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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Kukapa meistä ei olisi joskus tarvinnut ystävän tai naa-

purin apua.

Kesälomareissun aikana kesäkukka-amppeli tarvit-

see kastelijaa, postilaatikko tyhjentäjää. Ehkä tarvitset autoa 

vain kerran vuodessa ja silloin saat sen käyttöösi ystävältä? 

Tai kun tietokone tilttaa, tietoteknisesti lahjakas ystävä tulee 

hätiin.

Itse olet saattanut tarjota muille herukkapensaitten anti-

mia tai omenapuun ylijäämäsatoa. Kenties olet valokuvannut 

ystäväsi perhejuhlan tai vienyt puuropuolukat hänelle, joka 

ei enää itse metsään kykene.

Ystävällisen eleen kohteena voi olla myös ventovieras. Esi-

merkiksi terveyskeskuksen päivystyksessä vuoroaan odotta-

va ilahtuu sinne viemistäsi aikakauslehdistä.

Piispansauvakävelyssä viime lauantaina eräs ihminen ker-

toi saavansa Rauhan Tervehdyksen, vaikka hänellä on mai-

noskielto. Mitenkö? Siten, että naapuri antaa hänelle oman-

sa luettuaan sen ensin itse.

Elämän ruuhkavuosissa tarpovalla on usein huono oma-

tunto, kun työpäivän päätyttyä ei riitä paukkuja vaalia ystä-

vyyssuhteita. Spontaani kyläily on katoavaa kansanperinnet-

tä. Lasten arki voi olla ohjelmoitu niin täyteen harrastuksia, 

että aikaa ystävien tapaamiseen (muualla kuin harrastuksis-

sa) ei jää.

Joskus olen miettinyt, miltä tuntuu korkeaan ikään ehti-

neistä, joiden lapsuudenystäviä, myöhemmällä iällä saatuja 

ystäviä ja tuttavia alkaa nukkua pois.

Ystävyyssuhteita voi onneksi syntyä vielä myöhemmällä-

kin iällä. Näin onnellisesti on tapahtunut esimerkiksi tähän 

lehteen jututtamalleni Anni Haloselle, joka ystävystyi itse-

ään nuoremman Annen kanssa seurakunnan kurssilla. Nyt 

saman tien varrella asuvien naisten yhteydenpito on tiivistä.

Kiimingin seurakunta selvittää loppuvuoden aikana, 

miten kotona asuvilla 81–89-vuotiailla menee. Kotikäyntien 

yhteydessä ikäihmisiltä kysellään yksinäisyydestä. Voisitko 

sinä ryhtyä ystäväksi vanhukselle?

Ystävänpalveluksia ja naapuriapua

ÄlYKKÄiden olentojen löytyminen 
pakottaisi kirkon pohtimaan, ovatko ne-
kin langenneita ja pelastusta tarvitsevia, 
ja millä tavalla niiden pelastus toteutuisi.
Onko pelastava ilmoitus annettu aino-
astaan ihmiskunnalle, ja olisiko tehtä-
vämme viedä evankeliumi muukalaisil-
le maapallolta käsin samalla tavalla kuin 
löytöretkien ajan lähetystyöntekijät veivät 
evankeliumin uusille mantereille?

Vai onko mahdollista, että ihminen 
kohtaa joskus muukalaisen, jolla on hal-
lussaan aivan erilainen pelastusmyytti?

Uskonnonopettaja Vesa Nissinen 
Vantaan Laurissa 29. elokuuta 2013

KaiKKein SeKSiKKÄintÄ koko maail-
massa on olla tosi fiksu. Ja huomaavai-
nen.  Ja antelias.  Kaikki muu on roskaa, 
lupaan sen. Se on vain roskaa, jota yri-
tetään myydä sinulle, jotta tuntisit itsesi 
huonommaksi. Älä osta sitä!

Näyttelijä Ashton Kutcher 
Sana-lehdessä 29. elokuuta 2013

entÄ KuKa on uskonnollinen? Monet 
länsimaalaiset eivät usko pilvissä asu-
vaan partasuiseen heteromieheen, mutta 
kun he osallistuvat rokkitähtien, jalkapal-
lojoukkueiden tai isänmaan palvontame-
noihin, on heillä samanlainen harras kat-
se kuin entisaikaan kirkossa.

