voi-
daan linjata yhteisesti tietyt pe-

riaatteet, joita kaikki seurakun-
nat noudattavat toiminnassaan. 
Seurakunnat eivät saa kuiten-
kaan menettää omaleimaisuut-
taan, hän korostaa.

Esimerkiksi Niemelä nos-
taa keväällä keskustelua aiheut-
taneen rippikoululeirien isosten 
palkkauksen. 

Hänen mielestään yhtymä voi 
määritellä, että isoset saavat yh-
tenäisin perustein korvauksen. 
Seurakunnat voisivat tämän pe-
riaatepäätöksen pohjalta päättää 
itse, maksetaanko korvaus isosil-
le rahassa vai esimerkiksi seura-
kuntaretkenä.

– Ennemmin pidetään seura-
kunnat omaleimaisina kuin py-
ritään esittelemään ihmisille yh-
tä suurta, kasvotonta seurakun-
tayhtymää.

Niemelällä ei tarvetta
suuriin muutoksiin
Hiippakunnan tuomiokapitu-
li valitsee jonkun seurakuntien 
kirkkoherroista yhteisen kirkko-
neuvoston puheenjohtajaksi kirk-
koherrojen toivomuksen huomi-
oiden. Kirkkoherrat keskustelevat 
keskenään, kuka heistä voi ottaa 
vastuun kannettavakseen.

– Nyt koettiin hyväksi, että 
tehtävää hoitaa joku laajentuneen 
yhtymän uusista kirkkoherroista, 
Niemelä selittää.

Neuvoston puheenjohtaja va-
litaan yleensä kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Niemelän tehtävä oli-
si normaalisti alkanut jo vuoden 
alusta, mutta hän toivoi voivansa 
aloittaa vasta myöhemmin. Hän 
oli keväällä kolme kuukautta vir-
kavapaalla.

– Kun aloitan näin syksyllä, 
voin olla mukana ensi vuoden 
valmisteluissa. 

Niemelän päätehtävänä on 
edelleen toimia Kiimingin kirk-
koherrana. Hän joutuu kuitenkin 
tekemään järjestelyjä, että ehtii 
hoitaa myös neuvoston puheen-
johtajan tehtävät.

– Joudun jättämään papin töi-
tä vähemmälle. Pyrin työskente-
lemään vähemmän viikonloppui-
sin, jotta voin alkuviikon keskit-
tyä puheenjohtajan velvollisuuk-
siin.

Niemelällä ei ole tarvetta pyr-
kiä suuriin muutoksiin uudessa 
tehtävässään. Hän muistuttaa, et-
tä seurakuntayhtymän laajentu-
misessa tulleet muutokset on jo 
pääosin tehty. Lisäksi lähivuosi-
na on odotettavissa suuria muu-
toksia kokonaiskirkossa.

– Nyt on tehtävänä lähinnä 
hienosäätöä, Niemelä sanoo.

KaiSa aNttila

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Pauli Niemelä haluaa seurakuntien säilyttävän päätösvaltansa.

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

Kävelysauvojen kanssa tai 
ilman, jalan tai pyörätuo-
lilla. 

Piispansauvakävely kut-
suu erikuntoisia liikkujia nyt seit-
semättä kertaa liikunnalliseen yh-
dessäolotapahtumaan.

Piispansauvakävely starttaa 
lauantaina 31.8. Oulun kaupun-
ginteatterin edustalta. 

Paikalle voi tulla ilman en-
nakkoilmoittautumisia. Osallis-
tumismaksuakaan ei peritä.

Aloitustilaisuudessa kello 11 
on luvassa muun muassa piispa 
Samuel Salmen, kaupunginjoh-
taja Matti Pennasen ja eversti-
luutnantti Kimmo Rajalan ter-
vehdykset sekä monipuolista mu-

sisointia.
Kävelyreittejä Oulun elokui-

sessa luonnossa on valittavana 
useita: lyhin on 1,3 kilometriä ja 
pisin 10 kilometriä.

Ennen liikkeellelähtöä Oulun 
Tarmon voimistelujaosto johtaa 
yhteisen alkuverryttelyn.

Kaupunginteatterin tiloihin 
rakennetulla tapahtumatorilla 
eri yhteistyötahot esittelevät toi-
mintaansa. Myös Rauhan Terveh-
dyksen Toimitus on mukana. Toi-
mintaa on myös teatterin edustal-
la ulkona, jossa voi nauttia vaikka 
nokipannukahvit.

Tapahtuma päättyy klo 14.30, 
sen jälkeen on mahdollisuus tu-
tustua tunnelmalliseen Piispan-

taloon  Hallituskatu 3:ssa.
Opastetut kierrokset kotiseu-

tuneuvos Kaarina Niskalan joh-
dolla lähtevät Tallikappelin edes-
tä  kello 14.45 ja kello 15.30.

Piispa Samuel Salmen aloit-
teesta syntyneestä tapahtumasta 
vastaa liki 30 yhteistyötahoa. 

Mukana ovat muun muassa 
Hyvän mielen talo, Oulun Soti-
laskotiyhdistys, Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset, Poh-
jois-Pohjanmaan Sydänpiiri, Ou-
lun kaupungin liikuntapalvelut 
ja Vapaaehtoistoiminnan keskus 
VaRes.

Tapahtuman teema on tänä 
vuonna ”Nyt on henki päällä – 
ketään ei jätetä syrjään”.

Ennen kävelyä verrytellään Oulun Tarmon voimistelujaoston johdolla. Kuva viime 
vuoden Piispansauvakävelystä.

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n
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Kommentti Veikko Jurvakaisen 
kirjoitukseen Henkioppi – harhaoppi

Rauhan Tervehdyksen vii-
me numerossa Veikko 
Jurvakainen tutkiskelee 
vanhoillislestadiolaisuu-

den lähihistoriaa sisältä käsin 
rehellisen tuntuisesti. Hän ar-
vioi virheeksi niin sanotut hoi-
tokokoukset, jotka perustuivat 
saarnaaja Heikki Saaren kehit-
telemään henkioppiin. 

Aika, jona tätä oppia sovel-
lettiin, oli huonoa aikaa. Jurva-
kainen sanoo: ”Oppi muistutti 
sata vuotta vanhempaa Uuden-
heräyksen lakioppia”. Analogi-
an mukaan myös Uusheräyk-
sen lakiopin aika on ollut huo-
noa aikaa. 

Lukija voi hämmästellä, mi-
tä kirjoittaja Uusheräyksen ”la-
kiopilla” tarkoittaa. Ilmeisesti 
tämä ilmaisu esiintyy vain van-
hoillisten kielenkäytössä. Uus-
heräys ei koe koskaan eläneensä 
tällaista lakiopin aikaa. 

Jurvakaisen ilmaisun taus-
talla vaikuttaa ilmeisesti van-
hoillisten ja uusheränneiden sa-
takunta vuotta sitten käymä tii-
vis keskustelu lain merkitykses-

tä lestadiolaisuudessa. Keskus-
telut huipistuivat kysymykseen 
lain ns. kolmannesta käytöstä, 
eli siitä, kuuluuko laki vielä us-
koon tulleellekin. 

Vanhoilliset jäivät sille kan-
nalle, ettei kristityille kuulu 
enää laki sen jälkeen, kun he 
ovat saaneet kokea parannuk-
sen armon ja heille on julistet-
tu synnit anteeksi. He ovat va-
paat laista. 

Uusheränneet liittyivät ko-
ko luterilaista maailmaa seu-
raten siihen uskonpuhdistuk-
sen perintönä syntyneeseen va-
kaumukseen, että uskoon tul-
tuaankin ihminen tarvitsee ke-
hotusta jokapäiväiseen paran-
nukseen ja katumukseen. 

Yksimielisyyden ohje toteaa: 
”Tämä lainoppi (siis lain kol-
mas käyttö) on välttämätön us-
koville senkin tähden, etteivät 
he joutuisi oman pyhyyden ja 
hurskauden valtaan ja vailla Ju-
malan sanaa ja käskyä, luulotel-
lun Jumalan Hengen lumoissa 
ryhtyisi itsevalittuun jumalan-
palvelukseen” 

Myös Laestadius opettaa: 
”Ei kristityt pahene Johannek-
sen lakisaarnasta, sillä he tun-
tevat lainsaarnan tarpeellisek-
si, ei ainoastaan suruttomille, 
vaan myös kristityille oman-
tunnon heräykseksi ja synnin 
tuntemiseksi, niin myös ojen-
nusnuoraksi jokapäiväisessä 
elämässä.”

Mainittujen keskustelujen 
seurauksena vanhoilliset lei-
masivat ja leimaavat yhä uus-
heränneet lakihenkisiksi, jotka 
eivät saarnaa kansalle todellis-
ta vapautta. 

Tämä käsitys säilyy näkö-
jään vuosisadasta toiseen ja 
pulpahtaa silloin tällöin julki-
suuteenkin kuten nyt Veikko 
Jurvakaisen kirjoituksessa ja 
kukapa sen käsityksen muut-
taisi. Uusheränneillä on luteri-
lainen käsitys niin laista kuin 
evankeliumistakin.

Kalevi Silvola
Uusheräyksen Keskusliiton

 johtokunnan puheenjohtaja

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

KUNNOSSAPITOINSINÖÖRIN
määräaikainen työsuhde,  

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja 
vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Oulun seurakuntayhtymässä on seit-
semän seurakuntaa, yhtymän johto ja 
kuusi palveluyksikköä. Oulun seura-
kuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Paikkoja avoinna

Hautauspalveluja

Kiiminki-päivillä 10.8. Rauhan Tervehdyksen kuvaseinäke keräsi runsaasti huomiota 
etenkin lapsilta ja nuorilta. Toisella puolella seinämää poseeraavat nais- ja 
miespappi, toisella puolella Aatami ja Eeva.
Pappispariskunta sai nuorilta ihailijoiltaan uudet lempinimet: kirkkohenkilöt. 
Halusipa eräs lapsi kuvauttaa itsensä jopa ”nunnana”.
Monet ottivat kuvia omaksi ilokseen, mutta Pia Marttila rohkeni isänsä Ilkka 
Marttilan kanssa tulla kuvatuksi myös lehden sivulle.

• Lämmin kiitos Veikko 
Jurvakaiselle rehellises-
tä, totuudellisesta ja sydä-
mellisestä kirjoituksesta 
(RT 15.8.). 38 vuotta on ol-
lut pitkä aika odottaa – ol-
la tietämättä, että on mui-
takin, jotka tietävät ja tun-
tevat samoin ja ovat samaa 
mieltä.

Traumoista selviämis-
tä on tukenut viranomais-
järjestelmä ammattiautta-
jineen. Läheiset ovat tuke-
neet uskon ja hyvän oman-
tunnon säilyttämisessä.

Rukoilemme, että ras-
kaat ajat, joita olemme ko-
keneet, olisivat ohi eivät-
kä jatkuisi traumaattisina 
ongelmina uskonyhteisös-
sämme sukupolvien yli.

(nettipalaute 16.8.2013)

• Iloa ja ihmetystä posi-
tiivisessa mielessä herät-
ti Veikko Jurvakaisen jut-
tu ”Henkioppi – harha-
oppi” (RT 15.8.). Kerran-
kin joku kirjoittaa asiois-
ta rehellisesti.  Välitän kii-
tokset Jurvakaiselle lehden 
välityksellä.

(nettipalaute 15.8.2013)

Lisää palautetta lehden 
takasivulla.

PalautettaTerveisiä Kiiminki-päiviltä!
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Uskonnot
päiväkotien
haasteena
Päiväkotien uskontokasvatuk-
sen kysymyksiin törmätään 
yleensä ruokailun, lasten pu-
keutumisen sekä vuodenkier-
ron juhlien kautta. Päiväko-
deissa toteutettavaa uskonto-
kasvatusta tutkineet lastentar-
hanopettaja, teologian maiste-
ri Silja Lamminmäki-Vartia 
ja yliopistonlehtori, FT Arnii-
ka Kuusisto pahoittelevat, että 
uskontojen moninaisuus kui-
tenkin usein näyttäytyy han-
kaluutena.

Eri uskontojen läsnäolo päi-
väkodeissa synnyttää yleensä 
keskustelun osallistumisesta 
ja ei-osallistumisesta korvaa-
vine järjestelyineen. Lammin-
mäki-Vartia ja Kuusisto huo-
mauttavat, että jo nykyinenkin 
opetussuunnitelma kuitenkin 
tarjoaisi rikkaan tavan tuoda 
esille uskonnollisen kulttuu-
rin moninaisuutta.

– Erilaisten tapojen ja juhli-
en kautta identiteetti ja katso-
mus ovat myönteisesti lapses-
sa läsnä. Miksei päiväkodeissa, 
joissa on muslimilapsia, vie-
tetä joulun ohella muslimien 
vuodenkierron tärkeitä juhlia? 
Lamminmäki-Vartia haastaa.

Ympäri-
leikkauksille
ikäraja
Lapsiasiavaltuutetut Pohjois-
maista ja Baltiasta valmistele-
vat yhteistä kannanottoa poi-
kien ympärileikkauksesta, ker-
too Helsingin Sanomat. Ympä-
rileikkaukselle pohditaan 15–
16 vuoden ikärajaa.

– Se on perusteltua lasten 
oikeuksien puolesta. Ikäraja 
sulkee pois pienimmät lapset, 
Suomen lapsiasiavaltuutettu 
Maria Kaisa Aula sanoo Hel-
singin Sanomissa.

– Kyse ei ole poikien ym-
pärileikkauksen kieltämisestä 
vaan siitä, että poikien pitäisi 
itse pystyä päättämään asias-
ta, Norjan lapsiasiavaltuutet-
tu, lastenlääkäri Anne Lind-
boe sanoo.

 Kannanotto yritetään saa-
da valmiiksi syyskuun alku-
puolella ja tarkoituksena on, 
että siihen yhtyvät myös poh-
joismaiset lastenlääkäriyhdis-
tykset.

 Pohjoismaiden ja Balti-
an lapsiasiavaltuutetut olivat 
koolla Jyväskylässä.

Lähetyksen oikeutus puhutti Taivalkoskella

Hiippakunnallisilla lähetysjuhlilla oli 
tarjolla keskustelua, mielenkiintoi-
sia puheita, konsertteja ja kirkkotilai-
suuksia. 

Yhtenä merkittävänä teemana juhlassa 
nousi esiin lähetystyön oikeutus.

No way? -keskustelutilaisuudessa pohdit-
tiin, tarvitaanko lähetystyötä edelleen. Kes-
kustelu nosti esiin yhtä paljon kysymyksiä 
kuin vastauksia.

– Onko niin, että ensimmäisestä maa-
ilmasta tulevat työntekijät kokevat olevan-
sa kohdemaiden yläpuolella? Joka kerta, kun 
täältä lähetetään työntekijä kohdemaahan, 
sieltä pitäisi lähettää joku tänne. Ehkä silloin 
löytäisimme aidon yhteyden, pohti teologian 
tohtori, pastori Päivi Jussila.

– ”Me tiedämme paremmin” -asenteella 
tehtävän lähetystyön aika on ohi. Sen sijaan 
nyt on nöyrän, kumppanuuteen pohjautuvan 
työn aika, vakuutti Thaimaassa lähettinä toi-
minut Jukka Helle.

– Tarvitseeko lähetystyön olla julistavaa? 
Kirkko voisi keskittyä enemmän kehitysyh-
teistyöhön, mietti Kaleva-lehden toimittaja 
Minna Akimo.

– Jeesus osoitti rakkauttaan sekä julista-
malla että antamalla konkreettista apua. Nyt-
kään emme saa rajata rakkauden muotoa vain 
yhteen tai toiseen, huomautti Oulun hiippa-
kunnan lähetyssihteeri Matti Laurila.

ei pelkät 
viihdejuhlat
Oululainen Aila Auvinen oli kuuntelemassa 
keskustelutilaisuutta.

– Se oli mielenkiintoinen keskustelu, jota 
olisin kuunnellut pidempäänkin.

Parhaiten Auviselle jäi mieleen juhlien 
tunnelma.

– Siellä oli aistittavissa hyvä henki.
Ouluun muuttaneet Pentti ja Pirkko Kin-

nunen kokivat saaneensa juhlilta hengellistä 
virkistystä.

– Positiivinen kuva jäi. Nämä eivät olleet 
pelkät viihdejuhlat, lähetysjuhlakonkarit to-
teavat.

Juhlassa puhuneiden joukossa oli vieraita 
muun muassa Boliviasta, Intiasta ja Venäjältä.  

Vieraat kuvasivat kotimaidensa tilannetta 
ja siellä tehtävän lähetystyön tulevaisuuden 
näkymiä. Kinnuset kokivat värikkään puhu-
jajoukon kiinnostavaksi.

– Heiltä sai näkökulmaa, he tiivistävät.
Juhlan päätilaisuuden teemana oli Tie tu-

levaisuuteen. Piispa Samuel Salmi pohti pu-
heessaan muun muassa sitä, miten lähetystyö-
tä tulisi tulevaisuudessa tehdä.

– Emme kulje tällä tiellä erinomaisina tie-
täjinä. Aikaisemmin on tehty se virhe, että on 
kohdattu ihmisiä ylhäältä päin. Nyt voimme 
tehdä toisin. 

– Tulevaisuuden lähetystyö on rinnalla ole-
mista.

KaiSa aNttila

Pienellä kirkolla on suuri tavoite
Bolivian 
epäoikeudenmukaisten 
olojen keskellä toimii 
pieni luterilainen kirkko. 
Kirkon presidentti 
Emilio Aslla Flores 
kertoo kirkkonsa 
taistelevan demokratian 
ja yhteiskunnan 
heikompiosaisten 
puolesta.

Boliviassa, Etelä-Amerikan 
Andeilla sijaitsevassa köy-
hässä valtiossa, on pal-
jon korruptiota ja rikolli-

suutta. Maan asukkaista valtaosa 
edustaa alkuperäiskansoja, mutta 
heidän asemansa yhteiskunnassa 
on heikko.

Katolisella kirkolla oli sekä 
hengellistä että maallista valtaa 
vuosisatojen ajan. Protestantti-
kirkot ovat alkaneet saada jalan-
sijaa vasta 1950-luvulta lähtien.

Tässä maassa toimii myös pieni 
luterilainen kirkko, Iglesia Evan-
gélica Luterana Boliviana. Kirkon 
presidentti Emilio Aslla Flores ko-
kee tärkeäksi sen, että hänen kirk-
konsa osallistuu yhteiskunnalli-
seen työhön. Flores kertoi maan-
sa tilanteesta Taivalkosken hiippa-
kunnallisilla lähetysjuhlilla.

– Teemme töitä yhteiskun-
nan heikompiosaisten, erityises-
ti naisten ja intiaanien kanssa. 
Olemme esimerkiksi olleet aut-
tamassa kokonaisia yhteisöjä saa-
maan vettä.

Flores itse edustaa yhtä maan 
alkuperäiskansoista, aymaroita.

Kirkkojen suhtautuminen
muutokseen vaihtelee
Katolinen kirkko oli maan perus-
tuslain mukaan ainoa hyväksyt-

tävä uskonto vuoteen 1906 asti. 
Silloin tehty muutos perustusla-
kiin mahdollisti lähetystyönteki-
jöiden tulon maahan.

Sadan vuoden aikana asenteet 
muita kirkkoja ja uskontoja kohtaan 
ovat muuttuneet hitaasti. Vasta vuo-
den 2009 perustuslain uudistukses-
sa taataan täysi uskonnonvapaus ja 
erotetaan valtio uskonnosta.

– Uskontojen markkinat pai-
suvat joka suuntaan. Se merkit-
see, että uskonnolliset tarjoukset 
kilpailevat keskenään ja asiakas 
joutuu valitsemaan taivaallisen 
tuotteensa, Flores kuvailee.

Muutos uskonnonvapaudessa 
liittyy maan laajempaan yhteis-
kunnalliseen muutokseen. Boli-
viassa on nyt ensimmäistä ker-
taa alkuperäiskansoja edustava 
presidentti. Presidentti Evo Mo-
rales on tehnyt muutoksia, jotka 
muun muassa takaavat myös al-
kuperäiskansoille mahdollisuu-
den käydä koulua.

– Aikaisemmin väärää kiel-
tä puhuvien koulunkäynti teh-
tiin käytännössä mahdottomak-

si. Esimerkiksi, jos intiaani haki 
kouluun, voitiin todeta, että kou-
lu on jo täynnä.

Flores jakaa Bolivian kirkot 
kolmeen eri ryhmään sen mu-
kaan, millaisen roolin ne ovat ot-
taneet yhteiskunnan muutoksessa.

Ensimmäisessä ryhmässä ovat 
kirkot, jotka kannattavat oikeis-
topuolueita ja vastustavat maan 
nykyistä kehitystä. Toisessa ryh-
mässä on suosittuja ja varakkaita 
kirkkoja, jotka eivät halua ottaa 

kantaa yhteiskunnallisiin asioi-
hin. Kolmanteen ryhmään kuu-
luu pieniä kirkkoja, jotka halua-
vat tukea nykyistä suuntausta.

– Kunkin ryhmän sisällä kir-
kot voivat tehdä yhteistyötä kes-
kenään. Ryhmien välistä yhteis-
työtä ei sen sijaan ole.

viestin viemistä
ihmisarvo edellä
Flores kertoo Bolivian luterilaisen 
kirkon miettivän usein, miksi he 
ovat kirkko. 

– Vastaus on selkeä. Emme 
ole olemassa siksi, että saisimme 
mahdollisimman paljon jäseniä. 
Olemme olemassa elämää ja ih-
misarvoa varten.

Hänen mukaansa jotkut kir-
kot Boliviassa eivät tarjoa apu-
aan kaikille, vaan ainoastaan so-
pivaan kirkkokuntaan kuuluville.

– Tuntuu, että jotkut auttavat 
ihmisiä vain siksi, että he halua-
vat saada lisää jäseniä kirkkoon-
sa. Mekin tietysti toivomme, että 
seurakuntamme kasvaisi, mutta 
haluamme samalla puolustaa ih-
misoikeuksia.

Bolivian perustuslakiin on 
kirjattu kolme periaatetta: älä va-
rasta, älä ole laiska ja älä valehtele.

– Näistä asioista puhumme jä-
senillemme, jotta he toimisivat 
rehellisesti. Maassamme on pal-
jon korruptiota, jota vastaan ha-
luamme taistella.

Floresin kirkko on Latinalai-
sen Amerikan toiseksi suurin lu-
terilainen kirkko. Silti sillä on 
vain 17 000 jäsentä. Pieni kirkko 
tekee voitavansa hyvinvoinnin 
edistämiseksi.

– Tavoitteenamme on kaikki-
en bolivialaisten hyvä elämä, Flo-
res tiivistää.

KaiSa aNttila

Emilio Aslla Flores haluaa kirkkonsa toimivan ennemmin ihmisten auttamiseksi kuin 
jäsenmääränsä kasvattamiseksi.

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

Emme ole olemassa 
siksi, että saisimme 
mahdollisimman 
paljon jäseniä. 
Olemme olemassa 
elämää ja 
ihmisarvoa varten.

Bolivian luterilaisen kirkon 
presidentti Emilio Aslla Flores
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  1. vaalisija 

Risto Kormilainen
Suomussalmen kirkkoherra 

Oulujoen seurakuntaan valitaan 
syyskuussa uusi kirkkoherra. 
Kirkkoherran valitsevat seura-
kuntalaiset. Oulujoen seura-

kunnan alue on laaja. Siihen kuuluvat 
nykyisin myös Yli-Ii ja Ylikiiminki. Ää-
nioikeutettuja eli 18 vuotta viimeistään 
29.9.2013 täyttäneitä seurakunnan jäse-
niä on 16 262. 

Ehdokkaisiin voi tutustua vaali-
paneelissa 22.9. kello 18 Myllyojan 
seurakuntatalolla.
Ehdokkaiden ajatuksia voi lukea 
nettiosoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/vaali. 

VAALINÄYTTEET, joissa ehdokkaat saar-
naavat ja toimittavat messun, kuullaan 
kolmena peräkkäisenä sunnuntaina Ou-
lujoen kirkossa (päivämäärät oheisten 
esittelyjen lopussa). Kaikki kolme vaa-
lisaarnaa kuullaan myös suorana lähe-

tyksenä Radio Deissä (106,9 MHz / 94,1 
MHz). Kunakin vaalisaarnasunnuntai-
na kuullaan lisäksi ehdokkaan haastat-
telu kello 11.45.

VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ on sunnun-
tai 29.9.2013. Äänestys alkaa messun jäl-
keen noin kello 11.30 ja päättyy kello 20. 
Yli-iiläiset äänestävät Yli-Iin kirkossa, 
ylikiiminkiläiset Ylikiimingin kirkos-
sa, kaikki muut Oulujoen seurakunnan 
alueella asuvat äänestävät Oulujoen kir-
kossa.

ENNAKKOON VOI ÄÄNESTÄÄ 23.–
27.9.2013 kello 9–18 Myllyojan, Yli-Iin 
ja Ylikiimingin seurakuntakodeissa. Li-
säksi Sanginsuun seurakuntakodissa voi 
äänestää 23.9.2013 klo 14–17 ja Ruskon 
Citymarketissa 27.9.2013 klo 14–18.

Kotiäänestys on mahdollinen 23.–
27.9. Sitä voi pyytää sitä viimeistään 20.9. 
soittamalla kello 9–16 kirkkoherranvi-
rastoon, p. (08) 5313 500.

1. Sairaanhoitajana työskentelevä Taina-vaimo, kolme Helsingissä asuvaa aikuista 
lasta, joista kaksi perheellisiä. Neljä lastenlasta. Luen ja kirjoitan paljon. Kesäisin 
lämmitän mökillä savusaunaa sekä lenkkeilen. Talvella viihdyn murtsikkaladuilla 
sekä matkoilla lähelle ja kauas.

2. Aloitin pappina Ylä-Savossa Vieremällä, josta siirryin Kuhmoon papiksi. Suo-
mussalmella olen ollut 20 vuotta kappalaisena ja nyt kymmenisen vuotta kirkko-
herrana. Kajaanin rovastikunnan lääninrovastina olen kiertänyt Kainuun kairoja 
pian viisi vuotta.

3. Kirkkoherrana olen tehnyt yhteistyötä useiden herätysliikkeiden kanssa. Itse olen 
kokenut opiskeluajoista herännäisyyden hiljaisen hengenviljelyn omimmakseni. Sii-
onin virsien mystiikka on kiehtovaa!

4. Ihmiset kokevat minut helposti lähestyttävänä, jolle on helppo tulla juttelemaan 
asioita vaikka kaupan hyllyjen välissä. Kirkkoherrana olen välillä nopea päättämään 
asioita. Asioiden vieminen aina jonkinlaiseen lopputulokseen, olipa se miten vaikea 
tahansa. Henkilöstöhallinnon puolella olen neutraali neuvottelija.

5. Olemalla ainakin välillä mukana ihmisten arjessa ja juhlassa, lähtemällä koti-
käynneille etäisillekin kyläkunnille ja hoitamalla toimituksia ihmisten kohtaami-
sineen. 

6. Vapaaehtoisille maallikoille olen antanut tilaa niin paljon kuin he ovat halunneet 
ja jaksaneet ottaa. Keittiöstä saarnatuoliin, lähetysmyyjäisistä ehtoollisella avusta-
miseen. Lähes kaikkea olen antanut toteuttaa ja sanonut, että pankaa satasella lei-
viskät käyttöön! Teidänhän tämä seurakunta on, ei meidän työntekijöiden.

7. Eivät kaikki haluakaan välttämättä osallistua aktiivisesti toimintaan, mutta ha-
luavat pysyä seurakunnassa. Kirkon on avauduttava en-
tistä enemmän ulospäin suuntautuvaan toimintaan ja 
mentävä sinne missä ihmiset ovat. On luotava tilan-
teita, jossa ihmiset luontevasti kohdataan mm. työ-
paikoilla, harrastusten parissa, vapaa-ajalla. 

8. On varmaan uudelleen arvioimisen paikka mo-
nella tavalla. Rohkeasti on luovuttava jostain 
vanhasta, jolloin voidaan nähdä muut-
tuneessa tilanteessa uutta. Ihmisten 
kohtaaminen, tukeminen ja vahvista-
minen elämään Kristuksen seuraaja-
na on tärkeämpää kuin rakennuk-
set, jotka suurimman osan ajas-
ta saattavat olla tyhjinä. Kiinteis-
tömassasta luopuminen voi olla 
uuden kasvun aika.

9. Jokainen kirkosta eronnut 
murehduttaa. Kritiikkiä saa rei-
lusti esittää, mutta uskon, että sil-
lä on enemmän vaikutusta, kun sen 
esittää kirkon sisällä. Se on myös meille 
työntekijöille peiliin katsomisen paikka: 
missä voisimme toimia entistä paremmin, 
ettei yhdenkään ihmisen tarvitsisi jättää 
kirkkoa. Työntekijöille saa kaikessa rau-
hassa tulla kertomaan, mikä pännii. Eri 
mieltä olemisen ei minusta pitäisi johtaa 
kirkosta eroamiseen.

10. Kaikkea voi kyseenalaistaa ja kaikesta 
pitää voida keskustella. Sen ei silti tarvit-
se merkitä sitä, että luopuisimme siitä, mi-
tä kirkko opettaa ja tunnustaa.

11. Suomussalmen kirkossa on katosta alas 
laskeutuvissa lampuissa Kristus-mono-
grammi. Kerran eräs pikkupoika oli tark-
kaavaisesti jumalanpalveluksessa katsonut 
lamppuja ja huudahtanut äidilleen: "Kato äi-
ti: tuossahan on Mersun merkki!"

Risto Kormilainen saarnaa ja toimittaa 
messun 1.9. kello 10 Oulujoen kirkossa.

Rauhan Tervehdys kysyi vaalisijoille 
asetetuilta ehdokkailta seuraavaa:

1.  Keitä kuuluu perheeseesi? Mitä teet vapaa-ajallasi?
2.  Työhistoriasi pääpiirteittäin?
3.  Mikä on suhteesi kirkon herätysliikkeisiin?
4.  Mitkä ovat vahvuutesi pappina, entä kirkkoherrana?
5.  Kirkkoherran työssä on paljon hallintoa. Miten vältyt muuttumasta byrokraatiksi?
6.  Millainen rooli on vapaaehtoisilla maallikoilla seurakunnassa, jonka johdossa olet?
7.  Millä keinoilla seurakunta voi tavoittaa kirkon jäseniä, jotka eivät tällä hetkellä 

osallistu aktiivisesti seurakunnan tarjoamaan toimintaan?
8.  Oulun seurakuntayhtymä luopuu noin 30 prosentista kiinteistöpinta-alaansa tu-

levina 10 vuotena. On arvioitu, että tämä voi merkitä joistakin nyt olemassa ole-
vista toimintamuodoista luopumista tai työmenetelmien uudistamista. Miten ar-
vioit tämän näkyvän Oulujoen srk:ssa?

9.  Pitääkö kirkosta eroamisista olla huolissaan?
10.  Onko asioita, joita kirkossa ei saa kyseenalaistaa?
11.  Jokerikysymys (vastaa yhteen): 
 – kerro kirkollinen vitsi
 – paljasta jokin työtilanteessa sattunut hauska kommellus 
 – kehu miksi joku kilpailijoistasi olisi hyvä valinta Oulujoen kirkkoherraksi
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  3. vaalisija 

Satu Saarinen
Karjasillan seurakunnan kappalainen

  2. vaalisija

Juho Kopperoinen
Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra

1. Puoliso Katri vuodesta 1986 alkaen sekä lapset ja Nuppu-koira. Vapaa-ajalla ul-
koilen, luen kirjoja, valmistan ruokaa ja teen puusepän askareita.

2. Pappina vuodesta 1989 alkaen Tuiran seurakunnan eri viroissa ja kirkkoherrana 
vuodesta 2004 alkaen Paraisilla.

3. Seurakuntien työmyyrät ja aktiiviset talkoolaiset ovat usein jonkin herätysliik-
keen aktiivisia toimijoita. Iloitsen heistä kaikista ja myös muista vapaehtoisista vas-
tuunottajista, erityisesti isosista. Vanhempieni kautta suvuissamme on evankeli-
suuden tai lestadiolaisuuden piirissä mukana olevia. Olen mukana Turun rauhan-
yhdistyksen toiminnassa. Herätysliikkeiden tilasta sekä asemasta seurakunnissa 
ja kirkossa on tarpeen käydä keskustelua keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä.

4. Haluan muistaa, että suurikin väkijoukko muodostuu yksilöistä, joilla voi olla sa-
masta tilaisuudesta keskenään vastakkaisia kokemuksia. Minulla on laaja kokemus 
kirkon työstä, tunnen seurakuntien työaloja ja työmuotoja. Arvostan myös työtä, 
jonka arvon voi nähdä ehkä vasta vuosikymmenten jälkeen. Kuuntelen. Otan vas-
taan palautetta, tunnistan omat rajani. Osallistun seurakuntatyön arkeen esimer-
kiksi pitämällä vuosittain rippikoulua. Haluan kehittyä tekemään työni nykyistä 
paremmin.

5. Karsimalla johto- tai muiden työryhmien kokoukset minimiin. Muistamalla, et-
tä myös hallinto koskettaa aina ihmistä, seurakuntalaista tai työntekijää.

6. Kaunein kirkko muodostuu elävistä kivistä. Kestävin vaikutus seurakuntatyöllä 
on siellä, missä sen jäsenet itse suunnittelevat ja pääosin toteuttavat työtä. Rahojen 
tai työntekijöiden väheneminen voivat virkistää seurakuntalaisten mahdollisuuksia 
kokoontua. Olen innostunut kokeilemaan tällä alueella aivan uusia ja aluksi mah-
dottomilta kuulostavia ideoita.

7. Aktiivisuus osallistumisessa on hienoa ja tärkeää, mutta 
haluan nostaa esille näkymättömän ja tärkeän seurakunta-
työn, jota tapahtuu, kun joku huolehtii lähimmäisistä hyvän 
sydämensä vaatimuksen tähden ja huomaamattaan toteut-
taa kristillisen kirkon ihannetta. On tietysti harmillista, et-
tä niin moni menettää paljon, kun jää pois seurakun-
nan toiminnasta.

8. Työmuotojen tarkasteleminen on aina tar-
peen ja huono taloustilanne antaa lisää pai-
netta. Oulujoella on edessä Yli-Iin ja Ylikii-
mingin seurakuntasalien tulevaisuudesta 
päättäminen. Molemmat ovat sekä kalliita 
että toiminnan kannalta tärkeitä ratkaisu-
ja. Asiassa ei liene mahdollista saada kaik-
kia tyydyttävää ratkaisua. Pitää siis pyrkiä 
parhaaseen mahdolliseen päätöksenteko-
prosessiin, jossa käyttäjän mielipiteellä on 
suurin arvo. Olisiko mahdollista saada kir-
kon sisälle arkkitehtonisesti vanhaa ja ar-
vokasta rakentamista kunnioittavaa nykyis-
tä monipuolisempaa käyttöä. Uudet moni-
toimikirkot ovat luoneet hienon rajapin-
nan sakraalitilan ja seurakuntasalin avul-
la. Tätä toimintatapaa on sovellettu Saksas-
sa ja muuallakin hyvällä menestyksellä. Mut-
ta kuten sanottu: käyttäjää tulee kuunnella her-
källä korvalla.

9. Pitää olla. Ja meidän tulee katsoa peiliin, istua 
alas ja tehdä paljon oikeita asioita.

10. Kirkossa on paljon sellaista, jonka perään on hy-
vä kysyä. En pidä hyvänä sitä, jos joku kyseenalais-
taa ihmisen luonteen syntiin taipuvana ja parannus-
ta tarvitsevana Jumalan kuvana.

11. Monet meistä papeista kertovat mielellään kasku-
ja tai hyviä juttuja. Pappi nauraa itse ja usein myös 
kuulijat nauravat makeasti. Mietin, nauraako tässä 
väki papille vai moneen kertaan toistetulle jutulle. 

Juho Kopperoinen saarnaa ja toimittaa 
messun 8.9. kello 10 Oulujoen kirkossa.

1. Perheeseen kuuluvat mieheni Jarkko ja lapset; pian 8-vuotias Katlego, 5 täyttävä 
Dimpho ja mieheni 15-vuotias tytär Mira. Vapaa-aika kuluu vapaaehtoistyön mer-
keissä sekä Kiimingin kotikulmilla puuhaillen ja rentoutuen.  Asumme jokirannas-
sa, joten mukavaa puuhaa riittää ympäri vuoden. 

2. Minut on vihitty papiksi 1999 ja olen ollut töissä Kemissä, Rovaniemellä, Oulun-
salossa ja Oulussa. Karjasillalla kappalaisena vuodesta 2005. 

3. En kuulu mihinkään herätysliikkeeseen. Olen kokenut luontevaksi yhteistyön eri 
liikkeistä olevien kanssa. 

4. Tykkään ihmisistä ja olen kuullut olevani helposti lähestyttävä. Tämä on varmasti 
vahvuus pappina. Kuunteleminen ja läsnäolo kussakin tilanteessa liittyy tähän. Esi-
miestehtävissä minua on luonnehdittu tasapuoliseksi, oikeudenmukaiseksi, jämäkäk-
si ja asioihin perehtyväksi. Nämä olisivat kirkkoherranakin vahvuuksia. Olen myös 
iloinen, reipas ja aikaansaava.

5. Luonne ja elämänote suojelee siltä. Tietty verevyys ja elämänilo samoin!  

6. Seurakuntalaisten osallistuminen on entistä tärkeämpää. On iso haaste kokonais-
kirkollisesti siinä, miten saamme kirkosta aidosti osallisuuden yhteisön. Ihmiset ovat 
mukana kirkon elämässä aidosti ja todesti eivätkä työn kohteina. Omassa seurakun-
nassani pyrkisin siis edistämään tämänkaltaista aktiivisuutta ja osallisuutta. Se tuo 
lämpöä ja elämän makua seurakuntaan.

7. Madaltamalla kynnystä entisestään. Menemällä myös ns. epämukavuusalueellem-
me. Kirkossa tehdään jonkin verran liikaa työtä yksin. Vahvistamalla yhteyksiä ih-
misten arkeen ja ympyröihin. Uusien työmuotojen kautta kirkko tavoittaa uutta vä-
keä. Esimerkiksi kulttuurityö ja työ nuorten aikuisten parissa ovat näitä. Yhteistyö eri 
toimijoiden kanssa, koulut, erilaiset seurat, partio. Paljon 
hyvää tehdään jo, mutta aina uusien yhteistyökumppani-
en etsiminen ennakkoluulottomasti on tärkeää. Voisim-
me myös yhdessä kysyä ihmisiltä, millä tavoin he ha-
luaisivat alkaa meitä, mitä he kaipaavat seurakunnalta 
arkeensa ja elämäänsä.

8. Yhteistyö kaupungin ja järjestöjen toimijoiden, 
koulujen ja seurojen kanssa saattaa lisääntyä. Seu-
rakunnan työssä tulee kaikissa muutoksissa säi-
lyä kirkkaana kirkon keskeinen tehtävä, vaik-
ka työmenetelmät muuttuisivatkin. Uudistu-
minen saattaa hirvittääkin, mutta muutokses-
sa on aina se hieno mahdollisuus, että sano-
ma kirkastuu. Työniloa ei saisi missään olo-
suhteissa latistaa eikä menettää.

9. Pitää olla huolissaan ja etenkin tutkia syitä, 
miksi kirkon jäsenyys ei houkuttele. Lähetäm-
mekö eronneelle kirjettä perään? Muistutam-
meko mahdollisuudesta tulla milloin vain ta-
kaisin? Kirkkoon kuuluu moniäänisyys – saam-
meko tarpeeksi vahvasti ja argumentoidusti esiin 
erilaisia ääniä esimerkiksi niissä tilanteissa, jois-
sa jokin yksittäinen kannanotto saa erobuumin 
aikaiseksi. 

10. Reformaation eli uskonpuhdistuksen jälkeen 
syntyneissä kirkossa on vahva ajatus, että reformaa-
tio on jatkuvaa. Kirkkoa on jatkuvasti uudistettava 
niin, että ikuinen, eli Jumalan sana kirkastuu ajas-
sa. Jumala itse tätä uudistusta ylläpitää ja siitä huo-
lehtii. Kyllä Hän kestää meidän kyseenalaistuksem-
me. Kunpa ne tehtäisiin aina kunnioittaen niin, et-
tä kenenkään vakaumusta ja uskontulkintaa ei mi-
tätöitäisi. 

11. Olin kastanut perheen kuopuksen ja oli ruokai-
lun ja kahvittelun aika. Kun tuli minun vuoroni ottaa 
kalakeittoa, kastetun 4-vuotias isoveli huusi kirkkaal-
la äänellä, minua sormella osoittaen: ”Kattokaa, nyt se 
Jeesus ottaa soppaa!” 

Satu Saarinen saarnaa ja toimittaa
messun 15.9. kello 10 Oulujoen kirkossa.
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Terveys ja Hyvinvointi

Magneettikuvaukset
Oulussa viikonloppuisin!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 355€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

�6

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Caritas Lääkärit  /  Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU (Caritas-keskus)  /  050 520 23 83    

www.caritaslaakarit.fi

Miksi lähteä sairaana lääkäriin, 
kun lääkärin voi saada myös kotiin. 
Kotilääkärimme tekevät kotikäyntejä 
arkisin klo 8-18 Oulun seudulla. 
Hoidamme kaikenikäisiä potilaita.

Lääkäri kotiisi

Ilman lähetettä, edullisesti ja tulokset mukaan:
• Eritelty kolesteroli (ravinnotta 12 t) tai
 pelkkä kokonaiskolesteroli (päivä- tai paastoarvo)
• Verenpaine, verensokeri, hemoglobiini, CRP (tulehdus) ym. testit
• Korvahuuhtelu, virtsa-, keliakia- ja helikobakteeritutkimus
• Kehon koostumusmittaus (sisäelinrasva ym.) ja kehon ulk. rasva%

Isokatu 26 A 3 (Anttilaa vastapäätä), 2. krs. info@terveysimpulssi.com
Ajanvaraus: P. 040 564 4390 www.terveysimpulssi.com

Kysy
tarjoushinnat!

HÄIRITSEEKÖ MELU?
Turvaa työ-, luku-,  

musiikki- tai yörauhasi 
hankkimalla

NÄKYMÄTTÖMÄT 
YKSILÖLLISET

KUULOSUOJAINNAPIT 
Soita ja kysy lisää!

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 9:00–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

Ê

Kanta-asiakastarjouksessaÊ
elokuussa!Ê

Ê
ÊÊ

Ê
Ê

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

IsokatuÊ45,Ê90100ÊOuluÊ
Puh:Ê08-3113112,Êfax:Ê08-3116001Ê

oulun.keskus.apteekki@apteekit.netÊ
www.oulunkeskusapteekki.fiÊ

Ê

ElivoÊkalsium-
magnesium-D3Ê

valmiste,Ê80Êpurutabl.Ê

-
Ê

Ê
 Palvelemme 

ma-pe 8.30-21 
la-su 10-21 

 
(12,36) 

 

LAB.NÄYTTEIDEN OTTAMINEN KOTONA!
Myös ilman lähetettä.

OULUN HOITOPALVELU OY

Raija Singh p. 0400 - 899 140

Kotimaa24
taskussasi!
Ladattavissa
Windows
Marketplacesta.

Terveyden Palveluhakemisto ilmestyy kerran kuukaudessa.

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



9   Nro 27    29.8.–5.9.2013

Sinappia

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

  

Palaute 
on taitolaji

Parhaimmillaan sillä voi auttaa parantamaan 
asioita. Pahimmillaan sillä tekee vain hallaa 
itselleen, ja pilaa sekä palautteen antajan et-
tä saajan päivän.

Kuka nyt haluaisi auttaa ihmistä, joka purkaa 
suuttumuksensa raivoten toiseen ihmiseen.

Taannoin todistin erästä palautteenantoa, kun 
pyöräilijä ojensi paria nuorta kulkemaan oikeal-
la puolen tietä. Huutamalla ja voimasanoja käyt-
tämällä annettuun palautteeseen vastattiin samal-
la mitalla.

Hyvän palautteen mallina esitetään niin sanot-
tua hampurilaismallia, jossa aloitetaan positiivisel-
la kommentilla.

Väliin sijoitetaan se, missä on parannettavaa ja 
miksi. On myös hyvä, jos osaa esittää jonkin ehdo-
tuksen, jolla asian voisi tehdä paremmin.

Viimeiseksi säästetään vielä jokin positiivinen 
kommentti, jottei palautteesta jää ”paha maku”.

Tärkeää on myös esittää asiansa hillitysti ja asi-
allisesti.

Se onkin helpommin sanottu kuin tehty.
Kun jokin ei mene, kuten pitäisi, alkaa suututtaa. 

Silloin negatiivinen palaute helposti sylkäistään pi-
kaistuksissa päin vastaanottajaa. Mutta jos malttai-
si rauhoittua, ja kertoa asiallisesti, mikä on vikana, 
voisi saavuttaa paljon enemmän.

Olen itsekin törmännyt palautteenantamisen 
haastavuuteen.

Kerran koiranruokapurkki ”räjähti” päälleni, 
kun olin avaamassa sitä. Päiväystä oli vielä paljon 
jäljellä, mutta ruoka haisi hirveältä. Samoin haisi-
vat vaatteeni, jotka olivat yltä päältä koiranruoassa.

Kuvitella saattaa, että suututti.
Rauhoituttuani kirjoitin ruoan valmistajalle asi-

allisen kirjeen, jossa kerroin, että tapahtuma har-
mitti kovasti, sillä aiemmin heidän ruoissaan ei ole 
ollut mitään vikaa.  Sain paluupostissa lahjakortin 
ja pahoittelut.

Tuotteista onkin helpompi antaa negatiivista pa-
lautetta asiallisesti, sillä yleensä on aikaa tyynnyt-
tää suuttumuksensa.

Paljon vaikeampaa on hillitä itsensä esimerkik-
si väsyneenä kaupassa, kun joku seistä töröttää kär-
ryineen edessä eikä ymmärrä väistää. Silloin kihi-
sen kiukusta.

Onneksi olen sen verran ujo, etten tohdi sanoa, 
mitä ajattelen, vaan pyydän nätisti tietä. Yleensä sil-
loin siirrytään pois edestä anteeksi pyydellen.

Mutta kuvitella saattaa, mikä olisi tulos, jos käyt-
täisin mainitsemani pyöräilijän taktiikkaa.

KatJa KiiSKiNeN

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

• Su 1.9. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Jarmo Karppinen ja Raino Ojala
• Ti 3.9. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 8.9. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Ritva Himanka
• Ti 10.9. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 1.9. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta, ehtoolliskokous.  
Puhujana Jussi Pellikka
Su 8.9. klo.18 Sanan ja rukouk-
sen ilta. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

®

apuajoneuvo.fi

S
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E

R VERRATON APUVÄLINE 
LIIKKUMISEEN 

TILAA 
KATTAVA 
ESITE

 Kehittäjänkatu 16, 04440 JÄRVENPÄÄ    info@apuajoneuvo.fi
MAAHANTUONTI, MYYNTI JA VUOKRAUS:   KUUSILUOTO OY 

TAATTUA LAATUA!                                                                                       

040 1244 282

• 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

La 31.8. klo 18.00 RAAMATTUTUNTI, 
Tuomo Tikkanen
Su 1.9. klo 11.00  

EHTOOLLISJUMALANPALVELUS,
Tuomo Tikkanen

Ma 2.9. klo 12.00 RUKOUSHETIKI
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 31.8. Perhe/nuortenjumalanpalve-
lus klo 11-12. Musiikkia, jakamista, Sanaa, 
lastentuokio ja lastenkirkko. Kaikki ikäryhmät 
tervetulleita, pienetkin lapset. Kirkon jälkeen 

yhteinen pizza ja mehuhetki. Lämpimästi tervetuloa!
La 7.9. Jumalanpalvelus klo 10-12 - Raamattutunti, koskettavaa mu-
siikkia, yhteislaulua, Saarna. Yhteinen teehetki jumalanpalveluksen jälkeen. 
Lämpimästi tervetuloa!
Aamun Sana ja rukous ma-pe klo 11-12. Lämpimästi tervetuloa 
keskustelemaan ja rukoilemaan!
Rukouksen ilta ke 4.9. ja 11.9. klo 19. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 30.8. klo 19.30 Lift Up - ilta. Su 1.9 klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus (perhelounas), Markku 
Tossavainen, Reijo Komu. Seimi, pyhis ja lasten-
kokous. Su 1.9. klo 17 International Service at 
Toppila-Center, Paakakatu 2. To 5.9 klo 19 Israel 
-ilta, Mirjam ja Halvor Ronning, Holy Wind. Päivä-

rukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 1.9. Jumalanpalvelus klo 11.00 ja rukouskokous klo 10.30.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !!!!

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 

laitto, pihatyöt, kuljetus ja  
muutot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu.fi

To 29.8. klo 19 Rukousilta. Pe 30.8. klo 18-20 
Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. Su 1.9. Ehtoollis-
kirkko, pyhäkoulu, Saints’ club, Toni Väyrynen, 

Risto Wotschke, Korinttilaiskirje osa 4. Ke 4.9. klo 13 Senioripiiri, 18 Nuorten-
ilta. To 5.9. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God’s Bell, 
tarjoilu. La 7.9. Richard Svensson Ruotsista. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 29.8 klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, 
su 1.9 klo 13.00 Pökkylän Punasella tuvalla Luohualla, Siikasalo
Tervetuloa!

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Su 1.9. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ke 4.9. klo 14 Lähetyspiiri. 
Su 8.9. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Hannu Tuohimaa.
Tervetuloa!

Su 1.9. Seurat klo 14,  
Jukka Nuutinen, Jorma Räisänen.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

1.9. ei messua!
Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Yhdistykset

Ilmoitusmarkkinointi  
Pirjo Teva 

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

Oulujoen seurakunnassa toimitetaan 29.9.2013 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Oulujoen kirkossa, Yli-Iin kirkossa ja 
Ylikiimingin kirkossa kello 10 jumalanpalveluksen jälkeen su 
29.9.2013 ja päättyy kello 20.00. Seurakunta on jaettu äänestys-
alueisiin: Oulujoki, Yli-Ii ja Ylikiiminki. Äänioikeutta voi käyt-
tää varsinaisena vaalipäivänä oman äänestysalueensa kirkossa.

Kirkkoherranvaalissa voi äänestää ennakkoon
•	 seurakunnan	kirkkoherranvirastossa	Myllyojan	seurakunta-	

talossa, Koivumaantie 2, ma–pe 23.–27.9. kello 9–18
•	 Yli-Iin	seurakuntapiirin	toimistossa,	Kirkkokuja	4,		

ma–pe 23.–27.9. kello 9–18
•	 Ylikiimingin	seurakuntapiirin	toimistossa,	Harjutie	5,		

23.–27.9. ma– pe kello 9–18
•	 Sanginsuun	seurakuntakodissa,	Sanginsuuntie	59,			 	

ma 23.9. kello 14–17 
•	 Ruskon	Citymarketissa,	Laakeritie	4,	pe	27.9	kello	14–18	
•	 sekä	äänestysautossa,	jonka	aikataulu	on	äänioikeutetuille		

lähetettävässä vaalikirjeessä ja nettisivuilla    
www.oulunseurakunnat.fi/vaali 

Äänioikeutta voi käyttää ennakkoon missä tahansa ennakkoää-
nestyspaikassa.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys  eikä ennakkoäänestyspaik-
kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin ää-
nestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa hen-
kilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kir-
jallisesti tai puhelimitse viimeistään 20.9.2013 ennen klo 16 kirk-
koherranvirastoon, Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie 2, 
puh 08 531 3500.

Vaalin tulos julistetaan Oulujoen kirkossa sunnuntaina 29.9.2013 
ääntenlaskun tapahduttua klo 20.00 jälkeen. Kirkkoherranvaalin 
pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30.9.–30.10.2013. 

Oulussa 15.9.2013

Oulujoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
puheenjohtaja Pentti Kortesluoma

Rakkaamme

Anja
KAARLELA

s. 26. 12. 1922
k. 27. 7. 2013

Kiittäen, kaivaten
äitiä, mummua,

isomummua ja siskoa

Irmeli ja Kari
lapsineen ja lastenlapsineen

Minna ja Henri
siskot perheineen

ystävät

Siunaus  toimitettu,
kiitos osanotosta.

Tunnista 
tiekirkko
Rauhan Tervehdyksen tilaaja-
seurakunnissa oli tänä kesä-
nä yhdeksän tiekirkkoa: Lumi-
joen ja Muhoksen kirkot, Ou-
lussa Haukiputaan, Oulunsa-
lon ja Kiimingin kirkot sekä 
Oulun tuomiokirkko, Siikalat-
valla Piippolan, Pulkkilan sekä 
Rantsilan kirkot.

Viimeisin Rauhan Terveh-
dyksessä esitelty tiekirkko oli 
Kiimingin kirkko:

Vuonna 1761 vihityn Kiimingin 
kirkon alttariseinää koristaa 
Mikael Toppeliuksen triptyykki. 
Ei ole varmaa, milloin Toppelius on 
nämä kuvat maalannut. Mahdolliset 
ajankohdat sijoittuvat vuosien 
1769 ja 1780 välille. Maalaukset 
on restauroitu 1970-luvulla osana 
kirkon korjaustöitä.

San
n

a K
ro

o
k

Kappalainen Lauri 
Kujala hoitaa Tuiran 
seurakunnan kirkko-
herran tehtäviä sii-

hen saakka, kunnes Niilo 
Pesonen aloittaa kirkkoher-
rana 1. tammikuuta 2014. 

Nykyinen kirkkoherra 
Hannu Ojalehto jää eläk-
keelle 1. lokakuuta 2013.

Karjasillan kirkon 50-vuo-
tisjuhlapäivänä 17. marras-
kuuta toteutetaan Seppo 
”Paroni” Paakkunaisen 

säveltämä ja Eeva Vainion sanoit-
tama passio Kaksitoista hetkeä.

Passiokuoroon etsitään sekä 
mies- että naislaulajia koelaulu-
jen kautta.

Hakijoilta toivotaan aikaisem-
paa kuorokokemusta, nuotinlu-
kutaitoa ja nopeaa omaksumis-
kykyä. Koelauluun voi ilmoittau-
tua 2.9. mennessä Juha Soran-
nalle, p. 050 406 7286 tai Riitta 
Piipolle, p. 040 583 3035. Vapai-
ta paikkoja voi tiedustella myö-

hemminkin.
– Nyt on ainutlaatuinen tilai-

suus päästä osallistumaan suu-
ren kirkkomusiikkiteoksen kan-
taesitykseen. Passiokuorossa saa 
mielenkiintoisen ja haasteellisen 
projektin syksyyn, sanoo Karja-
sillan seurakunnan kanttori Ju-
ha Soranta.

Kaksitoista hetkeä on sävellet-
ty klassiseen tyyliin, modernin 
taidemusiikin keinoin. Teoksen 
esityskokoonpanon muodostavat 
kuoro, orkesteri ja solistit.

Perussoittimiston eli jousisoit-
timien, puupuhallinten ja lyömä-
soittimien lisäksi soittimistoon 

sisältyvät flyygeli ja urut.
Kantaesitys toteutetaan Karja-

sillan seurakunnan ja Oulun seu-
dun ammattikorkeakoulun kult-
tuurialan yksikön yhteistyönä. 
Kuoroon otetaan laulajia laajem-
minkin.

Karjasillan kirkko viettää tä-
nä vuonna 50-vuotisjuhlaa. Juh-
laviikkoa vietetään 15.–22.11. 
Juhlaviikon ohjelmassa on muun 
muassa konsertteja, ja juhlapäivä-
nä 17.11. on passion lisäksi kirkon 
vihkimisen muistopäivän messu. 

Juhlaviikon tarkempi ohjelma 
julkaistaan lähempänä ajankoh-
taa Rauhan Tervehdyksessä.

Joka arkipäivä ennen aamu- 
ja iltahartauksia Yle Radio 1 
-kanavalla kuultava Hartaita 
säveliä -ohjelma täyttää pyö-

reitä vuosia. Ensimmäisen kerran 
ohjelma lähetettiin 2. syyskuuta 
1963. Tuosta alkaen hengellisen 
musiikin suosikkiteokset ovat 
kuuluneet Yleisradion päivittäi-

seen ohjelmistoon.
– Hartaita säveliä -ohjelmaa 

tehtäessä tuntuu kuin olisi kant-
tori Suomen suurimmassa seura-
kunnassa. Kuulijoita saattaa olla 
jopa 200 000, kertoo Martti Lai-
tinen, yksi ohjelman toimittajista.

Kappaleiden valinta on Laiti-
sen mukaan varsin samanlaista 

kuin jumalanpalveluksen musii-
kin valinta. Kirkkovuoden lisäk-
si muun muassa esitettävien kap-
paleiden monipuolisuus on kes-
keinen tekijä valintoja tehtäessä.

Ohjelman 50-vuotisjuhlakon-
sertti Helsingin Vanhasta kirkos-
ta 2.9. kello 18.30 radioidaan suo-
rana lähetyksenä Yle Radio 1:llä. 

Mikä runo on sykähdyt-
tänyt, pakahduttanut, 
tehnyt levolliseksi tai 
rauhattomaksi – saa-

nut kenties nauramaan tai kyy-
nelehtimään?

 Liittyykö johonkin runoon 
muisto, jota haluat vaalia sisim-
mässäsi? Onko jokin runo vain 

ylitse muiden?
Kastellin kirkossa järjestetään 

3. marraskuuta kello 18 Toiveru-
nojen ilta. Pastori Juha Vähäkan-
kaalle voi tehdä runotoiveita 4.10. 
mennessä.

Runon nimen ja tekijän voi 
ilmoittaa eteenpäin joko osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.

fi/toiverunoni, sähköpostitse ju-
ha.vahakangas@evl.fi  tai postit-
se osoitteeseen Karjasillan seu-
rakunnan kirkkoherranvirasto, 
Nokelantie 39, 90150 Oulu (kuo-
reen merkintä Toiveruno).

Toivoa voi useampiakin runo-
ja.

Passiokuoro etsii laulajia kantaesitykseen

Hartaita säveliä on kuunneltu jo 50 vuotta

Toiverunojen ilta etsii sykähdyttäviä runoja

Kujala Tuiran 
kirkkoherrana 
vuoden-
vaihteeseen

Rauhan Tervehdys on 
myös verkossa

Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan netistä:

www.rauhantervehdys.fi

Lumijoen kirkossa 18.8.2013 juhlivat 50 vuotta (23.5.1963) sitten konfirmoidut ja 
ripiltä päässeet. Kuvassa osa 40:stä rippikoululaisesta.

Oulun ev.lut. seurakun-
nissa kastejumalanpal-
veluksia järjestetään 
22.9. ja 24.11. kello 12 

Pyhän Andreaan kirkossa. Kaste 
edellyttää ilmoittautumista kaksi 
viikkoa ennen tilaisuutta Karja-
sillan kirkkoherranvirastoon ar-
kipäivisin kello 9–16, p. (08) 531 
3200.

Karjasillan seurakunnan kas-
tejumalanpalveluksista vastaava 
pastori Heikki Karppinen ker-

too, että kastejumalanpalveluksi-
en osanottajamäärää ei ole rajoi-
tettu. Tilaisuuteen voi siten kut-
sua ystäviä ja sukulaisia samaan 
tapaan kuin muihinkin kasteti-
laisuuksiin.

Kastejumalanpalveluksen 
kaava noudattaa perhemessun 
tai -jumalanpalveluksen kaavaa. 
”Kasteosassa on pääosin samat 
osat kuin kotikasteessa, tosin ju-
malanpalvelus tuo siihen muuta-
mia muutoksia”, Karppinen sa-

noo. Kaste toimitetaan saarnan 
jälkeen ja osaan kastejumalan-
palveluksia sisältyy ehtoollinen.

Kasteessa otetaan kristilli-
sen kirkon jäseneksi ja osallisek-
si syntien anteeksiantamusta, pe-
lastusta ja iankaikkista elämää. 
”Kaste on aina sekä seurakunnan 
että kodin juhla. Meidän perin-
teessämme painottuu perhejuh-
la”, Karppinen toteaa.

Kasteen juhlaa Pyhän Andreaan kirkossa

Konfirmaatio 50 vuotta sitten

Kuolleita
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Jes. 38: 16-20
Juudan kuningas Hiskia rukoili, kun oli 
toipunut sairaudestaan:
»Herra, minun sydämeni elää sinulle,
anna rauha hengelleni,
vahvista minua, tee minut terveeksi!
Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa,
kääntyy parhaakseni.
Sinä pelastat minut
kuoleman kuilusta.
Selkäsi taakse sinä heität
kaikki minun syntini.
Ei tuonela sinua kiitä
eikä kuolema sinua ylistä!
Ne, jotka syvyyteen joutuvat,
eivät voi turvautua uskollisuuteesi.
Elävät, elävät sinua ylistävät,
niin kuin minä tänään ylistän!
Isä kertoo lapsilleen
sinun uskollisuudestasi.
Herra on minut pelastanut,
hänen ylistystään soi meidän soittomme
hänen pyhäkössään
kaikkina elämämme päivinä.»

Ef. 5: 15-20
Katsokaa tarkoin, miten elätte: älkää eläkö 
tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. 
Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä 
aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan 
ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää 
juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas 
meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne. 
Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä 
ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa 
täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää 
aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Luuk. 17: 11-19
Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki 
Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän 
oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan 
tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä 
pysähtyivät matkan päähän ja huusivat: 
»Jeesus, opettaja, armahda meitä!» 
Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: 
»Menkää näyttämään itsenne papeille.» 
Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan 
parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. 
Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi 
maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja 
kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. 
Jeesus kysyi: »Eivätkö kaikki kymmenen 
puhdistuneet? Missä ne yhdeksän muuta 
ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, 
joka palasi ylistämään Jumalaa?» Ja hän 
sanoi miehelle: »Nouse ja mene. Uskosi on 
pelastanut sinut.»

Yllätin ystäväni ja mutsini. Tänä kesänä olen jaksanut kävellä pitempiä matkoja kuin vuo-
siin. Lyhyemmät matkat ja pitkät levähdystauot ovat rytmittäneet aiemmin vaellustani. 
Tähän taitekohtaan on ollut pitkä ja vaivalloinen matka. 

Olen onnellinen, olen kiitollinen, olen elossa. Sydämeni laulaa ”kiitos Jumalalle, kiitos 
korkeimmalle, ikuinen Hän on”. 

Miten pieneltä ja vaatimattomalta 
se sana näyttääkään. Miten huo-
nosti se sopiikaan suuhun tai kielen-
päälle. Millainen vaikutus sillä sitten 
onkaan sanottuna ja kuultuna? 

Luukkaan evankeliumissa kerro-
taan miten Jeesuskin ihmetteli  kiit-
tämättömyyttä. Sana kiitos löytyy 
Raamatusta 72 kertaa. Psalmissa 
13 todetaan: ”Minä luotan sinun 
armoosi, saan iloita sinun avus-
tasi. Minä laulan kiitosta Her-
ralle, hän pitää minusta huolen.”

”En minä ole ihmisten kii-
toksen tarpeessa.”  Näin Jeesus 
totesi seuraajilleen ja kuulijoil-
leen. Opetuksissaan Jeesus tii-
visti 10 käskyä kahteen tärke-
ään kohtaan, kultaiseen sään-
töön:  kaikki minkä tahdotte 
ihmisten tekevän teille, teh-
kää te heille, sekä rakkau-
den kolmoiskäskyyn: rakasta 
Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 

Jeesus toimi niin kuin opetti, hän etsi yhteyteensä erityisesti sellaisia, joita pidettiin 
arvottomina ja syntisinä. Tämä lohdutti heitä, mutta loukkasi joitakin.  

Luukkaan evankeliumissa kerrotaan  Jeesuksen parantaneen  10 spitaalista miestä. Jee-
sus ei tehnyt siitä suurta mediatapahtumaa. Hän osoitti näin Jumalan rakkauden, armon 
avaruuden.

Jumala rakastaa sinua, minua, meitä, sellaisina kuin me olemme. 
Hän ei näe meidän heikkouttamme, keskeneräisyyttämme, syntisyyttämme, hän näkee 

meidät rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.  
Jumalan rakkaus on ihmeellistä, kummallista, kerrassaan eriskummallista. Jumalan 

rakkaus on armoa, puhdasta lahjaa eikä sitä voi ansaita millään tavalla. 
Armo ei ravitse kylläisiä tai ravittuja, vaan nälkäisiä. Armoa ei evätä keneltäkään.
Jumalan rakkaus ei katoa ristille eikä hautaan, ei mihinkään pahaan tai pimeään. Usko 

siihen, että myös minusta pidetään sittenkin huolta, en ole sittenkään yksin tässä maail-
massa, että Jumala rakastaa myös minua syntistä, antaa rauhan sydämeen, kärkkyvään 
levottomuuteeni. 

Moneen vuoteen en ole pystynyt laulamaan erästä laulua itkemättä. Sanoissa yhdisty-
vät monenmoiset  ilon ja kiitollisuuden tuntemukset: ”Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus, 
sinun rististäsi turvan löysin vain”.

JuHa väHäKaNgaS
pastori, Karjasillan seurakunta

Sanan aika

Herran armo kestää iäti!

Sunnuntai 1.9.2013
Psalmi: Ps. 65: 2-6, 9 
1. lukukappale: Jes. 38:16-20 
2. lukukappale: Ef. 5:15-20 
Evankeliumi: Luuk. 17:11-19 
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Diakoniatyö
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto
Taloudellisissa asioissa ajanvaraus maanantaisin 
klo 9–11 p. 044 7310 232 tai käymällä paikan päällä 
os. Kirkkotie 10, diakoniatoimisto. Muissa asioissa 
yhteys suoraan oman alueen työntekijään:
Diakoniatyöntekijä Laila Juntti 
(Kiiminkijoen pohjoispuoli ) 
p. 040 8668 319, laila.juntti@evl.fi
Diakoniatyöntekijä Heli Puuperä 
(kirkonkylä Kiiminkijoen eteläpuolelta), 
p. 040 5898 362, heli.puupera@evl.fi
Diakoniatyöntekijä Johanna Kerola  
(Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja Kalimenkylä), 
p. 045 1393 993, johanna.kerola@evl.fi
Vastaava diakoniatyöntekijä Helena Seppänen
p. 040 5819 316, helena.seppanen@evl.fi.

Diakoniatyön ryhmätoimintaa
Seurakuntakerhot (Tarkoitettu lähinnä eläkeläisille)
Jokivarren vanhustentalon kerhohuone ma 2.9. alkaen jo-
ka toinen maanantai klo 13–14.30.
Kellon seurakuntakoti ke 4.9. alkaen joka toinen keski-
viikko klo 13–14.30.
Juttukahvila Martinniemen seurakuntakodissa ke 4.9. 
alkaen joka toinen keskiviikko klo 13–14.30.
Seurakuntakeskuksen monitoimisali to 5.9. alkaen joka 
toinen torstai klo 13–14.30.
Diakonia- ja lähetyspiiri kokoontuu syyskauden suun-
nitteluun ma 9.9. klo 14.30–16 Kellon seurakuntakodille. 
Uudet ihmiset ja ideat ovat tervetulleita! 
Omaishoitajien vertaistukiryhmä ti 17.9. klo 13–14.30 
seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa. Ryhmä ko-
koontuu kerran kuukaudessa. Lisätietoja Helena Seppä-
seltä, p. 040 5819 316.
Vapaaehtoisystäviä etsitään kodeissa, palveluasunnois-
sa ja hoivaosastolla asuvien tueksi ja virkistykseksi. Voit 
toimia apuna ulkoilussa, istua ja jutella, lukea, laulaa – 
olla ihmisenä ihmiselle. Lisätietoja Johanna Kerolalta, p. 
045 1393 993.

Muistijumalanpalvelus
Su 15.9. muistisairaitten ja heidän läheistensä kirkkopy-
hä alkaen klo 10 messulla kirkossa. Sen jälkeen Oulun 
seudun muistiyhdistyksen tarjoamat kirkkokahvit seu-
rakuntakeskuksessa. 
Vanhemman väen viikkomessu
To 3.10. klo 13 kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit seu-
rakuntakeskuksessa.
Vanhusten viikon juhla
Ti 8.10. klo 13 seurakuntakeskuksessa. Ohjelmaa ja kah-
vitarjoilu.

O lemme saaneet nauttia kauniista ja lämpimästä 
kesästä. Lomien jälkeen perheissä on jo alkanut 
normaali, säännöllinen viikkorytmi. Virkistä-

vän kesän ja loman jälkeen moni meistä kaipaakin selke-
ää työn ja levon vuorottelua, arkiviikon ohjelmaa. 

Seurakunnan toiminnassa kesä on leiripainotteista. Rip-
pikoulutyö leireineen kuuluu erottamattomasti seurakun-
nan kesään. Nyt syksyn alkaessa toiminta monipuolistuu 
erilaisine kerho- ja ryhmätoimintoineen lapsille, nuoril-
le ja aikuisille.

Me haukiputaalaiset katsomme toiveikkaasti tulevaisuu-
teen. Seurakunnassa on paljon nuoria lapsiperheitä. 

Järjestämme toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja elä-
keläisille. Seurakunnan toiminta tahtoo tukea ennen 
kaikkea perheitä. Seurakunnan työntekijät ja luottamus-
henkilöt tekevät yhdessä työtä seurakuntalaisten hyväk-
si. Päämäärämme on yhteinen. Tahdomme, että jokainen 
seurakunnan toimintaan tuleva kokee olevansa tervetul-
lut ja löytää oman paikkansa seurakunnassa.  

Työmme perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Sen keskipis-
teenä ovat Sana ja sakramentit.  Tältä yhteiseltä perustal-
ta nousevat seurakunnan tehtävät: julistus, kasvatus, dia-
konia ja lähetys. Kaikki työalat palvelevat eri tavoin näi-
den tehtävien toteutusta. Haluamme tehdä työtämme lä-
himmäisenrakkauden hengessä.

Seurakunta tahtoo tehdä työtä 
lähimmäisenrakkauden hengessä

Haukiputaan seurakunnan kuorot aloittavat toimintansa 
syyskuussa seuraavasti:
Haukiputaan kirkon kamarikuoro 
Harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30. Syyskausi alkaa to 
12.9. srk-keskuksessa. Kuoroon otetaan uusia laulajia koelau-
lun kautta. Kuorolaisilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen 
äänenmuodostuksen opiskeluun laulupedagogi Maija Laurin 
johdolla. Harjoitusten ajaksi järjestetään tarvittaessa lasten-
hoito. Tiedustelut kuoronjohtaja Hannu Niemelä, p. 040 5471 
660, hannu.niemela@evl.fi.
www.haukiputaankirkonkamarikuoro.fi.
Lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin klo 17–18 srk-keskuksessa.
Syyskausi alkaa to 5.9. Uusia laulajia otetaan 5. ja 12.9.
klo 16.30 lähtien. Kuoro on tarkoitettu 7–13-vuotiaille

tytöille ja pojille. Kuoroleiri Isoniemellä syyskuun lopussa. 
Tiedustelut, kuoronjohtaja Kaisa Säkkinen, p. 040 5818 974, 
kaisa.sakkinen@evl.fi.
Nuorten lauluryhmä
Harjoitukset keskiviikkoisin klo 17–18 srk-keskuksessa.
Syyskausi alkaa ke 11.9.  Kuoro on tarkoitettu 13–18-vuotiail-
le nuorille. Tiedustelut, kuoronjohtaja Else Sassi, p. 040 5886 
196, else.sassi@gmail.com ja Kaisa Säkkinen.
Eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontuu srk-keskuksessa noin kerran kuukaudessa tors-
taisin klo 13–14.30. Ensimmäinen kokoontuminen on to 
26.9. Eläkeläisten musiikkipiirissä lauletaan yhdessä ja pe-
rehdytään musiikkiin mm. kuuntelun kautta. Musiikkipiiri 
ei ole kuoro. Tiedustelut kanttori Hannu Niemelä.

Lähetystyö

Lähetyspiiri  
alkaa 3.9. klo 13 lähetykseen liittyvänä rukous- ja raamat-
tupiirinä. Piiri kokoontuu joka toinen viikko. 10.9. klo 13 

alkaa lähetyksen käsityöpiiri ja kokoontuu 
joka toinen viikko. Molemmat piirit ovat 
Puttaan Tuvassa.
Kotiseurat Alaperällä, Välitie 16,  Ango-
lan työn hyväksi su 29.9. klo 16. Hartaus 
Sami Puolitaival.

Su 13.10. Johanna ja Mikko Iivanaisen 
konsertti seurakuntakeskuksessa klo 
17 Tasauskeräyksen hyväksi, kolehtina. 