Jos alkuperäiskansojen yhteisöissä jär-
jestettäisiin olympialaisten kaltaisia me-
noja, antropologi luokittelisi ne oitis us-
konnolliseksi toiminnaksi.

Suomalais-ugrilaisten kielten professori 
Janne Saarikivi kolumnissaan 

Helsingin Sanomissa 31. elokuuta 2013

MitÄ PaHaa vahvoissa periaatteissa ja epä-
itsekkyydessä? Ei mitään, jos pohjimmaise-
na on halu keskusteluun ja kyky asettua toi-
sen ihmisen asemaan. Ikävä kyllä fanaatik-
ko on yleensä myös ihminen, jolle päämää-
rä pyhittää keinot. Nopeat ratkaisut ja suo-
raviivaiset selitykset ovat hänen mielestään 
parhaita; oikeassa olevilla on lupa väkival-
loin pakottaa kaikki toiset totuutensa kan-
nattajiksi – ja tuhota taipumattomat.

Äiti ja kirjailija Sirpa Kähkönen 
Kirkko ja Kaupunki -lehdessä 4. syyskuuta 2013

 
aatoksia

Yhdistyksen kautta 
varamummi tai -vaari

Oulun Seudun Yhden Vanhem-
man Perheet ry on toiminut 
Oulun seudulla lastensuojelu-
järjestönä yhden vanhemman 

perheiden tukena jo 37 vuoden ajan. 
Yhdistyksemme tärkeimmät roolit 

ovat edunvalvonta ja vertaistuki. Toi-
mimme valtakunnallisen liiton alajär-
jestönä. Yhdistyksestämme on edustaja 
valtakunnallisessa liittohallituksessa.

Toimintamme ja toimijat ovat va-
paaehtoisia. Tarjoamme jäsenillemme 
vertaistukitoimintaa ”olohuoneissam-
me”. Vapaaehtoistoimintaa on laajal-
ti tarjolla Oulun seudulla. Jäsenemme 
voivat saada maksutta mm. eroa kos-
kevaa neuvontaa ja vertaistukea puhe-
limitse tai internetin kautta. Tarjoam-
me maksutonta juristi- ja lakineuvon-
taa jäsenillemme, kiitos juristien jotka 
tarjoavat tämän palvelun. Ero-infos-
tamme saa tietoa ja tukea erotilanteis-
sa elatus- ja tapaamissopimuksiin sekä 
muihin käytännön asioihin.

Järjestämme erilaisia tapahtumia, 
joissa on lähes aina lastenhoito järjes-
tetty. Jäsenillämme, joilla ei ole omat 
isovanhemmat lähellä tai heitä ei ole 
lainkaan on mahdollisuus saada yhdis-
tyksen kautta varamummi tai –vaari, 
jotka koetaan tärkeitä tukihenkilöinä 
perheille. 

Olemme tarjonneet nuorille mah-
dollisuuden saada koulutetun ”kave-
riaikuisen” vanhempien erotilantei-
den aiheuttamien kysymysten käsit-
telyn tueksi. Kaverix-toiminta sai al-
kunsa Oulun Kaupungin nERO-ra-
hoituksella noin 3 vuotta sitten. Toi-
mintaa koordinoivat tätä varten koulu-
tetut vapaaehtoistoimijat, kouluttajana 
oli YVPL:n Pohjois-Suomen aluekoor-
dinaattori Ulla Sauvola.

Lastensuojelujärjestön vapaaehtois-
toimijoita huolettavat ja puhuttavat 

nuorten eristäytyminen, syrjäytymi-
nen ja psyykkisen mielen oireilut. Tä-
mä näkyy katukuvassa häiriökäyttäy-
tymisenä, itsetuhoisuutena, koulukiu-
saamisena, fyysisenä väkivaltana, eri-
laisten päihteiden käytön lisääntymi-
senä, syömishäiriöinä, alttiutena ensi-
psykoosien oireisiin ja niin edelleen.

Yhdistyksemme Kaverix-toiminta 
on toiminut tähän asti monen tuet-
tavan nuoren kohdalla ennaltaehkäi-
synä altistua edellä mainittuihin asi-
oihin ja oireisiin. Toiminta valitetta-
vasti uhkaa loppua rahoituksen puut-
teeseen. 

Monet yritykset Oulun seudulla 
ovat lähteneet tukemaan toimintaam-
me tarjoamalla jäsenillemme erilaisia 
etuja OSYVP:n jäsenkorttia vastaan. 
Tämä on ollut monelle yhden van-
hemman perheelle merkittävä asia, 
koska nykyisin moni perhe elää köy-
hyysrajan alapuolella.

Yhdistykseen ja toimintaan pääsee 
tutustumaan paremmin kotisivuil-
lamme www.osyvp.fi tai www.face-
book.com/osyvp. Meillä on aina tilaa 
uusille jäsenille ja vapaaehtoisille toi-
mijoille ja olet sydämellisesti tervetul-
lut yksin tai perheesi kanssa toimin-
taamme omien voimavarojesi ja re-
surssiesi mukaan.

AilA BärS
OSYVP:n pj

irjAliiSA OjAlA  
OSYVP:n hallitus YVPL:n liittohallitus
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lapsen siunaaminen nimiäisissä 
ei saa kannatusta oulun seudulla
oulussa ja 
lähiseurakunnissa 
törmätään vielä harvoin 
toiveeseen saada pappi 
mukaan nimiäisiin. 
Kirkkoherrat suhtautuvat 
varauksella siunaamiseen 
kastamisen sijaan.

Eri puolilla Suomea seura-
kunnat ovat törmänneet 
hankalaan kysymykseen. 
Yhä useammin pienen lap-

sen vanhemmista vain toinen 
kuuluu kirkkoon. Monia näistä 
lapsista ei haluta tuoda kasteelle. 
Jotkut vanhemmat toivovat siitä 
huolimatta papin tulevan nimi-
äistilaisuuteen siunaamaan lap-
sen.

Aihe on puhuttanut valtakun-
nallisesti, ja siitä ollaan tietoisia 
myös kirkon johdossa. Piispain-
kokouksen teologinen sihteeri 
Anna-Kaisa Inkala kertoo, ettei 
erillistä siunaamistoimitusta ole 
olemassa eikä suunnitteilla.

– Suomen ev.lut. kirkossa on 
voimassa opetus kasteesta, jon-
ka mukaan kirkkoon kuuluvi-
en vanhempien tulee tuoda lap-
si kasteelle ilman tarpeetonta vii-
vytystä. Jos toinen vanhemmista 
ei kuulu kirkkoon, voidaan lap-
si silloinkin kastaa ja liittää näin 
kirkkoon kuuluvan vanhemman 
uskontokuntaan.

Monet papit eivät ole olleet ha-
lukkaita osallistumaan nimiäis-
tilaisuuteen siunaamalla lapsen.

– Useissa tapauksissa yksittäi-
set papit ovat katsoneet parhaak-
si ratkaisuksi suositella rukous-
ta tai lapsen tuomista esimerkik-
si jumalanpalvelukseen siunatta-
vaksi, Inkala selittää.

Vanhempia muistutetaan 
kasteen merkityksestä
Oulun seudulla kysymys on nous-
sut esiin viime aikoina. Aihetta 
käsiteltiin Oulun seurakuntayh-
tymän kirkkoherrojen kesken. 
He antoivat ohjeen vastaavassa 
tilanteessa toimimiseen. Kirkko-
herrat ehdottavat, että siunaamis-
ta pyhän kasteen sijasta pyytävil-
le vanhemmille kerrotaan pyhän 
kasteen merkityksestä Jumalan 
lahjana sekä porttina seurakun-
nan yhteyteen ja jäseneksi. Oh-
jeen mukaan papit eivät toimita 
siunaamista kasteen sijaan.

Lääninrovasti Juhani Lavan-
ko kertoo kirkkoherrojen keskus-
telleen kasteen tärkeydestä.

– Haluamme korostaa kasteen 
saamista ja seurakuntaan liitty-
mistä lapsen oikeutena ja mah-
dollisuutena. On tärkeää, että 
lapsia siunataan, mutta siunaa-
mista nimiäisissä ei haluta tuoda 
kasteen vaihtoehdoksi, Lavanko 
selittää.