Rakasta silmiini tähdet  
runon ja musiikin päivä 
su 20.10. Messu klo 10 
(johon kutsutaan eri-
tyisesti pariskuntia) ja 
sen jälkeen lähetyslou-
nas: lohi-/lihakeit-
to, aikuiset 8 euroa, 
4–14-v. 4 euroa ja alle 
neljävuotiaat ilmai-
seksi. Lounaan jäl-
keen rovaniemeläiset Ul-
la ja Mauri Miettunen esittävät sanoin ja säve-
lin Anja Porion, Maaria Leinosen, Pekka Simojoen ja Petri 
Laaksosen teoksia arkirakkaudesta. Lastenhoito järjestet-
ty ohjelman ajan. Lopuksi täytekakkukahvit. 

Puttaan Tupa  
kahvila avoinna 29.8. alkaen torstai-
sin ja perjantaisin klo 12–14. Kerran 
kuukaudessa keittopäivä.
Puttaan Tuvassa lähetystyön myyn-
tipiste, joka avoinna varmimmin 
kahvilapäivinä. Muulloin voi soit-
taa lähetyssihteeri Helena Ylimau-
lalle. Myytävänä luomumehuja, 
kahvipussikoreja, sukkia, lapasia, 
adresseja, kortteja, mannalappu-
rasioita ym. käsitöitä. 
Tuotto diakonian ja lähetystyön 
hyväksi.

Su 17.11.  Medialähetyspyhä. Saarnaa pastori Arja Savuo-
ja. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus messun jälkeen seura-
kuntakeskuksessa.

Varhaisnuorten kerhot alkavat viikolla 38
Tyttökerhoihin ja liikuntakerhoihin ilmoittautuminen en-
simmäisellä kerhokerralla paikan päällä.
Tyttökerhot 1.–3.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 17 ja 
4.–6.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 18 Jokikylän koululla.
Tyttöjen liikuntakerhot 1.–6.-luokkalaisille torstaisin klo 
17 Aseman koululla, 1.–3.-luokkalaisille perjantaisin klo 16 
Takkurannan koululla ja 1.–6.-luokkalaisille perjantaisin 
klo 18 Martinniemen koululla.
Poikien liikuntakerhot: 1.–6.-luokkalaisille tiistaisin klo 
17 Kiviniemen koululla, 1.–6.-luokkalaisille keskiviikkoi-
sin klo 17 Martinniemen koululla, 1.–6.-luokkalaisille kes-
kiviikkoisin klo 17.30 Aseman koululla, 1.–6.-luokkalaisil-
le torstaisin klo 17 Jokikylän koululla.
Kokkikerhot: ilmoittautuminen 26.8.–8.9. www.alakko-
näämua.fi. Kokkikerhojen tarvikemaksu 20 euroa kerho-
kaudelta. 
Kellon srk-kodilla: tyttöjen kokkikerho 1.–3.-luokkalai-
sille maanantaisin klo 17, poikien kokkikerho 1.–3.-lk tiis-
taisin klo 17, tyttöjen kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille kes-
kiviikkoisin klo 17, poikien kokkikerho 4.–6.-lk torstai-
sin klo 17. 
Martinniemen srk-kodilla: poikien kokkikerho 1.–6.-lk 
maanantaisin klo 17, tyttöjen kokkikerho 1.–6.-luokkalai-
sille tiistaisin klo 17. 
Wirkkulassa: tyttöjen kokkikerho 1.–6.-luokkalaisille 
maanantaisin klo 17, poikien kokkikerho 1.–6.-lk tiistai-
sin klo 17.30. 
Lisätietoja: Elisa Manninen, p. 050 5133 225 tai Pekka Rin-
tamäki, p. 040 5436 960, etunimi.sukunimi@evl.fi.

Haukiputaan seurakuntasivut

Kuorotoiminta

Varhaisnuoret

Ulla Miettunen toimii Radio Dein toimittajana ja Mauri on Rovaniemen 
seurakunnan johtava kanttori. 

Hiljanpäivän 
hiljaisuuden-
ilta 
8.10. klo 18 Isonniemen 
kotakirkossa. Ohjelmassa 
rukoushetkiä, hiljaisuut-
ta sekä nokipannukahvit. 
Hiljaisuuteen johdattele-
massa Laila Juntti.

Ota askel työelämään  
-työllisyyskiertue 
26.9. klo 13–15 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.

Oletko hakenut pitkään töitä? Tuntuuko, että tarvitset tu-
kea työelämään siirtymisessä? 
Tule kuuntelemaan, millaisia mahdollisuuksia Oulun 
kaupungin Työllisyyspalvelut sinulle tarjoaa.
Seurakunta tarjoaa pullakahvit.

Yhteistyössä: Oulun kaupungin työllisyyspalvelut 
sekä Oulun ev.lut. seurakunnat 

Su 22.9. klo 10 messun yhteydessä kaikkien vapaaehtois-
työntekijöiden toimintakaudelle siunaaminen (aikuis-, 
diakonia-, lähetys-, musiikki- ja nuorisotyö).

Su 27.10. Vapaaehtoisten koulutuspäivä Pyhän Tuomaan 
kirkossa (Mielikintie 3). Messun jälkeen uskontokasva-
tussihteeri Pekka Y. Hiltusen aiheena Kristinusko voi-
mavarana. Ilmoittautuminen Johanna Kerolalle, p. 045 
1393 993.

Vapaaehtoistoiminta
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Päiväkerhot ovat seurakunnan järjestämää arkitoimin-
taa 3–5-vuotiaille lapsille. Ryhmät kokoontuvat kaksi ker-
taa viikossa kahden tunnin ajan. Toimimme pienissä ryh-
missä, jossa opettelemme sosiaalisia ja motorisia taito-
ja. Joka kerhossa on kaksi aikuista ohjaajaa. Kerhossa tu-
tustumme eri vuodenaikoihin, kirkkovuoteen ja Raama-
tun kertomuksiin  kuunnellen, katsellen, laulaen, leikki-
en, askarrellen ja retkeillen. Mahdollisia vapaita paikkoja 
voi kysyä suoraan kerhopaikoista:  Vakkurila, p. 045 6578 
347, Kellon srk-koti, p. 045 6577 426, Martinniemen srk-
koti, p. 045 1394 096 ja Jokikylällä Jokelan vanha koulu, 
p. 040 5128 224.
Perhekerho ja iltaperhekerho on lasten ja aikuisten yh-
teinen kerho. Se on avoin kaikenikäisille ja sinne voi tul-
la ilmoittautumatta, silloin kun itselle sopii. Kerhossa on 
aina mukana seurakunnan työntekijöitä, mutta pääasial-
linen vastuu lapsesta on hänen omalla aikuisellaan. Ker-
ho aloitetaan pienellä hartaushetkellä, jossa opettelemme 
yhdessä hiljentymistä. Lisäksi kerhossa on mehu- ja kah-
vitarjoilua sekä laulua, leikkiä ja askartelua. Kerhon sisäl-
töön on mahdollista vaikuttaa omilla ideoilla ja ajatuksil-
la.  Perhekerhot kokoontuvat seuraavasti:
Kellon srk-koti (Kylätie 8) 
torstaisin klo 9.30–11 (29.8. alkaen)
Jokelan vanha koulu (Pyhtisenmutka 7) 
perjantaisin klo 10–11.30 (30.8. alkaen)
Martinniemen srk-koti (Repolantie 2) 
perjantaisin klo 10–11.30 (30.8. alkaen)
Iltaperhekerho kokoontuu Martinniemen srk-kodilla pa-
rillisen viikon keskiviikkona klo 18–19.30 (4.9. alkaen)
Perhetupa eroaa perhekerhosta siinä, että  hartaus pide-
tään klo 10.30, muuten voi omaan tahtiin tulla, lähteä, 
kahvitella, leikkiä ja askarrella. Perhetupa kokoontuu:
Vakkurila (Kirkkotie 10B) 
perjantaisin klo 9.30–11.30. (30.8. alkaen)
Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Sinne kutsutaan 
kaikenikäisiä tyttöjä ja poikia. Pyhäkoulua pidetään sun-
nuntaisin klo 12–12.45:
8.9. Haukiputaan  kirkossa
22.9. Vakkurilassa (Kirkkotie 10B, käynti sisäpihalta)
6.10. Haukiputaan kirkossa
20.10. Vakkurilassa
3.11. Vakkurilassa
17.11. Vakkurilassa
1.12. Haukiputaan kirkossa
Mikkelinpäivän perhejumalanpalvelus 29.9. klo 10 Hau-
kiputaan kirkossa. Päiväkerholaiset laulavat.
Vauvakirkko 29.9. klo 17 seurakuntakeskuksessa. Eri-
tyisesti kirkkohetkeen kutsutaan vuoden aikana kastetut 
vauvat perheineen.
4-vuotissynttärit seurakuntakeskuksessa 13.10. klo 13. 
Juhlassa kerrotaan kuvatarina botswanalaisesta Boitume-
losta. Mukana juhlassa rovastikunnan lähetyskoordinaat-
tori Ulla Mäkinen.
Lasten joulukirkko 17.12. klo 18
Jouluaaton perhekirkko 24.12. klo 14
MESSUPASSI on lapsen oma kirkkokortti, johon saa tar-
ran jumalanpalveluksesta ja pyhäkoulusta. Viidestä tar-
rasta saa pienen lahjan. Messupasseja saa kerhoista, kir-
kosta, kirkkoherranvirastosta ja lapsityöntoimistosta.

Lisätietoja lapsityön toiminnasta antaa mielellään seu-
rakunnan lapsityönohjaaja Outi Palokangas, p. 040 5471 
472, outi.palokangas@evl.fi.

Lapset ja perheet

Rukouspiiri (alk. 5.9.) kokoontuu joka torstai 
klo 18 Puttaan tuvan vieraskamarissa, Kirkko-
tie 10. 
Raamattupiiri (alk. 11.9.) kokoontuu kahden 
viikon välein keskiviikkoisin klo 18 Puttaan tu-
vassa, Kirkkotie 10. 
Raamattuluentosarja – ”Ilmestyskirja toteu-
tuu” – jatkuu syksyllä kaksi kertaa kuukaudes-
sa keskiviikkoisin klo 18 seurakuntakeskuksen 
monitoimisalissa, Kirkkotie 10. Ensimmäinen 
luento 4.9. Luennoissa vuorossa Ilmestyskirjan 
luvut 15–22, luennoitsijana pastori Martti Hei-
nonen. Luennoissa edetään jae jakeelta, käyttä-
en hyödyksi eri käännöksiä ja tietenkin alku-
kielen dynaamista rikkautta. Luentojen aika-
na teetarjoilu.

”Naiseuden unelmia ja 
haasteita” -ryhmä naisille 
aloittaa tiistaina 24.9. klo 17.30–20 
Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D. 

Ryhmään osallistumiseen riittää kiinnostus oman elä-
mäntarinansa tutkimiseen ja itsensä tuntemisen lisää-
miseen sekä mahdollisuus sitoutua toimintaan ryh-
män ajaksi. Tapaamiset koostuvat viidestä ryhmätera-
peuttisesta työskentelystä perheterapian ja psykodraa-
man keinoin. Ohjaajana on perhe- ja psykoterapeutti, 
psykodraamaohjaaja Teija Pirnes-Hyvönen. 
Osallistumismaksu 80 euroa. Ryhmäkoko kahdeksan 
henkilöä, ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusija hauki-
putaalaisilla. 
Muut kokoontumispäivät ovat tiistaisin 8.10., 22.10., 
5.11. ja 19.11. 

Lisätietoja Teija Pirnes-Hyvöseltä, p. 040 5420 651, tei-
ja.pirnes-hyvonen@instory.fi. 
Sitovat ilmoittautumiset www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo pe 13.9. mennessä tai Laila Juntille, p. 040 8668 319.

Haukiputaan seurakuntasivut

Haukiputaan seurakunta on jo yli puoli vuotta ollut osa 
Oulun seurakuntayhtymää. Tavoitteemme on tehdä työtä 
myönteisen hengen luomiseksi laajentuneessa seurakun-
tayhtymässä. Seurakuntayhtymä tarjoaa erityisosaamis-
ta toiminnassa ja tukipalveluissa. Haluamme pitää esil-
lä haukiputaalaista identiteettiä ja kunnioittaa moninai-
suutta laajentuneessa seurakuntayhtymässä.
Me haukiputaalaiset saamme seurakunnan palvelut omas-
ta seurakunnasta. Kirkko on edelleenkin keskellä kylää.

Tässä lehdessä on Haukiputaan seurakunnan syksyn toi-
mintaa eri työaloilta. Toivotan kaikille seurakuntalaisil-
le Jumalan siunaamaa syksyä!  Olet lämpimästi tervetul-
lut Haukiputaan seurakunnan toimintaan.
 

                  Jaakko Kaltakari
                   kirkkohera

Raju-illat keskiviikkoisin klo 18.30–19.30 Wirkkulassa.
4.9. Pyhä huolettomuus, 11.9. Ilotulitus, 18.9. Oliko Jee-
sus sivari?, 25.9. Perinteinen enkeli, 2.10. Triplarakkaus, 
9.10. Tsuppari, 16.10 J.K., 23.10. syyslomalla ei ole rajua, 
30.10. Pyhäinpäivä vst. Halloween, 6.11. 101 syytä kuu-
lua kirkkoon, 13.11. Onks tulta?, 20.11. Lapsettaa, 27.11. 
Hallelujaa, mikä menee lujaa, 4.12. Mun elämä?, 11.12. 
Sekalainen seurakunta.
Gospelbändi
Harjoitukset Vakkurilassa keskiviikkoisin klo 17–18.30. 
Lisätietoa Katrilta.
Nuorten illat
Perjantaisin Vakkurilassa klo 18–21.
Kaveri-ryhmä
Jos olet yksin, tule etsimään ystäviä tästä ryhmästä. 
Kysy lisää Katrilta, p. 045 6576 122.
Gospelmessut 
30.8., 4.10.  ja 13.12. kirkossa klo 18. Gospelmessut on 
tarkoitettu kaiken ikäisille gospelin ystäville. Messujen 
jälkeen nuorten ilta Vakkurilassa.
Saunailta Isoniemellä
23.8. ja 27.12. klo 18.
Nuorten leiri
4.–6.10. Isoniemellä. Leiri tarkoitettu rippikoulun käy-
neille nuorille. Hinta 20 euroa. Ilmoittautuminen 30.8.–
13.9. välisenä aikana.
Oulugospel
1.–3.11. Lisätietoja osoitteesta www.oulunseurakunnat.
fi/oulugospel. Lisätietoja myöhemmin!
Nuorten aikuisten leiri
8.–9.11. Leiri yli 18-vuotiaille Isollaniemellä. Hinta 20 
euroa. Iomoittautuminen 30.8.–18.10 välisenä aikana.
Maata Näkyvissä -festarit
15.–17.11. Lähde mukaan Euroopan suurimmille gospel-
festareille Turkuun. Hinta 60 euroa sisältäen liput, mat-
kat, majoituksen ja ruuan sekä vakuutuksen.  Ilmoittau-
tuminen 30.8.–28.10 välisenä aikana. 
Vapaaehtoistyötä tarjolla
Seurakunnassa on paljon töitä tarjolla niin nuoriso- dia-
konia- ja lähetystyössäkin. Etsimme syksyksi vapaaeh-
toisia esim nuorten iltoihin. Tule 1.8. klo 18 Wirkkulaan 
tai ota yhteyttä Tarjaan, p. 040 8245 861 ja ilmoittaudu 
mukaan vapaaehtoiseksi.
Isoskoulutus
Isoskoulutukseen voit ilmoittautua 12.8. mennessä 
osoitteessa www.alakkonäämua.fi. Koulutus alkaa 31.8.
Kerhonohjaajaksi
Kerhonohjaajaksi pääset ilmoittautumalla nuorisotyön-
ohjaajalle. 

Ota yhteyttä
Nuorisotyöstä vastaava pappi 
Sami Puolitaival, p. 045 1393 478. 
Nuorisotyönohjaajat: Tarja Kainulainen, p. 040 8245 861, 
Katri Haapakorva, p. 045 6576 122, 
Elisa Manninen, p. 050 5133 225, 
Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Ilmoittautumiset ja paljon muuta www.alakkonäämua.fi.

Nuoret

Aikuistyö

Hiljaisuuden retriitti 
Isollaniemellä 5.–8.12. Ohjaajina Maria Hekkanen ja 
Laila Juntti. Retriitin hinta 90 euroa. Lisätietoja Lai-
la Juntilta, p. 040 8668 319, laila.juntti@evl.fi. Ilmoit-
tautumiset 1.11. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo (17.10. alkaen). Ilmoittautuneille lähetetään ret-
riitikirje.

Lukupiiri alkaa 19.8. ja kokoon-
tuu kerran kuukaudessa Puttaan 
Tuvassa klo 18. Nimi muutet-
tiin kirjallisuuspiiristä lukupii-
riksi, ettei kenellekään olisi lii-
an korkea kynnys tulla keskus-
telemaan ja vaihtamaan ajatuk-
sia kirjoista, jotka syksyn aikana 
luetaan. 19.8. on Risto Isomäen 
Sarasvatin hiekkaa, 16.9. Ayad Akh-
tarin Appelsiininkuorten katu, 14.10. 
Karin Ehrnroothin Vinoonkasvanut tyttö 
ja 11.11. Harrien Beecher-Stonen Setä Tuomon tupa. Jo-
kainen kirja haastaa omalla tavallaan lukijan pohtimaan itseään ja 
asennettaan maailmaan ja ihmisiin. 

Otasivut talteen!Seurakunta tahtoo tehdä työtä 
lähimmäisenrakkauden hengessä
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 
MHz, www.radiodei.fi
Su 1.9. Klo 8.45. Radiopy-
häkoulussa pastori Riikka 
Honkavaara Tuiran seu-
rakunnasta kertoo kiitol-
lisuudesta. Valtakunnalli-
nen lähetys.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Oulujoen 
kirkossa. Risto Kormilai-
sen vaalisaarna.
Klo 11.15 Armonpulla-
ohjelma. "Rukouksemme 
osoittavat usein, ettemme
itse asiassa luota Juma-
laan." Kempeleen seura-
kunnan vs. kirkkoher-
ra Vesa Äärelän ajatuksia, 
kuultavissa myös Dein net-
tiarkistossa. MB
Klo 11.30 radiopyhäkou-

lun uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa on haas-
tattelussa Oulujoen kirk-
koherranvaalissa ehdolla 
oleva Risto Kormilainen. 
MP
Toivon päivä ma–pe klo 
14–17.
Kotimaa24-uutiset maa-
nantaista torstaihin kello 
16.20.
Pe 30.8. klo 14.40 Päivän 
valinnassa Oulun ev.lut. 
seurakuntien vanhustyön 
pastori Markku Palosaa-
ri kertoo muistisairaiden 
laulavista ystävistä. MP
Ke 4.9. klo 16.40 Herätys 
eilen ja tänään. Kansan 
Raamattuseuran ja ehkä 
koko Suomen kansainväli-
sesti tunnetuin evankelis-

ta Kalevi Lehtinen meneh-
tyi heinäkuussa 2011. Hel-
singin Sanomien julkaise-
massa muistokirjoitukses-
sa kerrotaan, että hän nos-
ti Kansan Raamattuseu-
ran opiskelijatyön voimak-
kaaksi kansanliikkeeksi 
1960- ja 70-luvuilla. Ka-
levin vaimo Leena Lehti-
nen teki tiivistä yhteistyö-
tä miehensä kanssa evan-
kelioimistyön saralla. MS

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 
89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 1.9. klo 9.45 Radiopy-
häkoulussa pastori Riikka 
Honkavaara Tuiran seura-
kunnasta kertoo kiitolli-
suudesta.

Klo 10 jumalanpalvelus 
Kempeleen kirkosta.

Suora nettilähetys osoit-
teessa 
www.virtuaali-
kirkko.fi
Su 1.9. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
Lähetykset tallennetaan
Virtuaalikirkon videoar-
kistoon. 

radio Yle 1, 
90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 1.9. klo 10 jumalanpal-
velus Alavieskan kirkosta. 
Aamuhartaus ma–la klo 
6.15–6.25, toinen lähetys 
klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 
18.50–19, la klo 18.

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Menot Oulun seurakunnissa 29.8.–5.9.2013

Ompeluseurahen-
kinen ryhmä Pu-
nainen lanka ko-
koontuu ensiker-

ran tiistaina 3.9. kello 18 
Oulun tuomiokirkon Ca-
fe Kryptassa. Ryhmän oh-
jaaja Tiina Siloaho ei aseta 
osallistujille ikärajaa, vaik-
ka ensisijaisesti ryhmä on 
suunnattu 18–29-vuotiail-
le nuorille aikuisille. 

Ryhmään ei tarvitse il-
moittautua ja osallistua saa 
oman halun mukaan. Osal-
listujia toivotaan runsaasti 
ja sukupuoleen katsomatta.

– Mukaan voi ottaa vaik-
kapa perhosidonnan tarvik-
keet, vinkkaa Siloaho. 

Osallistuminen ei kui-
tenkaan edellytä omia vä-
lineitä ja materiaaleja, vaan 
ne löytyvät paikan päältä.  

Punaisen langan tapaa-
misissa syntyneitä käsitöi-
tä saa lahjoittaa hyvänteke-
väisyyteen. 

– Voimme tehdä keskos-
vaatteita ja sytostaattimys-
syjä OYS:lle, tai lähettää 
villasukkia Venäjälle, ideoi 
Siloaho. 

Kenenkään ei tarvitse 
piilotella innostusta käsi-
työhön, joka tuottaa hyvin-
vointia myös tekijälle. 

– Käsityö ei ole yksinäis-

Nuoret aikuiset 
yhteishengen asialla 
Seurakunnissa vilkas harrastustoiminta

tä puuhaa. Tästä voi saada 
irti yhdessä tekemisen rie-
mua.

Neuletapaamisten alus-
sa pidetään kirkkovuoden 
teeman mukainen har-
taushetki. Teemasta voi-
daan keskustella käsitöiden 
ohella. Käsityön- ja musii-
kinopettajan koulutuksen 
ansiosta Siloaho pystyy oh-
jeistamaan aloittelijoita. 

– Jokainen tekee käsitöi-
tä sillä taidolla mikä hänel-
lä on, toteaa tapaamisten 
alkua innolla odottava Si-
loaho. 

Hyvää mieltä 
harrastusten voimalla 
Oulun ev.lut. seurakunnat 
tarjoavat mahdollisuuksia 
monenlaisiin harrastuk-
siin. Oman ajanvietteen-
sä voivat löytää niin lapset, 
aikuiset kuin senioritkin. 
Harrastaa voi käsitöiden li-
säksi esimerkiksi kirjalli-
suuden, musiikin, pienois-
mallikerhon tai kokkipy-
häkoulun merkeissä. Seu-
rakunnilla on myös run-
saasti kuoro- ja musiikki-
toimintaa eri-ikäisille. 

Oulun ev.lut. seurakun-
tien verkkosivuilla (www.
oulunseurakunnat.fi) voi 
tutustua seurakuntien mo-

niin harrastusmahdolli-
suuksiin ja toimintamuo-
toihin. Sivuille on koottu-
na tietoa toiminnasta, ryh-
mistä lisätietoa antavien 

henkilöiden yhteystiedot 
ja viikoittain julkaistavat 
ajankohtaiset menovinkit. 

Haluatko pyhäkouluopettajaksi?
Tervetuloa seurakuntaasi vetämään mukavaa ja tärkeää 
toimintaa lapsille ja perheille. Työhön saat koulutuksen 
ja pidämme muun muassa kokouksia teemoineen sekä 
yhteisiä retkiä ja juhlia säännöllisesti pyhäkouluopetta-
japorukalla. Ota yhteyttä rohkeasti seurakuntasi pyhä-
kouluvastaavaan.
Tuiran seurakunta: 
Anu Hannula, p. 044 3161 718.
Oulujoen seurakunta: 
Saara Hietava, p. 040 5755 353.
Tuomiokirkkoseurakunta: 
Tea Lakkala, p. 050 5207 757.
Karjasillan seurakunta: 
Mari Jääskeläinen, 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.

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.

M a r ia  I ko n e n

Oulujoen kirkkoherraehdokkaat 
saarnaavat radiossa

Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherraehdokkaat 
pitävät vaalisaarnansa 
Oulujoen kirkossa kol-

mena tulevana sunnuntaina kello 
10 alkavissa jumalanpalveluksissa.

Kaikki kolme vaalisaarnaa ovat kuultavissa suorana lä-
hetyksenä Radio Deissä.

Ensimmäiselle vaalisijalle asetettu Suomussalmen kirk-
koherra Risto Kormilainen toimittaa messun ja saarnaa 
ensi sunnuntaina 1.9. Toisella vaalisijalla oleva Länsi-Tu-
runmaan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Juho 
Kopperoinen on vuorossa 8.9. ja kolmannella vaalisijal-
la oleva Karjasillan seurakunnan kappalainen Satu Saa-
rinen 15.9.