Harvinainen 
kysymys Oulun seudulla
Rauhan Tervehdys kysyi myös 
muiden tilaajaseurakuntien kirk-
koherroilta, kuinka he suhtautui-
sivat, jos heiltä tultaisiin pyytä-
mään siunausta nimiäistilaisuu-
teen. Yksikään kyselyyn vastan-
neista kirkkoherroista ei ollut it-
se törmännyt ongelmaan. Ou-
lun seurakuntien kirkkoherrojen 
tekemä ratkaisu sai kannatusta 
myös lähiseurakunnissa.

Lumijoen kirkkoherra Mark-
ku Tölli kertoisi siunausta pyytä-

ville vanhemmille kasteen merki-
tyksestä.

– Jos nimiäisiin liittyvä siu-
naamispyyntö tulisi, puhuisin 
vanhemmille niin pitkään ja niin 
kauniisti kasteesta, että nimiäiset 
peruttaisiin ja iloista kastejuhlaa 
vietettäisiin.

Limingan kirkkoherra Ilkka 
Tornberg vetoaa piispan ohjeis-
tukseen, jonka mukaan seura-
kunta ei osallistu nimiäisiin. Li-
mingassakaan ongelmaan ei tör-
mätä kovin usein.

– Näppituntumani on, et-
tä tapauksissa, joissa vain toinen 
vanhemmista kuuluu kirkkoon, 
meillä pääsääntöisesti lapsi kas-
tetaan, Tornberg kertoo.

Samoin Tyrnävällä lapsi yleen-
sä kastetaan, vaikka vain toinen 
vanhemmista olisi kirkon jäsen. 
Kirkkoherra Timo Liikanen ko-
kee, ettei siunaaminen nimiäis-
ten yhteydessä sovi kirkon ope-
tukseen.

– Pappina olen sitoutunut toi-
mimaan kaste- ja lähetyskäskyn 
hengessä. Siunaaminen nimiäis-
ten yhteydessä murentaisi mei-
dän kastelähtökohtaa, sellaista 
käytäntöä ei ole syytä lähteä luo-
maan. 

Piispoilta 
toivotaan ohjeistusta
Kokonaiskirkossa ei ole vielä teh-
ty virallista linjausta asiasta. Osa 
kirkkoherroista toivoisi kom-
menttia piispoilta.

– Luultavasti en lähtisi siu-
naamaan lasta nimiäisiin, mut-
ta pitäisi katsoa millainen tilan-
ne on. Kuulostelisin myös mitä 
kirkkomme piispat asiasta sano-
vat, Muhoksen kirkkoherra Jou-
ni Heikkinen pohtii.

Myös Siikalatvan kirkkoherra 
Merja Jyrkkä toivoisi ohjeistusta 
piispoilta.

– En ole perehtynyt asiaan, jo-
ten ensin tutkisin onko tilantee-
seen annettu ohjeistusta. Pitäisi 

olla todella hyvät perustelut, et-
tä osallistuisin lapsen nimiäisiin.

Hailuodon kirkkoherra Timo 
Juntunen ei lähtisi pitämään siu-
naustilaisuutta kasteen korvik-
keena. Hän kuitenkin muistut-
taa, että käytännön tilanteet ei-
vät välttämättä ole niin yksinker-
taisia.

– Ihmisten kanssa toimies-
sa jokainen tilanne on erilainen. 
Siksi periaatteellinen jäykkyys ei 
kannata.

Tyrnävällä halutaan joka tapa-
uksessa kunnioittaa vanhempien 
päätöstä.

– Tämänkaltaisissa tapauksis-
sa haluaisin keskustella vanhem-
pien kanssa kasteen lähtökohdis-
ta, ja kertoa, että kasteessa pyy-
detään ja toivotetaan lapselle Ju-
malan siunausta ja huolenpitoa. 
Mikäli vanhemmat eivät haluaisi 
kastaa lastaan, kunnioittaisin hei-
dän päätöstään ja toivottaisin jo-
ka tapauksessa heidän elämäänsä 
kaikkea hyvää ja Jumalan siuna-
usta. Sitähän elämässä tarvitaan, 
ja erityisesti käännekohdissa, Lii-
kanen muistuttaa.

KAiSA ANTTilA

R au ha n Te r ve h d y s

jos nimiäisiin liittyvä 
siunaamispyyntö 
tulisi, puhuisin 
vanhemmille niin 
pitkään ja niin 
kauniisti kasteesta, 
että nimiäiset 
peruttaisiin ja 
iloista kastejuhlaa 
vietettäisiin.

Markku Tölli
Lumijoen kirkkoherra

on tärkeää, että 
lapsia siunataan, 
mutta siunaamista 
nimiäisissä ei haluta 
tuoda kasteen 
vaihtoehdoksi.

Juhani Lavanko
Lääninrovasti
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uudenheräyksen "lakioppi"

Kirjoituksessaan RT:n nu-
merossa 26 Veikko Jur-
vakainen sanoo SRK:ssa 
70–80-lukujen vaihtees-

sa vallinneen henkiopin muis-
tuttaneen sata vuotta vanhem-
paa Uudenheräyksen "lakiop-
pia". Oletan, että kirjoittaja tar-
koittaa Uudenheräyksen synty-
vaiheeseen liittynyttä ilmiötä, 
joka henkiopin tapaan oli suh-
teellisen lyhytaikainen. Lain 
kolmas käyttö sen sijaan on ol-
lut osa Uuttaherätystä yli sata 
vuotta.

Nuoruudessani 1950-1960- 
luvuilla kuuntelin Muonios-
sa keskusteluja naapuripitäjäs-
sä Kittilässä tapahtuneesta Uu-
denherätyksen synnystä. 

Elossa oli vielä ihmisiä, jot-
ka muistivat nuo ajat. Mieleeni 
ovat jääneet elävinä kuvaukset, 
kuinka parannuksentekijät oli 
pantu ahtaalle evankeliumin 
saamisessa. Katuva syntinen 
oli joutunut polvillaankin ano-

maan armoa, jotkut jopa kont-
taamaan penkin altakin saa-
dakseen kuulla evankeliumin. 
Myöhemmin olen useamman 
kerran kohdannut saman nä-
kemyksen eri puolilla.

Kirkkohistorian professori 
Jouko Talonen toteaa Uuden-
heräyksen syntyajoista: "Eten-
kin Kittilän saarnaajat katsoi-
vat liiallisen evankelisuuden pi-
lanneen kristillisyyden. Uudes-
tiheränneet korostivat lakia he-
rättämään kristillisyyttä ja ha-
lusivat rajoittaa synninpäästön  
käyttöä. Koko lestadiolaisuutta 
vaadittiin heräämään uudesti. 

Vanhoillinen suuntaus ei hy-
väksynyt uutta herätystä, koska 
heidän mukaansa heränneen ei 
enää tarvitse herätä." ( STI-ai-
kakauskirja, Lestadiolaisuuden 
monet kasvot, 2001, s. 17)

Kuulemissani keskusteluissa 
todettiin myös, että jotkut kes-
keiset henkilöt Kittilän kristil-
lisyydessä olivat joutuneet luo-

pumuksen tilaan ja heille he-
rääminen ja totinen parannuk-
senteko olivatkin paikallaan. 

Sen sijaan suhtautumisessa 
lakiin ja evankeliumiin ei näh-
ty tarvetta muutokseen.

Uudenheräyksen syntyyn 
liittyi lestadiolaista liikettä ai-
nakin alueellisesti voimakkaas-
ti ravistellut käymistila. En ih-
mettele lainkaan, että siihen 
olisi sisältynyt myös ylilyönte-
jä, joista tilanteen tasaannut-
tua päästiin eroon. Olisikohan 
niin, että  Uudenheräyksen pii-
rissä on tältä osin katkos peri-
mätiedossa? Kun luin Jurvakai-
sen jutun, yhdistin sen nimen-
omaan näihin tapahtumiin. 

Lainausmerkeissä oleva sana 
"lakioppi" kuvaa minusta tuol-
loista tilannetta erinomaisesti.