Kunakin vaalisaarnasunnuntaina Radio Dein Oulun 
taajuudella kuullaan myös samana aamuna saarnan pitä-
neen ehdokkaan haastattelu kello 11.45.

Saarnat ja haastattelut julkaistaan tiistaina 17.9. Ou-
lun seurakuntien vaalisivuilla www.oulunseurakunnat.
fi/vaali.

Punainen lanka-ryhmässä saa tehdä kaikenlaisia käsitöitä oman 
kiinnostuksen mukaan.
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Kuulovammaiset:
Tallikirkon raamattutunti ti 3.9. klo 18, Piispantalo.
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 raamattu- ja keskustelupiiri to 
29.8. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Luemme 
Raamattua yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. 
Opasystävä on vastassa Caritas-kodin pihalla klo 12.30 
alkaen.
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 1st of September at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 1.9. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

opisKelijajärjestöt
OPKOn opiskelijailta la 31.8. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Kirje vankilasta – Filippiläiskirje, Marko Visuri.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 2.9. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Hengellinen kas-
vu: Ari Savuoja.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 4.9. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Ihmisen käyttöohjeet 
– 10 käskyä, Riitta Kentala.

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.
Syysleiri eläkeläisille ke–to 25.–26.9., Suvelan leiri-
keskus. Syysleiri on tarkoitettu sellaisille eläkeläisille, 
jotka selviävät päivittäisistä toiminnoista ilman hen-
kilökohtaista avustajaa. Leirille otetaan ilmoittautu-
misjärjestyksessä, etusijalla ovat kiiminkiläiset ja ou-
lunsalolaiset eläkeläiset. Leirin hinta on 35 €. Ilmoit-
tautumiset, ruokavaliot ja kiiminkiläisten kyydin tar-
ve 12.9. mennessä Kiimingin seurakunnan kirkkoher-
ranvirastoon, p. 040 584 4406. Lisätietoja Erja Haholta, 
p. 0400 775 164 tai Riitta Markus-Wikstedtiltä, p. 044 
7453 848. Keskiviikkona leirillä luento aiheesta "On-
ko tietokone kaveri vai vihollinen?" Jos haluat osallis-
tua pelkästään luennolle ja jäädä ruokailemaan leiri-
läisten kanssa hintaan 5 €, ilmoittaudu kirkkoherran-
virastoon.

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. Pajassa 
tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostok-
sille! P. 044 316 1720. Avoinna lauantaisin 31.8., 21.9., 
26.10., 23.11. ja 14.12. klo 10–14.

Puttaan Tupa 
Kirkonkylän lähetyspiiri (rukous- ja raamattupiiri) al-
kaa 3.9. klo 13 Puttaan Tuvassa. Mukana pastori Mart-
ti Heinonen.

Tarjolla itsevalmistettuja makeita ja suolaisia lei-
vonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vam-
maisten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa 
Suomen Lähetysseuran kautta.

avoinna jälleen torstaisin
5.9.–28.11. klo 11–16.

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. Eroryhmä

Syksyn eroryhmä kokoontuu Perheasiain neuvottelu-
keskuksessa (os. Veteraanikatu 9 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.

Sarastus-kuoron harjoitus
torstaina 5.9. klo 18–20 Elohuonella.

Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päivään laulamalla!
Lisätietoja: taina.voutilainen@evl.fi tai p.044 3161 729.

Mustarastas-yhtyeen
20-vuotiskonsertti

lauantaina 14.9. klo 19–21 Karjasillan kirkossa.

17.5. Mika Kalmi (Oulu)
 24.5. Ahava (Oulu)

31.5. VMSix (Windhoek, NAM)

Kevään kolme  
TaivasKlubi-iltaa

Konsertit alkavat klo 21. Kahvila avoinna klo 19-24.  
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa KUA:n työlle.  

Katso lisää elossa.fi.

Syksyn 
aloitus

perjantaina 6.9. 
kello 19–24.

Vanhustyön pastori
Markku Palosaari

Kun vanhus haluaa keskustella, 
rukoilla, viettää ehtoollista, 

ota yhteyttä, p. 044 3161 402,
markku.palosaari@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: 
Johanna Kerola, p. 045 1393 993.
Kiimingin seurakunta:  
Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187.
Oulunsalon seurakunta: 
Jukka Joensuu, p. 044 7453 847.
Oulun tuomiokirkkoseurakunta: 
Henna-Mari Sivula, p. 040 7450 160.
Oulujoen seurakunta: Leo Rahko, p. 040 7300 408.
Tuiran seurakunta: Paula Kyllönen, p. 040 7235 880.
Karjasillan seurakunta: 
Asta Leinonen, p. 040 5747 157.

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.
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Kesän viimeinen 
Kesäillan sävelhartaus
torstaina 29.8. klo 20 srk-keskuksessa.

Oulaisten Nuorisokuoro, johtaa Tapani Tirilä. Jousikvar-
tetti: Mikaela Hakso, Johanna Luokkanen, Ella Männik-
kö ja Aino Siurua. Sari-Anne Peltola (piano) ja Hannu 
Niemelä (urut). Iltahartaus piispa Olavi Rimpiläinen. Va-
paa pääsy, ohjelma 3€.

Menot Oulun seurakunnissa 29.8.–5.9.2013

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.seura-
kunta@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  1.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Péter Marosvári.  Koleh-
ti Kirkon ulkomaanavulle. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 1.9. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja kant-
torina Henna-Mari Sivula.
Gospelmessu su 1.9. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Erja Järvi ja musiikista 
vastaa Esa Rättyä.

Hartauselämä
Raamattupiiri ti 3.9. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 4.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 4.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Tilaisuuden järjestää 
Oulun NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
Torstain raamattupiiri to 
5.9. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 419. 
Diakonian aamu ti 3.9. klo 9, 
Elohuone. Maksuton aamu-
pala alueen vähävaraisille ja 
työttömille.
Työttömien ruokailu ke 4.9. 

jumalanpalvelukset
Messu su 1.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Jari Flink, kanttori-
na Hannu Niemelä.

Diakonia
Seurakuntakerho ma 2.9. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 4.9. klo 13 Kellon 
srk-kodilla ja to 5.9. klo 
13 srk-keskuksen 
monitoimisalis-
sa. Kokoon-
nutaan ta-
paamaan toi-
sia päiväkah-
ville. Jokai-
sessa kerhossa 
hartaushetki ja 
laulamista. Toisi-
naan jumppaa, vie-
railijoita ym. ohjelmaa. Kul-
jetuspyynnöt diakoniatoi-
mistoon ma klo 9–11, p. 044 
7310 232.
Juttukahvila ke 4.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Kokoontumispäivä on vaih-
tunut!
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 9.9. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. Käsitöitä, kahvitte-
lua ja keskusteluja. Tervetu-
loa niin ensikertalaiset kuin 
aikaisemmin piirissä käyneet. 
Tied. Johanna Kerola, p. 045 
1393 993.

lähetys
Kirkonkylän lähetyspiiri (ru-
kous- ja raamattupiiri) alkaa 
3.9. klo 13 Puttaan Tuvassa. 
Mukana pastori Martti Hei-
nonen.

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 8.9. klo 12 Vak-
kurilassa. Kaikenikäisten las-
ten pyhäkoulu kokoontuu 
Haukiputaan kirkossa. Pienet 
lapset voivat osallistua saat-
tajan kanssa. Pyhäkoulusta 
saa Messupassiin tarran.
Perhekerho ja perhetupa 
ovat aikuisten ja lasten yh-

teisiä kerhoja, joihin 
ei ole ilmoittau-

tumista. Perhe-
kerhot ja per-
hetupa aloit-
tavat viikolla 
35: Kellon srk-
koti torstai-
sin klo 9.30–11, 

Martinniemen 
srk-koti perjantai-

sin klo 10–11.30, Joke-
lan vanha koulu perjantai-

sin klo 10–11.30 sekä Vakku-
rilan perhetupa perjantaisin 
klo 9.30–11.30.
Martinniemen 3–5-vuotiai-
den päiväkerhossa vapaita 
paikkoja. Lisätietoja ja ilm. 
lastenohjaajille, p. 045 1394 
096.

Nuoret
Ensimmäinen gospelmessu 
pe 30.8. klo 18 kirkossa ja sen 
jälkeen nuorten ilta Vakkuri-
lassa. Nuorten illassa voit tar-
kemmin tutustua kaikkeen 
siihen, mitä on luvassa syk-
syn aikana. Tuuhan paikalle!
RaJu-ilta ke 4.9. klo 18.30 
Wirkkulassa. Syksyn RaJu-
iltojen aiheina mm. Pyhä 
huolettomuus, perinteinen 
enkeli, tsuppari, 101 syytä 
kuulua kirkkoon sekä mon-
ta muuta otsikkoa joiden ää-
rellä pohdiskellaan asioita. 

muut menot
Puttaan Tuvan vapaaehtois-
ten kokous to 29.8. klo 11 
Puttaan Tuvalla. Suunnitte-
lemme Puttaan Tuvan avoi-
mien ovien syyskautta.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
to 29.8. klo 12–14 Puttaan Tu-
valla. Tule istahtamaan, naut-
timaan jokimaisemasta, teke-
mään käsitöitä tai lukemaan 
lehtiä. Kahviosta voi ostaa 
päiväkahvin, teen tai mehua. 
Kerran kuukaudessa keitto-

klo 11–12, Heinätorin seura-
kuntatalo.

varhaisnuoret
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 
2.9. klo 17–18. Kerho kokoon-
tuu Kansainvälisen koulun lii-
kuntasalissa (Kasarmintie 4). 
Kerhossa opetellaan ja pela-
taan uusia ja tuttujakin pe-
lejä sekä nautitaan liikun-
nan riemusta yhdessä tois-
ten kanssa monin eri tavoin. 
Et tarvitse aikaisempaa ko-
kemusta tai omia välineitä, 
reipas mieli riittää. Kerho on 
maksuton eikä edellytä en-
nakkoilmoittautumista. 
Kokkikerho 3.–6.-luokka-
laisille ma 2.9. klo 18–19.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kerhossa kokaillaan niin suo-
laisia kuin makeitakin herk-
kuja. Kerhoon mahtuu max. 
10 lasta. Ennakkoilmoittau-
tuminen nuorisotyönohjaaja 
Kaija Siniluoto: p. 050 5249 
779. Kerho on ilmainen. 
Askartelukerho 1.–4.-lk. luo-
ville taiteilijoille ti 3.9. klo 18–
19, Heinätorin seurakuntata-
lo. Kerhossa annetaan luo-
vuuden kukan kukkia erilai-
sia materiaaleja hyväksi käyt-
täen sekä hiljennytään yhtei-
sesti. Ei ennakkoilmoittautu-
mista, kerho on maksuton.
Ilmaisutaidonkerho 1.–4.-lk. 
tytöille ja pojille ke 4.9. klo 
17–18, Intiön seurakuntako-
ti. Kerhossa opetellaan uusia 
luovan ilmaisun taitoja, kar-
totetaan esiintymiskokemus-
ta, pidetään hauskaa yhdes-
sä ja hiljennytään. Et tarvitse 
aikaisempaa kokemusta, rei-

pas mieli riittää. Kerho on il-
mainen eikä edellytä ennak-
koilmoittautumista. 
Ilmaisutaidonkerho 5.–7.-lk. 
tytöille ja pojille ke 4.9. klo 
18–19.30, Intiön seurakun-
takoti. Kerhossa opetellaan 
uusia luovan ilmaisun taito-
ja, kartutetaan esiintymisko-
kemusta, pidetään hauskaa 
yhdessä ja hiljennytään. Ker-
ho on ilmainen eikä edelly-
tä ennakkoilmoittautumista. 

Nuoret
Pienoismallikerho su 1.9. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.
Avoimet ovet ke 4.9. klo 18–
21, Elohuone. Suoritusvapaa-
alue eli kuppi teetä/ kahvia, 
ihmisiä, pelejä, mahdolli-
suus jutella tai olla vain hil-
jaa. Iltojen sisältöjä rakenne-
taan nuorten toiveiden mu-
kaan mahdollisuuksien mu-
kaan. Lisätietoja Mono, p. 

päivä. Lähetystyön käsityö-
myyntiä. Tuotto Haukiputaan 
seurakunnan diakonian ja lä-
hetystyön tukemiseen.
Lukupiiri (ent. kirjallisuus-
piiri) kokoontuu jälleen ker-
ran kuukaudessa Puttaan 
Tuvassa maanantaisin 16.9., 
14.10. ja 18.11.
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 kirk-
kopihasta klo 10. Kaiken ikäi-
set vauvasta vaariin tervetu-
loa mukaan!
Kellonkartano: Sielunhoi-
dollinen seminaari 30.8.–1.9., 
Petri Välimäki, Tor Spiik. En-
nakkoilmoittautuminen. 
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
toimintakauden avajaiset ja 
seurat su 1.9. klo 12 ry:llä, 
lauluseurat ke 4.9. klo 18.30 
Taina ja Harto Pönkällä, Ris-
tivyö 9, Kello: seurat su 1.9. 
klo 17 ry:llä.

Laulaville vapaaehtoisille
perehdytysilta
tiistaina 10.9. klo 18–19 Karjasillan kirkossa.

Laulavaksi ystäväksi voi lähteä ihminen, joka haluaa 
palvella muistisairaita musiikin kautta. Tunnin kes-
tävässä perehdytyksessä saa lisää tietoa toiminnas-
ta. Meno Karjasillalle omin kyydein. Haukiputaalaiset 
voivat ilmoittautua iltaan Johanna Kerolalle, p. 045 
1393 993.

Katso
lisää

Haukiputaan 
seurakunnan 

syksyn toimintaa 
sivuilta 12–13!

040 5747 124 ja Käkkärä, p. 
040 5747 183.
Kameraproggis ke 4.9. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
takoti. Valokuvaus on hie-
no harrastus, jota oppii par-
haiten yhdessä toisten kans-
sa. Opettelemme kameran ja 
kuvaamisen perustaitoja se-
kä mahdollisuuksia. Tule mu-
kaan muun muassa kuvitta-
maan joulua näkyvälle pai-
kalle Oulua. Lisätietoja Käk-
kärä, p. 040 5747 183 ja Mo-
no, p. 040 5747 124.

Nuoret aikuiset
Nuorten aikuisten neuleta-
paaminen ti 3.9. klo 18–20, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Tervetuloa neulomaan, virk-
kaamaan, kirjomaan tai teke-
mään jotain muita käsitöitä 
yhdessä muiden samanhen-
kisten kanssa. Mahdollisuus 
myös opetella uusia teknii-
koita, tai opetella tekemään 
se kuuluisa kantapää. Väli-
neitä ja materiaaleja löytyy, 

mutta voit tuoda mukanasi 
omat tarvikkeet. Omilla kä-
dentaidoilla voi myös osallis-
tua tekemään hyvää: valmis-
tuneita töitä voi lahjoittaa 
yhdessä valittuun hyvänte-
keväisyyskohteeseen. Illoissa 
jutellaan valitun teeman ym-
pärillä – tai sen vierestä. Lisä-
tietoja voi kysellä Tiina Silo-
aholta, tiina.siloaho@gmail.
com. Siloaho on yhteisöpe-
dagogiopiskelija eli tuleva 
kirkon nuorisotyönohjaaja 
ja käsityönopet taja.
Matalan kynnyksen raa-
mattupiiri jatkuu to 29.8. 
klo 18, Asemakatu 6. Terve-
tuloa lukemaan ja ihmettele-
mään Raamattua rennossa il-
mapiirissä. Tarjolla iltapalaa. 
Lisätietoja: Mari Flink, p. 050 
5649 070.

seniorit
Seurakuntakerho ti 3.9. klo 
14, Keskustan palvelutalo. 
Eläkeläisten kerho to 5.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 5.9. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
Kerhoissa hiljennytään yh-
dessä, lauletaan ja keskus-
tellaan eri teemoista ja ajan-
kohtaisista asioista. 

Kuorot ja kerhot
Tuomiokirkkokuoro aloit-
taa harjoittelukauden to 
5.9. klo 16, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Tervetuloa. Li-
sätietoja: kanttori Henna-
Mari Sivula, p. 040 7450 160.

Perhekerhot
Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä oman aikuisen kanssa. Kerho al-
kaa yhteisellä hartaushetkellä. Hartauden jälkeen kah-
vitellaan, askarrellaan ja leikitään. Päätäm-
me kerhon lasten ja aikuisten yhteisel-
lä hetkellä. 

Intiön perhekerho to 29.8. ja 5.9. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti. 
Heinätorin perhekerho ti 3.9. 
klo 10 Heinätorin seurakuntatalo. 
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Lepään 
lähempänä Taivasta

Syysillan haikuhetkiä ja 
taikatankaa su 1.9. klo 18 Kastellin kirkossa.
Runoillassa mukana ovat Maija Karppinen, 

Pirjo Kauppinen, Terttu Välikangas, Eeva Holma, 
Arja Alakontiola, Hilja Alasuvanto ja Juha Vähäkangas. 

Virsiä säestää Ilkka Järviö. Vapaa pääsy! 

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

Tervetuloa PERHEMESSUUN 
JA SYYSKAUDEN AVAUKSEEN

sunnuntaina 8.9. klo 12
Pyhän Andreaan kirkkoon Kaakkuriin.

Messun jälkeen lettukestit, lapsille 
syysaskartelua ja onnenpyörä (maksuttomia).

Tervetuloa!

Karjasillan seurakunta/ Kaakkurin aluetyö

Lattiakuvaillat
Maikkulan kappelilla kerran kuussa tiistaisin klo 18–19.30

3.9. – Ruut
Minulla on oma tärkeä paikka elämäni kaikissa tilanteissa. 

1.10. – Opetuslasten kutsuminen
Jeesus kutsuu myös minua. Tuohon kutsuun ei voi vastata 

kukaan toinen.
5.11. – Pyhäinpäivä

Kuolemassakin minua lohduttaa kuoleman voittanut Kristus.
3.12. – Adventti

Lapsi syntyy. Hänen valonsa on pimeääkin voimakkaampi.

Illan aikana toteutamme kaksi lattiakuvakertomusta, 
aikuiset omansa ja lapset omansa.

 Lopuksi nautimme iltapalaa yhdessä.
Tervetuloa!

jumalanpalvelukset
Messu su 1.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustavat Mai-
ja Konttinen, Satu Saarinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Uu-
sien työntekijöiden Marjuk-
ka Hamarin, Janne Honka-
sen ja Tanja Väärälän tehtä-
vään siunaaminen. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. Juhla-
kahvit.
Messu su 1.9. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Asta Lei-
nonen, kanttorina Eeva Ho-
lappa. 
Varikkomessu su 1.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Satu Kreivi-Palosaa-
ri, Houseband. Kirkkokahvit.
Messu su 1.9. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa As-
ta Leinonen, kanttorina Riit-
ta Piippo. Kirkkokahvit.
Messu su 1.9. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Anu 
Kontio, kanttorina Eeva Ho-
lappa. Kolehti Karjasillan 
seurakunnan nimikkolähet-
tien, Heli ja Hannu Nokelai-
sen työn tukemiseen Etu-Aa-
siassa, Suomen Ev.lut. Kan-
sanlähetyksen kautta. Kirk-
kokahvit.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 29.8. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 3.9. klo 19, Karjasil-
lan kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
4.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 5.9. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 

musiikki ja kulttuuri
"Lepään lähempänä Taivas-
ta" – Syysillan haikuhetkiä 
ja taikatankaa su 1.9. klo 18, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11. Diakoni-
an ajanvarausnumero on 044 
3161 579. Ajan voi varata jo-
ko puhelimitse tai paikan 
päältä Karjasillan kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 2.9. klo 13, Karjasil-
lan kirkko. Kesäkuulumisia ja 
toimintakauden suunnitte-
lua. Tervetuloa mukaan kaik-
ki diakoniasta kiinnostuneet! 
Lisätietoja: Marjukka Hama-
ri, p. 040 5752 710.
Diakoniaryhmä ti 3.9. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 
Sieniretki ma 9.9. klo 16. 
Hei sinä Karjasillan diakonia-
vapaaehtoinen, lähekkö sie-
neen? Mukana ammattitai-
toinen opas. Lähtö omilla 
kyydeillä Karjasillan kirkolta 
ma 9.9. klo 16. Retki kestää 
noin kolme tuntia. Hinta 25 
€. Lisätiedot Sirpalta ja Anul-
ta. Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.

lähetys
Kaukovainion lähetyspii-
ri ti 3.9. klo 17.30, Kauko-
vainion kappeli. Lähetyspii-
rin vastuuhenkilöinä toimi-
vat Arja Lämsä ja Rauno Lai-
tila. Lisätietoja: lähetyssih-

teeri Paula Rosbacka, p. 040 
5752 714.

lapset ja lapsiperheet
Viikolla 35 alkavat kesätau-
on jälkeen Karjasillan seu-
rakunnan perhekerhot ja 
perhetupa seuraavasti: ma 
26.8. klo 9, perhetupa Kar-
jasillan kirkolla, ti 27.8. klo 
9.30, perhekerho Pyhän An-
dreaan kirkolla, ke 28.8. klo 
9.30, perhekerhot Kaukovai-
nion ja Maikkulan kappelilla 
ja Kastellin kirkolla sekä klo 
10, Pyhän Andreaan kirkolla. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä aikui-
sen kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. Har-
tauden jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan, leikitään, ju-
tustellaan. Kerhon päätäm-
me lasten ja aikuisten yhtei-
seen laulu-/ loruttelutuoki-
oon. Tervetuloa mukaan!
Perhetupa ma 2.9. klo 9, Kar-
jasillan kirkko. Tervetuloa yh-
teiseen hetkeen viettämään 
aikaa äidit, isät, lapset ja kai-
ken ikäiset oman aikataulun-
ne mukaan. Perhetuvan ai-
kana voi käydä kirkossa hil-
jentymässä, lisäksi jutustella 
toisten kanssa, leikkiä ja kah-
vitella. Tarjoilusta on vapaa-
ehtoinen maksu. Voit ottaa 
mukaan myös omia eväitä. 
Lisätietoja lastenohjaaja Ka-
ti Parviainen p. 044 3161 572.
Perhekerho ti 3.9. klo 9.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 4.9. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 4.9. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho Maikkulan kap-
pelilla ke 4.9. klo 9.30, Maik-
kulan kappeli.
Perhekerho ke 4.9. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ter-
vetuloa yhteiseen hetkeen 
viettämään aikaa äidit, isät, 
lapset ja kaiken ikäiset. Per-
hekerhossa hiljennymme yh-
dessä, laulamme, leikimme, 
askartelemme ja lisäksi voi 
jutustella toisten kanssa ja 
kahvitella. Erillistä ilmoittau-
tumista ei tarvita.

varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6-13-vuotiaille pe 30.8. 
klo 17.30, Maikkulan kappe-
li. Ohjelmassa raamattuope-
tus, nukketeatteria, musiik-
kia, toimintapisteitä, kilpai-
luja ja kisailuja sekä nyyttä-
rit, joihin jokainen voi halu-
tessaan tuoda pientä napos-
teltavaa. Illan päätteeksi ar-
votaan palkintoja. Vapaa 
pääsy. Tervetuloa!

seniorit
Eläkeläisten kerho ma 2.9. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 5.9. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 5.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Kauden aloitus. Syysrunoja. 

Kuorot ja kerhot
Oulun seudun virsikuoron 
syyskausi alkaa ma 2.9. klo 
18.30, Kaukovainion kappe-
li. Myös uudet laulajat terve-
tulleita! 

muut menot
Sururyhmä keskiviikkoisin 
klo 17.30 Karjasillan kirkol-
la. Ensimmäinen kokoontu-
minen 25.9. Sururyhmä on 
keskusteluryhmä, jossa voit 
jakaa kokemuksiasi, tuntei-
tasi ja ajatuksiasi samanlai-
sessa elämäntilanteessa ole-
vien kanssa. Ryhmä palvelee 
parhaiten, jos läheisen me-
netyksestä on ehtinyt kulua 
muutama kuukausi. Ohjaaji-
na diakonissa Anu Kontio ja 
pastori Esa Nevala. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset 13.9. 
mennessä Anu Kontio, p. 040 
5747 162.

sunnuntaina 1.9. klo 12, Pyhän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Satu Kreivi-Palosaari, Houseband.

Aikuisrippikoulu
Karjasillan seurakunta järjestää aikuisille suunnatun rip-
pikoulun jälleen tänä syksynä. Ryhmä aloitaa 9.10. klo 18 
Kastellin kirkon pappilan kamarissa. Ryhmä kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 18. Ryhmän konfirmaatio on Pyhän 
Andreaan kirkossa sunnuntaina 10.11. klo 12. Ilmoittau-
tuminen www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 1.–8.9.

Työntekijöitä tarjolla!
Karjasillan seurakunnan nuorten lähetysmatkalaiset keräävät ra-
haa tulevaa Afrikkaan suuntautuvaa matkaansa varten. Nuoret 
tarjoavat apua haravointiin ja lastenhoitoon sekä siivoukseen 
asiakkaan omilla tarvikkeilla. Hinta on 15 euroa / 2 nuorta 
/ tunti. Yhteydenotot ja ajanvaraukset arki-iltaisin: Tuo-
mas, p. 044 5859 844. Lisätietoja toiminnasta voi kysel-
lä nuorisotyönohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 
8315 932.
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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.

Menot Oulun seurakunnissa 29.8.–5.9.2013

jumalanpalvelukset
Messu su 1.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Kirkkoherran-
vaalin vaalinäyte. Toimit-
taa Risto Kormilainen, avus-
taa Pentti Kortesluoma, Kati 
Riipinen, Maiju Ojutkangas, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Radio Dei. Kirkkokahvit 
Myllyojan seurakuntatalossa.
Messu su 1.9. klo 12, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 1.9. 
klo 12, Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Juha Sarkkinen, 
kanttorina Leo Rahko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Ajanva-
raus taloudellisissa asioissa p. 
040 7033 690. Muissa asiois-
sa yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään.

lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot. Ks. ilmoitus.
Luontosunnuntai 1.9. klo 
12–15, Timosenkosken kou-
lulla. Ks. ilmoitus.

muut menot
Sururyhmä to 19.9. klo 
17.30–19, Myllyojan seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus.

lähetys
Piispankamari pe 30.8. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila.

Perhekerhot alkavat
Perhekerho on avoin kohtaamispaikka alueen lapsiper-
heille. Perhekerhossa vietetään mukava hetki yhdessä 
kahvitellen, laulaen, leikkien ja hiljentymällä hartau-
dessa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. 
Heikkilänkankaan perhekerho 
to 29.8. ja 5.9. klo 9.30–11, 
Heikkilänkankaan seurakuntakoti. 
Lisätietoa lastenohjaajilta, p. 050 5336 852.
Hintan perhekerho pe 30.8. klo 9.30–11, 
Hintan seurakuntatalo. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 040 5855 468.
Huonesuon perhekerho pe 30.8. klo 9.30–11, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 050 4334 091.
Myllyojan perhekerho pe 30.8. klo 9.30–11, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 050 4334 092.
Saarelan perhekahvila pe 30.8. klo 9.30–11, 
Saarelan seurakuntakoti. Perhekahvila on avoin 
kohtaamispaikka alueen lapsiperheille. 
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 050 5336 849.
Ylikiimingin perhekerho pe 30.8. klo 10–12, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.  
Lisätietoja lastenohjaajilta, p.  044 3161 721.
Yli-Iin perhekerho ti 3.9. klo 11–12.30, 
Yli-Iin kerhotila, Kirkkokuja 3 a 4. 
Lisätietoja lastenohjaajilta, p. 044 3161 456.

Sururyhmä 
torstaina 19.9. klo 17.30–19
Myllyojan seurakuntatalossa. 

Sururyhmä on vertaistukiryhmä, jossa on mahdollisuus 
käydä läpi omaa suruaan muiden menetyksen kokenei-
den kanssa. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa. Läheisen 
menetyksestä tulisi olla kulunut kaksi kuukautta. Ve-
täjinä toimivat lehtori Riitta Kentala, piirikappalainen 
Olavi Isokoski. Ilmoittautumiset 12.9. mennessä Riitta 
Kentala, p. 040 5747 094.

jumalanpalvelukset
Messu su 1.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen,  
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 29.8. klo 10 
Montin-salissa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
1.9. klo 18–20 Jäälin kappe-
lilla. Juontajana Ulla Juntti-
la.  Puhumassa Oiva Rantala 
ja Eero Pesonen.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
3.9. klo 18–20 Jäälin kappe-
lilla.

Diakonia
Diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vain maanantaisin 
klo 9–11 puhelimitse tai säh-
köpostilla. Ajanvarausnume-
ro on 040 7008 151.
Juttunurkka ma 2.9. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-

ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 2.9. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 2.9. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €. 
Diakonia-/ lähetystyön va-
paaehtoisten Syvämmellä 
palavellen -ryhmä ma 2.9. 
klo 13–15 infoa ja virkistys-
tä vapaaehtoistyön tiimoil-
ta. Kolamäen vanhustenta-
lon kerhohuoneella, Kivitie 
1 E. Huom! Paikka vaihtunut.
Omaishoitajien ryhmä ke 4.9 
klo 13–14.30, Senioritalo Ter-
veystie 3. Ryhmä on vertais-
tukiryhmä omaishoitajina toi-
miville. Ohjaajana Jaana Kon-
tio, tied. p. 040 5793 248.
Naisten kasvuryhmä to 5.9. 
klo 14, Suvelan saunarakennus.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 10.9. klo 12 Suvelassa. 
Kerho alkaa ruokailulla, jon-
ka omavastuuosuus on 4 €. 

Kuljetuspyynnöt to 5.9. klo 
16 mennessä Erja Haholle, p. 
0400 775 164.
Syysleiri eläkeläisille ke–to 
25.–26.9 Suvelan leirikeskuk-
sessa. Ks. ilmoitus.
Seurakunnan jalkautumis-
päivä to 12.9. klo 11–15 kir-
konkylällä K-Aterian ja Jäälis-
sä K-Marketin edustalla. Tar-
jolla hernekeittoa ja lapsil-
le ilmapalloja. Seurakunnan 
työntekijöitä tavattavissa. 
Tervetuloa juttusille!

lähetys
Lähetyspiiri ti 3.9. klo 13, 
Montin-sali.
Lähetystyö kiittää kaikkia 
vapaaehtoisia lähetystyön 
tukemisesta Kiiminkipäivillä. 
Kiitos yhteistyöstä ja lahjoi-
tuksista Jäälin K-supermar-
ket, S-market Kiiminki, Kii-
mingin partiolaiset, Lions 
Club ja Rauhan Tervehdys. 
Kiitos letunpaistajille ja let-
tukahveilla kävijöille.

Kuorot
Ruskakööri pe 30.8. klo 10, 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.

lapset ja lapsiperheet
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset lastenohjaa-
jille ma–ke klo 15 mennessä, 
p. 0400 835 374.
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-

ke–to 25.– 26.9. Suvelan leirikeskuksessa. 

Leiriläiset otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja etu-
sijalla ovat kiiminkiläiset ja oulunsalolaiset eläkeläiset. 
Leirin hinta on 35 €. Ilmoittautumiset, ruokavaliot ja 
kyydin tarve to 12.9. mennessä Kiimingin kirkkoherran-
virastoon, p. 040 5844 406. Lisätietoja Erja Haholta, p. 
0400 775 164 tai Seija Lommalta, p. 040 5793 247. Kes-
kiviikkona leirillä on luento aiheesta: "Onko tietokone 
kaveri vai vihollinen?" Jos haluat osallistua pelkästään 
luennolle ja jäädä ruokailemaan leiriläisten kanssa hin-
taan 5 €, ilmoittaudu myös kirkkoherranvirastoon.

Kuorotoimintaa 
Kiimingin seurakunnassa
Kirkkokuoro torstaisin klo 18.30–20 seurakuntakes-
kuksessa. Ensimmäinen kokoontuminen tälle syksylle 
to 5.9. klo 18.30. Uusia laulajia otetaan sekä nais- että 
miesääniin. Tiedustelut Sari Wallinilta.
Poikakuoro johtaa Ulla ja Jarkko Metsänheimo. Kuo-
ro harjoittelee kahdessa ryhmässä. Koulutuskuoroon 
ovat tervetulleita 7–10 vuotiaat pojat, ensimmäinen 
kokoontuminen 5.9. klo 15.45–16.30 kirkkopirtillä, tie-
dustelut Jarkko Metsänheimo.
Pohjantähdet-kuoroon pääsykokeiden kautta 9-20 
vuotiaat poika- ja mieslaulajat. Harjoituskausi alkaa 
to 5.9. klo 18.45–20 kirkkopirtillä. Kysy rohkeasti li-
sää Ullalta.
Vanamot-lauluryhmä on naisille tarkoitettu projekti-
luonteinen lauluryhmä, johtaa Sari Wallin.
Kamarikuoro kokoontuu projekteittain harjoittele-
maan esim. kantaatteja ja avustamaan seurakunnan 
tilaisuuksissa, johtaa Jarkko Metsänheimo.
Gospellauluryhmä n. 20–50-v. naisille. Syyskuussa lau-
letaan suomeksi ja englanniksi. Myös soittajia voidaan 
ottaa mukaan. Tiedustelut Sari Wallinilta.
Ruskakööri eläkeläisille perjantaiaamuisin, johtaa Tuo-
mo Nikkola.

Kuorojen johtajat:
Sari Wallin p. 0400 839 461

Jarkko Metsänheimo p. 0400 487 187
Ulla Metsänheimo p. 050 3601 866

Tuomo Nikkola p. 040 5913 455

Luontosunnuntai 
sunnuntaina 1.9. klo 12–15 
Timosenkosken koululla. 

Timosenkosken koulun pihapiirissä kulkevalla 
aistipolulla voit tutustua syksyiseen luontoon 
haistellen, maistellen ja tunnustellen. 
Kädentaitojakin pääset kokeilemaan  paistamalla 
lettuja nuotiolla.
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lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.

Nuoret
Kerhonohjaajakokoukset  
kirkkopirtillä to 29.8. klo 
17.30 vanhoille kerhonoh-
jaajille ja klo 19 uusille oh-

jaajille. Lisätietoja Aulikilta, 
p. 040 7431 904. 

muut menot
Rauhanyhdistys la 7.9. klo16 
sadonkorjuumyyjäiset ry:llä.
Omenoita ke 4.9. alk. klo 9 
Jäälin kappelilla. Hinta 2 €/
kg, tuotto Tarton Peetrin 
seurakunnan hyväksi.
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Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Sarah Bedia 
Astan, Akseli Eelis Käkelä, 
Kaapo Joonas Elmeri Moila-
nen, Fanni Maria Mailis Vir-
tanen.
Haukipudas: Kalle Jalmari 
Frilund, Eelis Oiva Johannes 
Haaga, Olga Helmiina Huo-
vinen, Nea Anna Maria Ke-
kolahti, Daniel Tiitus Aaron 
Rissanen, Inka Sisko Tuulik-
ki Seppänen, Uuli Adalmiina 
Emerentia Vikstedt, Tuuli Aa-
da Elviira Heikkilä, Aapo Jo-
hannes Anttila, Arianne Jo-
hanna Vuollo, Sanni Matilda 
Riikola.
Karjasilta: Pietari Jaakko Jo-
hannes Kata, Aku Johan-
nes Jaara, Eerika Annu Emi-
lia Kjellman, Aksel Benjamin 
Kuisma, Miika Hermanni Kyl-
lönen, Luukas Eliel Tahva-
nainen, Nanna Johanna Ky-
töaho, Lara Evelyn Hannila, 
Tomi Matti Oskari Tervo, Aiu 
Anna Emilia Rousu, Olivia 
Katariina Fingerroos, 
Axel Santiago 
Leski-

nen, Helmi Sofia Mullins, Sa-
ra Sofia Mustanoja, Henn-
ilotta Amanda Pitkänen, Lu-
ka Veli Olavi Polo, Selma So-
fia Saarelainen, Veeti Eino 
Oliver Syrjälä, Matilda Ade-
lia Tölli, Justus Oliver Olavi 
Väänänen.
Kiiminki: Lumina Mette 
Kärkkäinen, Robert Armas 
Suominen, Ville Samuli Oh-
tamaa, Saima Edla Ilona Lau-
ri, Oskari Armas Lohi, Enna 
Helmia Lehtola, Touko Hen-
rik Olavi Heiskala.
Oulujoki: Enni Kaisu Kaarina 
Kallinen, Laura Arja Emilia 
Björk, Elma Lyydia Kangas, 
Jami Ari Henrik Maijala, Art-
turi Eetu Olavi Haapaniemi, 
Miika Antti Ma-
tias Nieme-
lä, Helmi 
Ale-

xandra Pohjola, Reeta Helli 
Tuulikki Antikainen, Atte Eli-
as Mikael Aura, Konsta Juha-
ni Nikula.
Oulunsalo: Alexander Elliott 
Niemimäki, Ruben Eliel Kor-
tesoja, Joel Lauri Petteri Nie-
melä, Kerttu Olivia  Kontin-
aho,  Jimi Aleksanteri Ulan-
der, Eelis Jalmari Holma.
Tuira: Noel Juhani Hannuk-
sela, Aino Mirjam Paalijärvi, 
Leevi Kaarlo Olavi Pelkonen, 
Vilma Olivia Pyhähuhta, Os-
kari Väinö Aatos Ahopelto, 
Hilla Helga Aliina Heikkinen, 
Aleksi Mikko Johannes Hei-
kura, Akseli Sebastian Hilja-
nen, Erik Anton Niemelä, 
Hanna Elena Niemelä, Hend-

rik Sakari Niemelä, Samuel 
Kaarle Henrik Parta-

nen, Vertti Hen-
rik Takalo, Ok-

ko Alvari Hol-
mi, Fiona 
Aada Ade-

liina Karvonen, Pihla Helmii-
na Karvonen, Antti Johannes 
Keränen, Selma Vilhelmiina 
Keskitalo, Peetu Topias Koi-
vuranta, Hilma Lilja Juliana 
Kullberg, Sampo Sebastian 
Harrinpoika Käpylä, Eino Vil-
jo Akseli Nybacka, Elia Oiva-
Severi Nykänen, Milka Vivian 
Johanna Pähtilä, Mirko Pertti 
Olavi Ranta-Nilkku, Veeti Jo-
hannes Oskari Rytilahti, Pep-
pi Sofia Säkkinen, Adele Juli-
ana Tolonen.

vihityt
Tuomiokirkko: Jussi Mikael 
Aho ja Anna Kyllikki Vähä-
söyrinki, Ossi Oskari Ylimau-
la ja Jenny Elsa Kaarina Kont-
tila, Teemu Johannes Kursu 
ja Emma Kaisa Rautio.
Haukipudas: Arttu Juha-
ni Junnonaho ja Riitta Ma-
ria Tokola, Erik Mikael Perk-
kiö ja Soile Piia Mirjami Simi-
lä, Petri Jaakko Mikael Pilto 
ja Marika Susanna Heijasto.
Karjasilta: Tuomas Ilari Räihä 
ja Laura Maria Kumpula, Ju-
ha Matias Kehusmaa ja Anu 
Soile Kristiina Appelgrén, 
Jouni Petteri Pöllänen ja Jo-
hanna Eliisa Rönkkömäki, Iik-
ka Tapani Talvisara ja Ira Isa-
bella Luopajärvi, Ville Ar-
mas Nyman ja Heini Katarii-
na Lehti, Jouni Samuli Kaik-
konen ja Hanna-Maaria Juo-
la, Vesa Aatto Leino ja Nora 
Greta Arbelius, Teemu Kul-
lervo Käyhkö ja Sari Kaarina 

Kylmäniemi, Lasse Ville Kuu-
sisto ja Saara Margareta Or-
vola, Jouni Jalmari Apukka ja 
Eeva-Kaisa Karjalainen, Jaak-
ko Antero Haapalahti ja Sil-
ja-Leena Saukkonen, Hannes 
Helmeri Partanen ja Tarleena 
Aada Maria Perkkiö.
Kiiminki: Aki Juha Kalervo 
Lauronen ja Leena Anneli 
Haapalainen.
Oulujoki: Mika Johannes 
Määttä ja Heli Hannele Mä-
kelä, Jussipekka Matias Myrs-
kykari ja Elisa Helena Ervasti, 
Pauli Petteri Koskela ja Hen-
na Emilia Lepistö, Veli-Matti 
Johannes Paso ja Emilia Kata-
riina Herva, Juha Marko Ka-
ri ja Johanna Kaisa Maria Ki-
viharju. 
Oulunsalo:  Topias Jaakko 
Elias Sarajärvi ja Annastiina 
Mirjami Impiö, Petri Juha Ka-
lervo Nylander ja Outi Kristii-
na Nevala, Jari Tapani Taka-
lo ja Anne Maarit Huttunen.
Tuira: Janne Jalmari Kilpinen 
ja Jonna Helena Torkkel, Jus-
si Juha Tapani Kiljander ja 
Minttu Tessa Tuulikki Tarkka, 
Aki Markus Rantala ja Anne-
Mari Kauvosaari, Kari Kris-
tian Kostama ja Virpi Mar-
jo Saastamoinen, Jani Topias 
Rantala ja Pihla Fanni Josefii-
na Kinnunen, Heikki Tapani 
Johansson ja Sallamari Paulii-
na Keskimaula, Juho Tuomas 
Holma ja Sara Emilia Paa-
so, Joonas Jorma Petteri Kil-
pivaara ja Mari Kukka Hen-
riikka Rantonen, Erkki Juha-

ni Siuruainen ja Tiina Maria 
Härkönen, Tomi Tapani Kei-
nänen ja Marija Elisabet Lei-
viskä, Elias Petteri Laurila ja 
Hilla-Maria Syri, Toni Tapa-
ni Kiventerä ja Jenni Karo-
liina Granroth, Harri Tapani 
Käpylä ja Salla Maaria Hen-
riksson, Antti Jaakko Juhani 
Laurila ja Elisabet Paananen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Sylvi Katarii-
na Candelin 97, Eero Esko-
la 21, Urho Mikael Hytinkos-
ki 101, Alpo Juhani Johans-
son 78.
Haukipudas: Eino Johannes 
Mustonen 88, Voitto Juhani 
Jokivirta 69.
Karjasilta: Helvi Amanda 
Honkala 84, Helena Elisabet 
Kokko 87, Lyydi Elviira Väyry-
nen 91, Mika Ali Marjeta 50, 
Allan Ensio Saarenpää 68, 
Pirkko Annikki Tavia 89, Rai-
mo Antero Äijälä 77.
Kiiminki: Pentti Pellervo 
Lehto 84, Tyyne Eliisabet Hai-
pus 96.
Oulujoki: Liisa Marjatta La-
pinkari 77, Heimo Erkki Jo-
hannes Koistinen 78, Seppo 
Allan Lindgren 60.
Oulunsalo: Pentti Kalevi Kil-
jander  83, Pasi Olavi Harja-
pää 42.
Tuira: Elsa Orvokki Heikki-
lä 86, Erkki Pekka Kortetjär-
vi 56, Emma Helena Oivo 95, 
Pentti Olavi Rautio 79, Raimo 
Kalevi Mansikka 72.

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 1.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
tori Taru Pisto.

Hartauselämä
Hartaus to 29.8. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.
Hartaus ke 4.9. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu.

lähetys
Lähetysillat alkavat Toimita-
lolla 4.9. kello 18.

lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen to 29.8. ja 5.9. klo 
9–10.30, Vattukujan kerho-
piste. 
Repun perhekerho ti 3.9. klo 
9.30–11, Kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
3.9. klo 9.30–11, Työväenta-
lo/ Kylätalo. 
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Rytmiä ja riimiä vauvalle 
ja vanhemmalle to 5.9. klo 
9.30–11, Reppu. Tarkoitet-
tu vauvalle ja vanhemmal-
le. Tärkeässä osassa tätä ker-
hoa on vauvan kanssa vietet-
tävä yhteinen toimintahetki. 
Hetki koostuu laulusta, lo-
rusta, rytmistä ja liikkeestä. 
Lisäksi kahvitellaan ja vaih-
detaan kuulumisia yhdessä. 
Mukaan mahtuu 8 vanhem-
pi-lapsi-paria. Ilmoittautumi-
nen Heidi Lampelalle, p. 044 
7453 871. 

seniorit
Seurakuntakerho to 5.9. klo 
11, Toimitalo 2. krs. Tervetu-
loa tutut ja uudet kerholaiset 
syksyn ensimmäiseen seura-
kuntakerhoon! 

leirit ja retket
Oulunsalon perheleiri Juu-
massa pe–su 20.–22.9., Kuu-
samo. Ks. ilmoitus.

Syysleiri eläkeläisille
ke–to 25.–26.9. Suvelan leirikeskuksessa.

Leiriläiset otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 
ja etusijalla ovat kiiminkiläiset ja oulunsalolaiset 
eläkeläiset. 
Leirin hinta on 35 €. Ilmoittautumiset, ruokavaliot 
ja kyydin tarve to 12.9. mennessä Kiimingin 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5844 406. 
Lisätietoja Riitta Markus-Wikstedtiltä, p. 044 7453 848.

Keskiviikkona leirillä on luento aiheesta "Onko
tietokone kaveri vai vihollinen?"
Jos haluat osallistua pelkästään luennolle
ja jäädä ruokailemaan leiriläisten kanssa hintaan 5 €,
ilmoittaudu Kiimingin kirkkoherranvirastoon.

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. Kyläkamari aloit-
taa toimintansa syyskaudel-
le ma 16.9. klo 14 Toimitalol-
la, 2. krs. LIsätietoja diakonis-
sa Riitta Markus-Wikstedtil-
tä, p. 044 7453 848.
Diakonissa Päivi Pulkkinen 
on virkavapaalla 1.9.2013–
31.8.2014. Viransijaisena toi-
mii diakoni Sauli Tuuli, p. 044 
7453 853. 
Nuorisotyönohjaaja Jussi 
Saviharju on Kiimingin seura-
kunnassa 1.9.2013–28.2.2014 
ja hänen sijaisenaan on An-
neli Nieminen.

KYLÄKAMARI JA SPR:N 
TERVEYSPOINTTITOIMINTA 

JATKUU 

Tervetuloa Kyläkamaritoiminnan 
suunnittelupäivään ke 11.9. klo 11 

tutut ja uudet seurakunnan 
vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneet henkilöt.

  
Kyläkamari aloittaa toimintansa syyskaudelle 

ma 16.9. klo 14 Toimitalolla, 2. krs. 
Lisätietoja: diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, 

p. 044 7453 848.
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Oulunsalon perheleiri
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, majoitus, ruokailut ja Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jäsenille 

vakuutus. Etusijalla Oulunsalon 
seurakunnan perheet.

Ilmoittautuminen 2.9. men-
nessä www.oulunseurakun-

nat.fi/ilmo. Lisätietoja: Hei-
di Lampela, p. 044 7453 
871.
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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 1.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Stiven Naatus, kanttoreina 
Raakel Pöyhtäri ja Pirjo Män-
tyvaara. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Messu su 1.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Päivi Jus-
sila, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Pyhän Tuomaan kirkossa ei 
ole jumalanpalvelusta su 1.9. 
Messu su 1.9. klo 12, Patenie-
men kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Iltamessu su 1.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Anu Oja-
la, kanttorina Tommi Hekka-
la. Messussa käytössä alko-
holiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 4.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat  to 5.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 5.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Diakonia
Tule lukemaan Raamattua 
Tuiran kirkolle keskiviikkoi-
sin joka toinen viikko alkaen 
4.9. klo 17.30,  ennen viikko-
messua.
Eläkeläisten seurat to 12.9. 
klo 13–15, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Syyskauden aloitus-
seuroissa mukana pastorit 
Petteri Tuulos ja Juha Valp-
pu sekä  diakoniatyönteki-
jät Raija Yrjölä ja Saila Luuk-
konen. Kahvitarjoilu. Seuroi-
hin maksuton kuljetus. Lin-
ja-auton reitti: klo 11.50 Hii-
dentien pysäkki - Järvitie, klo 
11.55 Alppilan pysäkki, klo 12 
Tuiran kirkko, klo 12.10 Tui-
ran palvelukeskus, klo 12.15 
Koskelan palvelukeskus, klo 
12.20 Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki, klo 12.25 Ra-
jakylän seurakuntakoti, klo 
12.30 Palokan palvelukeskus, 
klo 12.35 Pateniemen kirkko 
- Raitotie, klo 12.40 Kuivas-
järvi (Karjakentän pysäkki) - 
Kaitoväylä, klo 12.50 Pyhän 
Luukkaan kappeli. Paluukul-
jetus samaa reittiä seurojen 
jälkeen.

lähetys
Käsityökahvila ti 3.9. klo 12–
15, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään yhdessä käsi-
töitä lähetystyön tarpeisiin. 
Opetellaan uusia ja kehitel-
lään vanhoja tekniikoita. Ma-
teriaalilahjoituksia otetaan 
vastaan.

lapset ja lapsiperheet
Kaakaopyhäkoulu ti 3.9. klo 
14.30–15.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. Kaakaopyhä-
kouluun ovat tervetulleita 
alakouluikäiset lapset. Py-
häkoulussa mm. hiljennym-
me, askartelemme, laulam-
me ja nautimme pienen väli-
palan, esim. kaakaota ja voi-
leipää. Lisätietoja saa lasten-
ohjaaja Marja Raatikaiselta, 

p. 050 433 4098, marja.raati-
kainen@evl.fi.