HeiKKi lANTTO
Professori

Päätoimittaja

Palautetta

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Ritva Sassali
diakoniatyöntekijä

Työnkuva: Diakoniatyö, 
erityisesti Tupoksen alueen 
perhetyön kehittäminen

Seurakunta: Limingan 
seurakunta

Tärkeintä elämässäni: 
perhe, lapset ja lapsen lapset

Rakkain raamatunkoh-
tani: Joh 14:27 "Minä jä-
tän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellais-
ta jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoi-
voon."

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska haluan auttaa 
heitä, jotka kokevat yksinäisyyttä, kärsimystä tai puutetta niil-
lä lahjoilla, joita minulle on annettu.

Esikuvani:Kristilliset arvot ohjaavat valintojani, ei niinkään 
yksittäinen ihminen.

Harrastan mielelläni lentopalloa, luonnossa liikkumista, 
virkkaamista ja kissojen hoitoa.

Terveiset lukijoille: Aina on toivoa! Kannattaa opetella pu-
humaan ääneen omista asioista, pettymyksistä ja toiveista – 
ajoissa!

Rauhan tervehdys 
on myös verkossa

Vinkkaa mainoskiellon asettaneelle tuttavallesi, 
että lehti löytyy kokonaisuudessaan netistä:

www.rauhantervehdys.fi

Sanalliset hyökkäykset 
juutalaista Israelia vas-
taan ovat viime vuosi-
na lisääntyneet. Israelia 

syytetään arabien sortamisesta 
ja kohtuuttoman raaoista vas-
tatoimista arabiterroristien is-
kuihin.

Olen vieraillut Israelissa pa-
riin kertaan ja arabit ovat alta-
vastaajan asemassa, sitä tuskin 
kukaan kieltää. Mutta oma kä-
sitykseni on, ettei israelilaisil-
la ole muita vaihtoehtoja. Ara-
bien järjestöille rauhanomai-

nen rinnakkaiselo ei käy, juu-
talaiset ja Israel halutaan pois-
taa Lähi-idästä.

Mikäli juutalaiset antaisi-
vat millinkään periksi, on ole-
massa vaara, että koko Israe-
lin valtio häviää maan päältä. 
Itse ymmärrän, etteivät juuta-
laiset ole valmiita ottamaan ris-
kejä turvallisuudestaan, he ajat-
telenevat pelata varman päälle. 
Arabit eivät arkaile tapattaa it-
seään iskuissa juutalaisia vas-
taan, ja kun juutalaiset iskevät 
takaisin, heidän logiikkanaan 

lienee, että parempi iskeä hie-
man liian lujaa kuin hieman lii-
an kevyesti. Ihan vain varmuu-
den vuoksi.

Tietysti olisi kiva, jos juuta-
laiset ja arabit selvittäisivät vä-
linsä ilman väkivaltaa, mut-
ta en usko niin käyvän. Arabit 
jatkavat iskujaan ja juutalaiset 
taistelevat vastaan niin kauan 
kuin rahkeet riittävät.

eSA PAlONiemi
Oulu

israelilla ei ole vaihtoehtoja

Kalevassa kerrottiin lau-
antaina Suomen tuo-
miorovastien tapaami-
sesta Oulussa. Tuomio-

rovasteille oli tehty kysymyksiä 
muun muassa siitä, mistä seu-
rakunnissa pitäisi tai voi hakea 
säästöjä. 

Kalevan uutisessa Oulun 
hiippakunnan tuomiorovasti 
Matti Pikkarainen kertoi Ou-
lussa tehtävistä säästötoimista:

– Oulu on valinnut tiek-
seen säästöjen osalta ensisijai-
sesti kiinteistökannan supista-
misen. Toinen merkittävä on 
myös tukipalvelujen uudellee-
norganisointi.

Rauhan Tervehdyksen toi-
mitukseen tuli palautteita Ka-

levan juttuun viitaten. Osa lu-
kijoista vaikuttaisi ymmärtä-
neen väärin tuomiorovastin 
vastauksen. Pikkarainen sel-
ventää Rauhan Tervehdyksel-
le, mitä tukipalveluilla tarkoi-
tetaan.

– Tukipalveluilla kirkossa 
tarkoitetaan muun muassa ta-
lous- ja henkilöstöhallintoon 
liittyviä toimia, joita jokainen 
seurakunta on hoitanut men-
neinä vuosina itsenäisesti.