Nuoret
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 4.9. klo 18–21, 
Tuiran kirkko, nuorisotila. Ks. 
ilmoitus.
Tuiran seurakunnan nuorte-
nilta to 5.9. klo 18–20, Tui-
ran kirkko, nuorisotila. Nuor-
tenillat ovat tuiran kirkol-
la nuorisotilassa olevia tee-
mallisia iltoja yläaste- sekä 
lukioikäisille nuorille. Illoissa 
mukana seurakunnan työn-
tekijä. Illoissa voi tutustel-
la, jutustella ja hiljentyä sa-
nan ääreen. Lisätietoja illois-
ta antaa Anssi Putila, p. 050 
3408 982 tai anssi.putila@evl.
fi. Tervetuloa!

lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.

seniorit
Seniorien laulupiirin retki 
pe 30.8. klo 10–15, Turkan-
saari. Lähde mukaan Tuiran 
seurakunnan seniorien laulu-
piirin retkelle Turkansaareen 
pe 30.8. Matkalla ruokailem-
me Turkansaaressa ja vie-
tämme lauluhetken Turkan-
saaren kirkossa. Opaskierros 
ja kahvitarjoilu. Retken hinta 
5 euroa sisältää kyydin, ruo-

Menot Oulun seurakunnissa 29.8.–5.9.2013

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.

Toivelaulujen ilta
torstaina 29.8. klo 18–20 Koskelan 
seurakuntakodissa. 
Laulamme toivelauluja Pertti Haipolan 
säestyksellä. Hartaus Riikka Honkavaara. 
Kahvitarjoilun tuotto diakoniatyölle. 
Järjestää Koskelan diakonian aluetukiryhmä.

Pyhän
Tuomaan
kirkossa

ei ole
jumalanpalvelusta 

su 1.9.

kailun ja kahvin. Maksu ke-
rätään linja-autossa. Takai-
sin Oulussa olemme n. klo 
15. Ilmoittautumiset 27.8. 
mennessä Paula Kyllöselle, 
p. 040 7235 880 / Päivi Moi-
laselle, p. 040 5747 064. Lin-
ja-auton reitti: klo 10. Tuiran 
kirkko, klo 10.10 Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 5.9. klo 
13.30–15, Palokan palvelu-
keskus. Tervetuloa syksyn 
ensimmäiseen Palokan seu-
rakuntakerhoon. Mukana 
pastori Pasi Kurikka ja diako-
ni Heli Mattila.
Seniorien laulupiiri to 19.9. 
klo 13.30 Tuiran kirkko. Tui-
ran seurakunnan seniorien 
laulupiiri kokoontuu kerran 
kuukaudessa Tuiran kirkolla 
ja kerran kuukaudessa Pyhän 
Tuomaan kirkolla.  Yhteislau-
luina lauletaan vanhoja kou-
lulauluja, hengellisiä laulu-
ja, kansanlauluja sekä virsiä. 
Mukana Pirjo Mäntyvaara ja 
Paula Kyllönen. Tervetuloa 
laulamaan! 

leirit ja retket
Veteraanileiri ma–ke 28.–
30.10, Suvelan leirikeskuk-
sessa. Ks. ilmoitus.

muut menot
Työttömien ateria to 29.8. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Työttömien ateria Raja-
kylän seurakuntakodilla tors-
taisin klo 12. Tervetuloa. 
Työttömien aamupala ma 
2.9. klo 10, Rajakylän seura-
kuntakoti. Työttömien aa-
mupala Rajakylän seurakun-
takodilla maanantaiaamui-
sin. Aamupala ilmainen. Ter-
vetuloa. 
Työttömien aamupala ke 
4.9. klo 10 Tuiran kirkko. Aa-
mupala ilmainen. Tervetu-
loa.

Tule lukemaan Raamattua 
Tuiran kirkolle keskiviikkoisin joka toinen viikko 
alkaen 4.9. klo 17.30,  ennen viikkomessua.

Seniorien laulupiirin retki
perjantaina 30.8. klo 10–15 Turkansaareen.

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 7235 880 / Päivi Moilaselle, p. 
040 5747 064. Linja-auton reitti: klo 10 Tuiran kirkko, 
klo 10.10 Pyhän Tuomaan kirkko. 

Seniorien laulupiiri 
torstaina 19.9. klo 13.30–15 Tuiran kirkossa. 

Tuiran seurakunnan seniorien laulupiiri kokoontuu 
kerran kuukaudessa Tuiran kirkolla ja kerran kuukau-
dessa Pyhän Tuomaan kirkolla.  Yhteislauluina laule-
taan vanhoja koululauluja, hengellisiä lauluja, kansan-
lauluja sekä virsiä. Mukana Pirjo Mäntyvaara ja Paula 
Kyllönen. Tervetuloa laulamaan! 

Peräkonttikirppis 
lauantaina 14.9. klo 10–13 
Koskelan seurakuntakodin pihalla.

Myyntipaikka 10 euroa. Varaa paikkasi tekstivies-
tillä 5.9. mennessä, p. 040 5747 172.

J. S. Bach: h-mollimessu 
(BWV 232)
Erik Westbergs Vokalensemble, 
Vocal Art, Svenska Barockorkestern
La 28.9. klo 18 Oulun tuomiokirkko
  
Erik Westbergs Vokalensemble, 
kuorokonsertti 
Su 29.9. klo 16 Pyhän Tuomaan kirkko

Nuorten avarit 
keskiviikkona 4.9. klo 18–21 
Tuiran kirkon nuorisotilassa. 

Tuiran seurakunnan nuorten avoimet ovet eli avarit 
on yläaste- sekä lukioikäisille nuorille tarkoitettu 

yhteinen illanvietto. 
Avareissa on mahdollisuus pelailla, jutella, tutustella 

uusiin ihmisiin tai vain oleskella. 
Avareissa on aina paikalla kaksi täysi-ikäistä ohjaajaa. 

Lisätietoja  antaa Anssi Putila, p. 050 3408 982 tai 
anssi.putila@evl.fi. 

Tervetuloa!
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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 
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 10–
15, ke klo 9–14, to klo 
9–17. 
Kirkkoherranvirasto 
on suljettu to 29.8.

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Sanajumalanpalvelus su 
1.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Messu su 1.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, avustaa Pau-
lus Pikkarainen, diakoni 
Minna Sorvala, kanttori 
Eija Savolainen. Seura-
kunnan vapaaehtoisten 
tehtävään siunaaminen 
tulevaksi toimikaudeksi.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Kirkkokuoro ke 4.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit:  Päiväpiiri 
ke 4.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 5.9. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 5.9. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Tarvittaessa kyyti keskustan 
srk-talolta klo 12.15. 
Varhaisnuorten kuoro to 
5.9. klo 16 keskustan seura-
kuntakodilla ja pe 6.9. klo 15 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta.fi/
koululaiset. 
Nuoret: Nuortenillat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilassa. 
Kastetut: Elli Aino Anne-

Sanajumalanpalvelus 
su 1.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. 

Lasten päiväkerhot ovat al-
kaneet. Päiväkerhoryhmät 
ovat kerholaisilla tiedossa 
ja ne kokoontuvat seuraa-
vasti: Maanantaisin Kolibrit 
klo 9.30–11.30 ja Kissat klo 
12.30–14.30. Tiistaisin Kanit 
klo 9.30–11.30 ja Koirat klo 
12.30–14.30. Keskiviikkoisin 
Ketut klo 9.30–11.30. Tors-
taisin Karhut klo 9.30–11.30 
sekä perjantaisin Koppakuo-
riaiset klo 9.30–11. Tieduste-
lut Siljalta, p. 044 7750 601.
Huom. To 5.9. ei ole Karhuil-
la päiväkerhoa!
Lapsiparkki keskiviikkoi-
sin klo 12–14.30. Lapsipark-
ki on hoitopaikka 3–6-vuo-
tiaalle lapselle, kun vanhem-
pi tarvitsee omaa aikaa asi-
oiden hoitoon.  Lapsipark-
ki on maksuton, mutta vaa-
tii ilmoittautumisen kulle-
kin kerralle erikseen, p. 044 
7750 601. Lapselle mukaan 
eväät, vaihto- ja ulkovaat-
teet.
Perhekerho alkaa syksym-
mällä to 26.9. klo 10 srk-ta-
lossa.
Ystävyyden talo pe 30.8. 
klo 10 srk-talossa. Ystävyy-
den talo on aikuisille tarkoi-
tettu kohtaamispaikka. 
Kuoro aloittaa syyskauden 

srk-talossa ke 4.9. klo 18.30.
Rukouspiiri kokoontuu 
torstaisin klo 10.15, parilli-
silla viikoilla Lehtosaarella 
ja parittomilla viikoilla Ee-
ronkedolla.
Tulossa: Naisten retki Kok-
kolaan ja Lohtajalle Ohta-
kariin la 12.10. Lähtö Lumi-
joen srk-talolta klo 7 ja pa-
luu takaisin n. klo 18. Tutus-
tumme Kokkolan Kaarlelan 
keskiaikaiseen kivikirkkoon 
sekä Ohtakarin ”saareen”. 
Paluumatkalla pysähdymme 
Kalajoella Isopahkalan kera-
miikkapajalla. Retken hinta 
15 € (sis. matkan, ruuan sekä 
päiväkahvin Ohtakarissa). Il-
moittautumiset virastoon, p. 
044 7750 600 viimeistään ma 
30.9.
Rauhanyhdistys: Pe 30.8. 
klo 19 raamattuluokat Ry:llä 
ja nuortenilta S&E Hirvasnie-
mellä. Su 1.9. klo 12 pyhä-
koulut Ry:llä ja klo 17 seurat 
Ry:llä. Ma 2.9. klo 19 sisarpiiri 
Ry:llä. Päiväkerho Ry:llä ma, 
ti ja ke klo 17–18.30.

SAMALLA VIIVALLA 
-koulutus uusille seurakunnan 
vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneille
Kokoontumiskertoja on yhteensä 10, joista 4 syksyn ai-
kana: 1. ja 15.10. sekä 5. ja 26.11. Koulutus antaa eväitä 
ja tilaa pohdinnalle omien lahjojen käyttämisestä seu-
rakunnassa sekä tutustuttaa seurakunnan monipuoli-
seen vapaaehtoistoimintaan. Kokoontumiset ovat klo 
18 – n. 20.30 kirkonkylän seurakuntakeskuksessa. Ilmoit-
tautuneille lähetetään tarkempia tietoja. Lisätietoja an-
taa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Sorva-
la, p. 040 7797 705, minna.sorvala@evl.fi. Ilmoittautu-
minen 20.9. mennessä seurakunnan nettisivujen kautta: 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

Eronnut?
Tule eroryhmään saamaan ja antamaan vertaistukea. 
Parisuhteen päättyminen eroon tuo mukanaan 
monenlaisia tunteita ja ajatuksia, joita on hyvä 
purkaa toisten saman kokeneiden kanssa. 
Kempeleen seurakunnassa alkaa eroryhmä tiistaina 
8.10. klo 18. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa. 
Ryhmän ohjaajina toimivat Aino ja Heikki Kaikkonen. 
Ilmoittautumiset viimeistään 27.9. Heikki Kaikkoselle, 
p.  040 8431 798.

Kastettu: Noomi Olivia 
Karjalainen ja Jasper Ja-
re Johannes Sovisalo.

A a r o Ku k ko h ov i

li Pehkonen, Oona Amalia 
Haapakoski, Tuomas Antti 
Olavi Paavola, Alva Ilona Sa-
vela, Ilari Viljo Johannes Töy-
rylä, Venla Sofia Fordell.
Vihitty: Kimmo Henrik Ola-
vi Kettunen ja Eeva Hannele 
Salmi, Ari-Pekka Juhani Taka-
lahti ja Terhi Aulikki Piippo, 
Marko Tuomo Tapani Neito-
la ja Minna Marjaana Rahko-
lin, Pekka Timo Johannes Tii-
likainen ja Heidi Teija Helena 
Niemelä, Teemu Petteri Poh-
jonen ja Sari Johanna Taipa-
le, Jari Mika Naisniemi ja Sa-
ri Kaarina Multasuo, Heikki 
Matias Hökkä ja Essi Anniina 
Sarajärvi, Kai Henrik Gran-
lund ja Pia-Kaisa Palosaari, 

Päivä- ja perhekerhot
aloittavat syyskauden viikolla 36
ks. lisätietoja www.kempeleenseurakunta.fi/33-

ajankohtaista-kerhoissa

Antti Sakari Heikka ja Heidi 
Johanna Välimaa, Sami Juha 
Ristiluoma ja Jenni Sofia Toi-
viainen.
Kuollut: Tauno Kokko 85, 
Pentti Armas Hepo-oja 82, 
Rauno Viljami Wiman 69.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Yläkoululaisten ja van-
hempien ilta to 29.8. klo 19 
ry:llä. Yhteinen aloitusraa-
mattuluokka pe 30.8. klo 18 
ry:llä. Syyskauden avaus ja 
perhepyhäkoulu su 1.9. klo 
13 ry:llä. Tiistaikerho ti 3.9. 
klo 12 ry:llä. Perhekerho ke 
4.9. klo 10–12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 30.8. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 1.9. klo 16 ry:llä.

Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun tapaaminen ma 2.9. klo 
12.30 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
3.9. klo 18 Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie 38.

Viikottaiset kerhot 
aloittavat syyskuun alusta:

Aamukahvila maanantaisin klo 9–10.30 nuorisotila 
Luukulla (huom. 9.9. alkaen).
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) keskiviikkoisin klo 9.30–
11.30 kirkon kerhotilassa. Ilmoittautuminen elokuun 
loppuun mennessä (p. 040 7430 381 tai sähköposti 
kaisamarja.stockell@evl.fi).
Päiväpiiri keskiviikkoisin klo 13–14.30 palvelukoti Saa-
renkartanossa.
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin klo 10–11.30 
kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18–19.30 kirkolla. 

Kaverikerholaisia retkellä.

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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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 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Sanajumalanpalvelus 
su 1.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Os-
si Kajava. 

Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 29.8. klo 13 seurakun-
tatalossa. Kutsun saaneet, 
tervetuloa yksin, perheen-
jäsenen tai ystävän kanssa.
Iltahartaus to 29.8. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Perhepyhäkoulu su 1.9. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Aikuisten raamattupiiri ma 
2.9. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 3.9. klo 12 rukoushuoneel-
la. Syyskauden aloituksessa 
mukana Leena Leskelä ja Si-
mo Pekka Pekkala.
Omaishoitajien ryhmä ti 
3.9. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä, Päivi Valjus.
Hartaus ja ehtoollinen ti 3.9. 
klo 14 tk-sairaalan b-osastol-
la, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 4.9. klo 17.45 

srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 5.9. klo 11 kappelissa. 
Syyskauden aloituksessa mu-
kana Jouni Heikkinen.
Hartaushetket to 5.9. klo 
13.30 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 5.9. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
Eronnut? Tule eroryhmään 
saamaan ja antamaan ver-
taistukea. Parisuhteen päät-
tyminen eroon tuo muka-
naan monenlaisia tunteita ja 
ajatuksia, joita on hyvä pur-
kaa toisten saman kokenei-
den kanssa. Kempeleen seu-
rakunnassa alkaa rovastikun-
nallinen eroryhmä ti 8.10. klo 
18. Ryhmä kokoontuu kym-
menen kertaa. Ryhmän oh-
jaajina toimivat Aino ja Heik-
ki Kaikkonen. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset viimeistään 
27.9. Heikki Kaikkoselle, p. 
040 8431 798.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakun-
tasalissa, keskiviikkoisin klo 

Koko kansan messu 
su 1.9. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä, 
avustaa Leena Leppä-
luoto. Naisvoimistelijoi-
den kirkkopyhä. Messun 
jälkeen Kirkonmäellä-ta-
pahtuma.

Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla to 29.8. klo 
14, Marja-Liisa Hautamäki.
Perhekerho srk-talolla ti 3.9. 
klo 9.30–11 ja Tupoksen Va-
namossa ke 4.9. klo 9.30–11.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla to 5.9. klo 14, 
Kimmo Helomaa.
Ystävärengas: ensimmäi-
nen kokoontuminen pe 6.9. 
klo 12 pappilan lähetysvintil-
lä. Mukana diakonissa Mari-
ka Kamps.
Omaishoitajien vertaisryh-
mä 9.9. klo 13.
Seurakuntakerho alkaa 11.9. 
klo 12.
Hyvänmielen päiväkahvit, 
vertaisryhmä mielenterveys-
kuntoutujille. joka toinen 
tiistai pappilan lähetysvin-
tillä. Ensimmäinen kokoon-
tuminen ti 17.9. klo 12. Mu-
kana Marika Kamps ja Maire 
Taikina-aho. 
Partio: Partionohjaaja Mark-
ku Korhonen kesälomalla 
syyskuun ajan. Päivystys par-
tiotoimistolla keskiviikkoisin 
klo 14–16. Lippukuntailta ja 
uusien jäsenten ilmoittautu-
minen ti 3.9. klo 18–20 srk-

talolla. Varmista ajantasai-
set tiedot nettisivuilta www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Nuotioilta 
pe 30.8 klo 19 Johanna ja Ri-
ku Kimpimäellä. Pyhäkoulu 
ja raamattuluokka su 1.9. klo 
11.30 ry:llä sekä seurat klo 16 
ja 17.30 ry:llä. Varttuneiden 
retki Rautiosaaren leirikes-
kukseen ti 3.9.

Kastettu: Vilma Alma 
Elina Falin, Kati Johanna 
Koivukangas, Seela Emi-
lia Käkelä, Henri Mikael 
Puhakka ja Juuni Eerika 
Ylilauri.
Vihitty: Olavi Johannes 
Koivukangas ja Tiina 
Kaarina Nikander.

9.30–11.30 Kylmälänkylän 
kappelissa ja klo 12.30–14.30 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä parillisten viikkojen 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Perhe-
pyhäkoulu su 1.9. klo 11.30–
12.30  srk-talon alakerrassa.
Kerhonohjaajakoulutus la 
31.8. ja su 1.9. klo 9 alkaen 
seurakuntatalossa.
Nuoret/rippikoulut: To 29.8. 
klo 18 rippikouluinfo ja il-
moittautuminen rippikou-
luihin srk-talon juhlasalissa. 
La 31.8. klo 19 yökahvila Va-
lopilikku Nuokkarilla. Rippi-
koululaiset saavat merkin-
nän rippikoulukorttiin klo 
21 iltahartauden jälkeen. To 
5.9. klo 11–12.15 koulupasto-
ripäivystys yläkoululla ja luki-
olla. Klo 17–18.30 rippikoulu-
laisten nuortenilta Päivärin-
teen seurakuntasalissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 29.8. 
ja 5.9. klo 10–12. Laitasaaren 
seurakuntapiirin syyskauden 
aloitus ti 3.9. klo 12.  
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 30.8. sisarilta Männikön 
mökillä. La 31.8. klo 19 nuor-
tenilta Lehtolalla. Klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–
6.-lk Tuomikoskella ja 7.–8.-
lk Hyvärillä. Su 1.9. klo 12 py-
häkoulut: Kk-Anttila Antila, 
Korivaara Hyväri, Pälli Spets, 
Suokylä K. Keränen. Klo 17 
seurat ry:llä. Ma 2.9. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. To 5.9. klo 
18.30 ompeluseurat kodeis-

Parisuhteen palikat
Tupoksen Vanamossa 20.–22.9.

Viikonloppu iästä riippumatta niille, jotka 
haluavat kehittää omaa parisuhdettaan.
Vetäjinä Helena ja Kauko Hintsala sekä dia-
koni Ritva Sassali. Toimimme luottamuksellisesti ja hy-
vässä ilmapiirissä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 16.9. mennessä Ritva 
Sassalille, p. 044 7521 227. Viikonloppu on maksuton. 

Tupoksen Va-
namosalissa 
tiistaisin klo 
18.30–19.30

Gospelgym on jumppa, 
jossa lämmittely- ja li-
hashuolto-osuudet vuo-
rottelevat gospelhittien 
tahdittamana.

TERVETULOA!
Ohjaajana Riitta Lielahti

Hei Sinä laulava nuori!
Tule mukaan Limingan 
seurakunnan Celeste-
nuorisokuoroon! Kuoro 
on tarkoitettu yläastei-
käisille ja sitä vanhem-
mille. Kuoro harjoittelee 
Limingan kirkossa keski-
viikkoisin klo 17–18, al-
kaen 4.9. Kuoroa johtaa 
kanttori Hanna Korri, p. 
044 7521 242. Tervetuloa 
mukaan laulamaan!

VALAS-ryhmä (vanhempi-lapsi)
Tupoksen Vanamon olohuoneessa tiistaisin klo 10–12.
Tule pienokaisesi kanssa aamukahville tutustumaan toi-
siin vanhempiin, jotka ovat vielä kotona lapsia hoita-
massa. Puhumme vanhemmuudesta, parisuhteen hoita-
misesta, lasten kasvatuksesta, jaksamisesta ym. tärkeis-
tä asioista yhdessä diakoniatyön tekijän kanssa. Lapsille 
ei ole erikseen hoitoa, vaan he saavat leikkiä siinä ohes-
sa. Ryhmä kokoontuu 3.9. alkaen marraskuun loppuun.
Ilmoittautumiset  ja tiedustelut ritvalle.
Tervetuloa!
JÄRJ. Limingan seurakunta, diakoniatyö,
Ritva Sassali, p. 044 7521 227.

Muhoksen seurakunnan 
Yhteisvastuukeräyksen tuotto 
vuodelta 2013 oli 7592,25 €.
Kiitokset kaikille lista- ja lipaskerääjille, esiintyjille, ta-
pahtumien toteuttajille sekä kaikille lahjoittajille. Yh-
dessä saimme jälleen auttaa lähimmäisiämme! 
Muhoksen seurakunta, Diakoniatyö 
Yhteisvastuukeräyspäällikkö Hanna Kaisto-Vanhamäki

sa: Teija ja Harri Hyvärillä ja 
Reetta ja Hannu Parviaisella.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 30.8. klo 19 raamat-
tuluokka, pienet Mattila. La 
31.8. klo 19 raamattuluokka, 
isot Hyväri, nuortenilta Leh-
tola. Su 1.9. klo 12 pyhäkou-
lut: Hyrkki Hannula, Laita-
saari Virkkala, Huovila Vat-
jus. Klo 17 seurat ry:llä.

Kastettu: Kerttu Fanny Kat-
riina Remes, Eetu Arttu Os-
kari Kovalainen, Enni Emilia 
Heikkinen, Juuli Jenna Evelia 
Juntunen, Eelis Viljami Meh-
tälä, Aarni Eemeli Karppi-
nen, Aina Elviira Joensuu.
Vihitty: Janne Erkki Antero 
Juntunen ja Tiia Maria Jyr-
käs.
Kuollut: Reijo Pentti Kalervo 
Laakso 62.

Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut? Onko 
tilanne sen myötä muuttunut perheesi arjessa ja huo-
lestuttaako tulevaisuus sinua? Haluaisitko pohtia yh-
dessä muiden omaishoitajien kanssa jaksamiseen liit-
tyviä asioita?  Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset 
ry järjestää omaishoitajien OVET-valmennuksen Mu-
hoksella 16.9., 30.9., 7.10. ja 21.10. klo 13.30–16.30. 
Kokoontumispaikkana on Muhoksen seurakuntatalo.
OVET-omaishoitajavalmennuksen punaisena lankana 
on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien 
voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoi-
tajien kanssa. OVET-valmennukseen ovat tervetullei-
ta kaikki, jotka auttavat apua tarvitsevaa läheistään.
Kokoontumiskertojen teemoina: Ovet omaishoita-
juuteen, Ovet yhteiskuntaan ja palveluihin, Omat 
oveni ja Ovet huomiseen. 
Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä. Tiedustelut ja il-
moittautumiset viim. 9.9. diakonissa Leena Leskeläl-
le, p. 040 5470 785. 
Lisätietoja: Heini Kemola, p. 040 5268 105 tai Anna-
Maija Saastamoinen, p.040 5180 892, Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry.
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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 1.9. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski.
Messu su 1.9. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.

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.
Kerhonohjaajien leiri Kesä-
kodilla 31.8.–1.9. Leiri alkaa 
la klo 10 ja päättyy su klo 18.
Diakoniatyöntekijä päivys-
tää Temmeksen srk-talolla 
joka kuukauden ensimmäi-
nen ma klo 9–10.30. Seuraa-
va päivystys on ma 2.9. Käyn-
ti pihan puolelta.
Hartaus ma 2.9. klo 14 Koto-
lassa.
Hartaus to 5.9. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin diakoniakylätoimikun-
ta tarjoaa kahvit.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkoisin 18 Tyr-
nävän srk-talolla. Lapsikuo-
ron aloitus to 12.9. klo 16 Tyr-
nävän srk-talolla. Kuoroihin 
ovat tervetulleita sekä enti-
set että uudet laulajat. Lisä-
tietoja kanttori Pentiltä, p. 
044 7372 613.

Messu su 1.9. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Veijo Kinnu-
nen. 
Messu su 1.9. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Arja Leino-
nen.
Messu su 1.9. klo 13 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kantto-
rina Unto Määttä.

Virkattuja liinoja?
Löytyykö kaapistasi vir-
kattuja liinoja, joille ei 
enää ole käyttöä. Vä-
ri ei miellytä, pikku tah-
ra tai reikä tms. Lahjoi-
ta liinat diakoniatyölle. 
Tuunaamme niistä sei-
nävaatteita ym. arpajai-
siin ja lahjoitettavaksi lai-
toksiin. Liinoja voit tuo-
da diakonissoille tai seu-
rakuntatoimistoihin.

Kastetut: Antti Heikki El-
meri Törmänen (Pyhän-
tä).
Kuolleet: Elma Elina Aho 
s. Yliklaavu 94 (Pulkki-
la), Siiri Sofia Tainijoki s. 
Rahko 87 (Rantsila), Erk-
ki Kyllönen 84 (Pyhäntä), 
Nestor Johannes Henrik-
ki Virtanen 80 (Rantsila), 
Hannu Markku Hyytinen 
74 (Pulkkila).

Vapaaehtoisten retki Tornioon ja Haaparantaan 25.9.
Kaikki seurakunnan erilaisissa vapaaehtoistöissä mukana olevat kutsutaan yhteiselle vir-
kistys – ja ostosmatkalle Tornioon ja Haaparantaan. Bussi lähtee Temmeksen Sale-kau-
palta klo 9 ja Tyrnävän seurakuntatalolta klo 9.20. Takaisin reissulta ollaan klo 19–20. 
Ohjelmassa: Käymme katsastamassa Kukkolankosken aallot ja syömme lounasta idylli-
sessä Jokikartanossa Liakajoen varressa. Torniossa vierailemme seurakuntatalolla ja tu-
tustumme Hedvig Eleonoran kirkkoon. Haaparannalla on mahdollisuus käydä mm. Ikeas-
sa. Hinta: 10 € / sisältää matkat ja ruoan. Lisätietoja ja ilm. Salme, p. 044 7372 631 vii-
meistään 16.9. mennessä.

Tyrnävän seurakunnan Fa-
cebook-sivut on avattu, käy 
tykkäämässä sivuja: Tyrnävän 
seurakunta, Tyrnävän nuori-
seurakunta ja Tyrnävän las-
tenohjaajat.

Lauluyhtye Hoijakan kon-
sertti su 1.9. klo 16 Tyrnävän 
kirkossa. Lauluyhtye Hoijak-
ka sai alkunsa, kun kahdek-
san Merikosken Laulun aktii-
vista laulajaa päätti perustaa 
tuplakvartetin ja osallistua v. 
2006 Vantaan naiskuoropäi-
villä yhtyelaulukilpailuun. 
Yhtyeessä laulaa tilanteesta 
riippuen 8–12 laulunlyömää 
naista.
Seurakuntakerho tiistaisin 
Tyrnävän srk-talolla. Alku-
hartauden ja kahvin lisäk-
si kerholaisten omaa ohjel-
maa, virrenveisuuta, tietovi-
saa, jumppahetkeä ja muuta 
mukavaa. Syksyllä tehdään 
myös retki. Mikäli tarvitset 
kyytiä kerhoon, voit tiedus-
tella sitä edellisenä päivänä 
Palveluliikenteen numerosta 
045 2517 060. Kyyti maksaa 
2 € yhteen suuntaan. Syksyn 
ensimmäinen kerho ti 3.9. 
klo 12.30–14.
Aamukammari keskiviikko-
aamuisin Tyrnävän srk-talon 

Hartaus pe 30.8. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Aikuisten raamattuluokka 
pe 30.8. klo 19 Kestilän ry:llä. 
Rauhanyhdistyksen syys-
seurat: la 31.8. lauluilta klo 
19 ja su 1.9. seurat klo 12.30 
ja klo 18.30 Rantsilan kirkos-
sa, Sulo Kautto ja Mikko Ka-
mula.
Seurat su 1.9. klo 12 Kesti-
län ry:llä (Timo Poikkimäki, 
Pekka Mehtälä) ja klo 16 Py-
hännän ry:llä (Sakari Yrjänä, 
Matti Jokitalo). 
Eläkeliitto ti 3.9. klo 11 Rant-
silan srk-talossa.
Seurakuntakerho ti 3.9. klo 
12 Väinölässä.
Varttuneiden kerho ti 3.9. 
klo 12 Rantsilan ry:llä.
Ystävänkammari ke 4.9. klo 
10 Kestilän srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ke 4.9. klo 
12 Pyhännän srk-talossa.
Lauluseurat ke 4.9. klo 18.30 
Töllillä Pyhännällä.

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, paluu klo 18.
Vaellukselle tarvitset omat eväät ja uimavarusteet. 
Lisätietoja: Salme Kinnunen, p. 044 7372 631, salme.
kinnunen@evl.fi tai Vellu Hietikko, p. 050 3430 303. 
Ilm. 29.8. mennessä Salmelle.

takkahuoneessa. Ohjelma 
on hyvin vapaamuotoista. 
Jos haluat, voit kutoa lahjoi-
tettaviksi tarkoitettuja vau-
van nuttuja tai sukkia, joiden 
tekemiseen saat opastusta. 
Langat saat paikan päällä. 
Voit toki tulla mukaan vaik-
ket kutoisikaan. Aina tarvi-
taan kahvinkeittäjää, seu-
rustelijaa, laulajaa, kuun-
telijaa. Seurakunta tarjoaa 
kahvit. Kummikohteenam-
me on Hosainan Kuurojen-
koulu Etiopiassa. Syksyn en-
simmäinen aamukammari ke 
4.9. klo 9–10.30.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 1.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 1.9. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Konsta Jaakko Mi-
kael Luttinen, Niilo Aleksan-
teri Karppinen, Valtteri Eero 
Olavi Lithovius, Matilda Eriik-
ka Pirkola, Matilda Maija So-
fia Hiltunen.
Avioliittoon vihitty: Alpo 
Tapio Keränen ja Annika Ma-
riia Jääskö.
Kuollut: Pentti Olavi Fyrs-
tén 79.

Perhekerhot alkavat
Tule viettämään seurakunnan yhteistä 
starttipäivää ma 9.9. klo 10–14 Selkälän 
leirikeskukseen, Kestiläntie 1672, Kestilä. 
Askarrellaan, leikitään ja tutustutaan 
toisiimme.  Ilmoittaudu ruokailua varten 
viimeistään ke 4.9. Johannalle, 
p. 044 518 1141 tai johanna.hietala@evl.fi, 
kerro myös ruoka-aineallergiasi. 
Em. numeroon voitte ottaa yhteyttä 
myös kyytiongelmissa.

Seurakuntakerhojen 
syystapaaminen  
torstaina 12.9. Selkälässä. 

Ohjelmassa mm ruokailu, ohjelmaa, hartaus, lähtö-
kahvit. Ruokamaksu 10 €. Päivä alkaa klo 11 ja päät-
tyy klo 15. Lähtö seurakuntakodeilta, Rantsilasta Rau-
halan parkkipaikalta: Rantsila klo 9.45, Pulkkila klo 
10.15, Piippola klo 10.25. Pyhäntä klo 10.15 ja Kesti-
lä klo 10.45. 
Ilmoittautuminen viimeistään ma 9.9. kirkkoherranvi-
rastoon, p. 040 5528 989. 

Ompeluseuramyyjäiset pe 
6.9. klo 19 Kestilän ry:llä.
Raamattuluokka pe 6.9. klo 
19 Pulkkilan ry:llä.
Kestisten 70- ja 
75-vuotiaiden 
syntymäpäivä-
juhlat su 8.9. 
Messu klo 10 
kirkossa. Juhlat 
srk-kodissa. 
Pyhännän kuo-
rot: nuorisokuoro 
ke 4.9. klo 17, vete-
raanikuoro to 5.9. klo 12 ja 
lapsikuoro to 5.9. klo 17 srk-
talossa. Mukaan kutsutaan 
uusia kuorolaisia! Tieduste-
lut Veijo-kanttorilta, p. 040 
8231 860.
Stellat ke klo 17 Rantsilan ja 
to klo 15 Pulkkilan srk-talos-

sa. To 29.8. Pulkkilassa kuo-
roon pyrkiminen. Ota mu-
kaan mieleisesi laulu tai vir-

si, jonka haluat laulaa.  
Lisätietoa saat Ar-

ja-kanttorilta, p. 
044 5181 151.  
Kappelikuoro 
to 5.9. klo 19 
Rantsilan srk-
talossa. Kuo-

roon toivotaan 
laulutaitoisia nuo-

ria ja aikuisia. Lau-
lamme kaksi-, kolmi- ja 

neliäänisesti virsiä, hengel-
lisiä lauluja sekä kantaatte-
ja. Ensimmäinen esiintymi-
nen pe 4.10. iltamusiikki-il-
lassa Rantsilan kirkossa. Li-
sätietoja Arja-kanttorilta, p.  
044 5181 151.

To 29.8. klo 18
Rantsilan

seurakuntatalo.

Pe 30.8. klo 18
Pulkkilan

seurakuntatalo.

Muusikko Jouko
Mäki-Lohiluoma.

Tervetuloa kummi- tai 
lapsenlapsen kanssa, 

yksin tai koko perheellä.
Pienimmille leikki-

nurkkaus ja hoitaja.
Konsertti ja 
puffetti 5 €.

 -konsertti koko perheelle

Muistutus 
ilmoittautuneille
Kymppisynttärit
lauantaina 31.8. 

klo 10–15 
Selkälässä.

Kummin 

      kaa

NUORILLE
Isoskoulutus to 5.9. klo 16–19.
Ensimmäinen isoskoulutus Tyrnävän seurakuntatalolla. Tu-
le mukaan! Lisätietoja Jossu, p. 044 7372 632.
Nuorten Palveluryhmä ”NuoPa”
aloittaa syksyn toiminnan keskiviikkona 11.9. klo 15 Tyrnä-
vän srk-talon takkahuoneella. Tarkoituksena on kokoon-
tua kahden viikon välein auttamaan ja ulkoiluttamaan tyr-
näväläisiä ikäihmisiä ja muitakin apua tarvitsevia. Palvelu-
ryhmässä toimimisesta ei makseta palkkaa, mutta jos on 
mukana aktiivisesti ensi kevääseen asti, niin seurakunta 
järjestää palveluryhmälle viikonloppuretken. Palveluryh-
mässä mukana olosta saa halutessaan myös todistuksen. 
Tervetuloa rippikoulun vuonna 2013 ja aikaisemmin käy-
neet nuoret tekemään lähimmäiselle hyvää ja saamaan 
itselle ja autettavalle iloinen mieli. Lisätietoja ja ilm. Sal-
me, p. 044 7372 631, salme.kinnunen@evl.fi tai Johanna, 
p. 044 7372 632, johanna.rantala@evl.fi.
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Pitkän työpäivän päätteek-
si raahustin Tuiran kirkol-
le pienen lepohetken toi-
vossa. Kirkon penkit oli-

vat melko tyhjiä, ja jostakin syys-
tä vähäkin kirkkoväki oli asettu-
nut salin takaosaan. Istuin puoli-
välin tienoille, eikä edessäni ollut 
kuin yksi henkilö papin ja kant-
torin lisäksi.

Parinkymmenen jumalanpal-
velukseen tulleen ihmisen otos oli 
kiitettävän monipuolinen. Pai-
kalla oli sekä melko nuoria että 
selvästi vanhempia kirkkovierai-
ta, ja myös monenlaista tallaajaa 
siltä väliltä. Mietin, onko paikalle 
saapunut joukko toisillensa tuttu-
ja vakiokävijöitä, vai oliko viikko-
messuun saapunut muita kaltaisi-
ani uteliaita.

Itse messu eteni vauhdil-
la. Odotinkin arki-illan juma-
lanpalveluksen olevan lyhyempi 
kuin sunnuntaiaamun messun. 
Silti olin suorastaan hämmenty-
nyt, kun huomasin päässeemme 

kistävää kuulla pohdintaa josta-
kin muusta kuin evankeliumeis-
ta, jotka nousevat sunnuntain ju-
malanpalveluksissa saarnojen yti-
meksi.

Pappi puhui saarnassaan Ju-
malaan ja Hänen johdatukseen-
sa luottamisesta. Se oli virkistä-
vä viesti keskelle työviikkoa. Oma 
järkeni ja omien tunteideni mu-
kaan kulkemisessa menen hel-
posti harhaan, mutta Jumalan 
johdatuksessa tiedän aina pääty-
väni sinne minne kuulunkin. Se 
olisi hyvä muistaa myös työnte-
on lomassa.

Pieni seurakunta lauloi an-
siokkaasti kanttorin mukana. 
Kaikki virret olivat minulle vie-
raita, ja osa tuntui aika vaikeilta. 
Kattavaa virsikirjaamme on mu-
kava päästä hyödyntämään moni-
puolisesti, mutta toivoisin voiva-
ni laulaa aina jonkun tutumman-
kin virren. Esimerkiksi ehtoolli-
selle jonottaessa ei voi pitää vir-
sikirjaa mukana, ja silloin on eri-

ARVOSTELE 
MUN MESSU
Viikkomessu keskiviikkona 31.7. 
klo 19 Tuiran kirkossa. Toimitti 
Riikka Honkavaara, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Arvostele mun messu -palstalla kerrotaan kokemuksia jumalanpalve-
luksista. Toimitus ei kerro etukäteen jumalanpalveluksen toimittajalle, 
millä asialla he kirkonpenkissä ovat. Palstan tavoitteena on puida rehel-
lisesti jumalanpalvelusta ja tehdä sitä kautta messuja tutuiksi lukijoille.
Jos haluat lähteä toimittajan kanssa messuun, kerro se meille toimituk-
sen sähköpostiin, toimitus@rauhantervehdys.fi tai soita p. 044 5626 450. 

saarnan kohdalle ennen kuin olin 
hädin tuskin ehtinyt tajuta mes-
sun alkaneenkaan.

Yksi syy hämmennykseeni oli 
varmastikin se, että Raamatusta 
luettiin vain Vanhan testamen-
tin lukukappale. Toisaalta oli vir-

Eväitä arkeen pikavauhdilla
tyisen kiva jos voi edes mielessään 
laulaa mukana tuttua virttä.

Viikkomessuun mahtui kaik-
ki olennaiset osat: rukous, teks-
tinluku, saarna ja ehtoollinen. 
Kaikki tämä käytiin läpi puoles-
sa tunnissa. Sunnuntaimessuissa 
toisinaan huomaa, miten ihmiset 
alkavat pukea takkeja jo viimei-
sen virren alkaessa, mutta viik-
komessussa ei ollut samanlaista 
kiireen tunnelmaa. Seurakunta 
jäi istumaan paikalleen hetkeksi, 
vaikka kanttorin soitto oli jo hil-
jentynyt.

Eteisessä monet jäivät rupat-
telemaan toisilleen. Arvelin, että 
viikkomessun kävijäkunta tosi-

aan tuntee toisensa jo hyvin. 
Monet myös halusivat jäädä 

keskustelemaan papin kanssa. Yk-
si seurakuntalainen kertoi kuulu-
misiaan, toinen halusi kiittää kos-
kettavasta saarnasta. Moni vielä 
jäi aulaan seisoskelemaan vailla 
kiirettä tai kireää tunnelmaa. En 
tiedä, olisivatko he halunneet jää-
dä kirkkokahveillekin. Joka tapa-
uksessa sellaisia ei ollut tarjolla.

Minä kiiruhdin ruokakaup-
paan. Kotiin pääsin mukanani 
evästä niin ruumiille kuin sielul-
lekin. Niillä jaksoin paremmin 
viikonloppuun.

KaiSa aNttila

Piispa Samuel Salmen 
haastattelu lehden 
edellisessä numerossa 
(15.8.) kirvoitti paljon 
palautetta.

• Suru valtasi mielen, kun luin 
piispan haastattelun RT:stä. 
Kuinka kauaksi kansasta Suo-
men hengellis-humanisti-
nen eliitti onkaan etääntynyt. 
Kuinka vähän se enää ymmär-
tää, mitä maailmassa tapahtuu. 
Piispa halusi mm., että kan-
sa vaikuttaisi kirkossa, ja kui-
tenkin kirkko on tähän asti ni-
menomaisesti halunnut suo-
jella itseään kansalta ja kan-
san ajatuksilta. Miksi muutoin 
“kirkon eduskunta” valittaisiin 
yhä välillisillä vaaleilla, joissa 
papeilla on vieläpä oma merkit-
tävä kiintiö. Jotta kirkko ei vain 
muuttuisi! Jotta kansan ääni ei 
vain uhkaisi sisäpiirin rauhaa. 

Haluaako kirkko kuulla oi-
keasti? Haluaako kirkko, et-
tä kansa vaikuttaa? Vai onko 
“vaikuta kirkossa” kuitenkin 
kosiskelua ja sanahelinää? Ja 
missä maailmassa kirkko elää, 
jos agnostikkoilta aiheuttaa 
sen piirissä kriisin, tai jos ih-
misiä houkutellaan kirkollis-
verojen maksamiseen diakoni-
alla, jonka välissä on jättiläis-
mäinen kirkollinen organisaa-
tio syömässä samasta kassasta. 
Tehokkaampiakin hyvänteke-
väisyysjärjestöjä on. 

Minä kuulun vielä kirk-
koon, ja usein ihmettelen, mik-
si. Kirkko on masentava möh-
käle, jossa Jeesuskin on läsnä, 
jos ylipäätään on läsnä, silkkaa 
äärimmilleen vietyä pitkämie-

lisyyttään, ja tavallinen kan-
sa laiskuuttaan. 

(nettipalaute 19.8.)

• Piispa Salmi nimitti vii-
me numeron haastattelus-
sa kirkosta eroamista epä-
järjelliseksi tavaksi toi-
mia. Piispan komment-
ti on tahattoman koomi-
nen: se julkaistiin juuri 
samaan aikaan kuin uu-
tinen, joka kertoi ateis-
tien (joita kirkosta ero-
avat pääsääntöisesti 
ovat) olevan uskovai-
sia älykkäämpiä – siis 
epäilemättä järjelli-
semmin toimivia.

(nettipalaute 19.8.)

• Piispa sanoo, että kirkosta 
eroaminen on huono tapa vai-
kuttaa kirkon asioihin.  Kui-
tenkin suurin osa eroajista on 
niin välinpitämättömiä kirk-
koa kohtaan, ettei heillä ole 
pienintäkään halua vaikuttaa 
kirkkoon. 

Loput ihmettelevät piispan 
kommenttia. Millaisia vaiku-
tuskanavia kirkko jäsenilleen 
tarjoaa kokonaiskirkkoa kos-
kevissa ja kansalaisia puhutte-
levissa eettisissä ja opillisissa 
kysymyksissä? Näennäistä eli 
niin sanottua välillistä demo-
kratiaa, jossa kaiken kukkurak-
si papeilla on omat armoitetut 
kiintiöpaikkansa? 

Paikallistasolla sitten vedo-
taan näennäisdemokratian luo-
miin sääntöihin kirkon opista 
ja pistetään rehelliset epäilyil-
le avoimet papit tuomioistui-
men eteen. Silloin tyhmempi-

kin näkee, että kirkkoon 
voi kätevimmin vaikuttaa kir-
kosta eroamalla. 

(nettipalaute 16.8.)

• Kysymys piispa Salmelle: Jos 
kirkosta eroaminen on epäjär-
jellistä toimintaa, niin kuinka 
järjellistä toimintaa on kuulua 
kirkkoon ja maksaa kirkollis-
veroa, jos kirkolla ei elämässä 
ole mitään merkitystä? Kirkon 
omien tutkimusten mukaan 
vähemmistö suomalaista edes 
uskoo kristinuskon Jumalaan. 
Kuinka ”järjellistä” heidän on 
pysyä kirkon jäseninä? 

(nettipalaute 21.8.)

• Agnostikkoillat osoittavat, et-
tä ev.lut. kirkko sallii ei-uskovi-
en pastoreiden jatkaa työssään.

Papin tehtävä on vahvistaa 
uskoa, ei heikentää sitä.

(nettipalaute 14.8.)

Palautetta www.rauhantervehdys.fi/ anna palautetta

Kristillinen radioasema Ra-
dio Dei avaa syyskuussa 
suomalaista sotahistoriaa 
yksittäisten rintamamies-

ten elämäntarinoiden kautta.
Elämänkoulu-ohjelmasarjassa 

halutaan välittää sodan todelli-
suus tuomalla kertomukset ruo-
honjuuritasolle. 

– Samalla halutaan muistut-
taa, että sotiemme veteraaneja 
elää yhä keskuudessamme. Hei-
dän kokemuksillaan on mittaa-
maton arvo esimerkiksi nykyajan 
nuorille, jotka elävät tänään ai-
van toisenlaisessa todellisuudes-
sa. Miten nuori ihminen kestäi-
si sen, jos joutuisi elämään samat 
vaiheet kuin nämä sodan suku-
polvet? kysyy sarjan toimittaja 
Janne Könönen.

Könönen haluaa muistuttaa, 
että sota on aina paitsi yhteisölli-
nen, myös yksityinen asia.

– Kun sarjassa kuullaan sodas-
ta jokaisen yksilöllisestä näkökul-
masta, on kokemus tunteellinen. 
Tätä tunnetta eivät suuriin linjoi-
hin pitäytyvät sotakirjat kykene 
välittämään – vain samaistumi-
nen toisen kokemaan voi sen saa-
da aikaan.

Könönen kiersi sarjaa toimit-
taessaan eri puolilla Suomea tava-
ten matkallaan lukuisia sotiem-
me veteraaneja. Tekijä sanoo jo-
kaisen veteraanin kohtaamisen 
olleen hänelle suuri kunnia.

– On huomattava, etteivät nä-
mä ihmiset ole vain sotaveteraa-
neja, vaan heillä on pitkä perspek-
tiivi ihmisinä ja kansalaisina ko-

Sotaveteraanien 
elämäntarinoita kuullaan 
syyskuussa Radio Deissä

Radio Dein sotavuosia käsittelevän 
ohjelmasarjan avaa Vaajakoskella asuva, 
1919 syntynyt veteraani Simo Ilmoniemi.

J a nn e Kö n ö n e n

ko itsenäisen Suomen historiasta. 
– Heillä on elämänkokemusta 

ja yhä kirkkaita ajatuksia. Heidän 
sukupolvensa kasvatettiin kestä-
mään ja kunnioittamaan hyviä 
arvoja.

Sarjan avausosa kuullaan Ra-
dio Deissä 2. syyskuuta kello 
21.35–22.35.  Silloin äänessä on 
Vaajakoskella asuva Simo Ilmo-
niemi, joka sai komennuksen so-
taan kylmiltään ilman armeijas-
sa vietettyä palvelusaikaa. Suoje-
luskunnan vapaaehtoispalveluk-
sessa vietetyt viikot osoittautui-
vat arvokkaaksi henkiinjäämis-
pääomaksi tulevien kaukopartio-
matkojen lähitaisteluissa.

Ohjelma kuullaan uusintana 
lauantaina 7.9. klo 18–19.

Suomalaisten sotaveteraani-
en kohtaloita käsittelevän sar-
jan tuotannossa on ollut mukana 
Suomen sotaveteraaniliitto.