– Kirkossa on valtakunnal-
lisesti sovittu, että tietyt asi-
at tullaan hoitamaan keskite-
tysti. Tätä varten on perustet-
tu muun muassa Kirkon Palve-
lukeskus, joka tulee hoitamaan 
keskitetysti esimerkiksi talous- 

ja henkilöstöhallinnon asioita. 
Nämä ratkaisut on tehty, jotta 
vähenevien taloudellisten re-
surssien aikoina toiminta voi-
daan turvata myös tulevaisuu-
dessa.

Pikkarainen kertoo tuomio-
rovastien tapaamisen ytimenä 
olleen kysymyksen siitä, mi-
ten seurakunnallinen toimin-
ta voidaan tulevaisuudessakin 
pitää elävänä. Tuomiorovastit 
pohtivat, kuinka seurakunta-
laisten haluamat palvelut voi-
taisiin pitää jatkossakin saata-
villa.

rAuHAN TerVeHdyS

Väärinymmärrys tukipalvelut-sanasta
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Helsingissä
kastetaan
paperittomia
Kirkkolaki edellyttää kastetta-
valta kotipaikkaa ja seurakun-
taa, johon kastettava liitetään. 
Helsingissä toimiva yhteiskris-
tillinen kansainvälinen seu-
rakunta on kastanut jo vuosi-
kymmenien ajan ihmisiä, joil-
la ei ole Suomessa pysyvää oles-
kelulupaa.

Seurakunnan pappi Timo 
Keskitalo kertoo kastetoimi-
tuksia olevan noin kaksikym-
mentä vuodessa. Hänen kym-
menen työvuotensa aikana toi-
mittamiensa kasteet lasketaan 
toisin sanoen sadoissa. Keski-
talo kirjoittaa jokaiselle kas-
tetulle todistuksen, josta teh-
dään myös kopio seurakunnan 
arkistoihin.

– Arvostelijat moittivat, et-
tä en kasta minkään seurakun-
nan yhteyteen. Minä vastaan, 
että päinvastoin. Seurakunta-
pappina luterilaisessa kirkossa 
saattoi käydä niin, etten tapaa 
kasteperhettä enää koskaan 
kasteen jälkeen. Täällä ne, jot-
ka edellisellä viikolla kastoin, 
ovat sunnuntaina kirkon pen-
kissä.

tv-ohjelma
puolustaa
ihmisarvoa
Medialähetys Sanansaattajien 
(Sansa) juhlavuosikeräys koh-
distuu syksyllä Intiassa alka-
vaan televisiotyöhön.

– Televisio on levinnyt 
vauhdilla intialaisiin kotei-
hin, erityisesti kaupungeissa. 
Hindin kieltä ymmärtää noin 
puolet intialaisista, joten valta-
va määrä ihmisiä voi television 
kautta kuulla evankeliumin, 
monet ensimmäistä kertaa, 
kertoo Sansan yhteistyökump-
panin, TWR-Intian ohjelma-
johtaja Anu Immanuel.

Sansan projektityöntekijä, 
intialainen tv-tuottaja Amar-
jit Chugh valmistelee parhail-
laan 52-osaista hindinkielis-
tä sarjaa, joka etsii ajankohtai-
siin teemoihin vastauksia Raa-
matusta.

– Lähetystyön periaatteisiin 
kuuluu edistää kaikkien ihmis-
arvoa, miesten ja naisten tasa-
arvoa, yhteiseen hyvään suun-
tautuvia hankkeita, uskonnon-
vapautta ja yhteiskuntarauhaa. 
Näitä tukee myös alkava tv-
työmme Intiassa, painottaa me-
dialähetysjohtaja Juha Auvinen.

Maata kiertelemässä

Syyskuun 12. päivä 2013 Yh-
dysvalloissa siunataan hau-
taan neekeriorja Fortunen 
maalliset jäännökset, yli 

kaksi vuosisataa orjan kuoleman 
jälkeen. Fortune pääsee lepoon 
connecticutilaisen Waterburyn 
hautausmaalle. 

Orjan kuolema vuonna 1798 
on hämärän peitossa. Oliko hän 
pakomatkalla siirtyessään ajasta 
ikuisuuteen? Katkaisiko Fortune 
niskansa vai hukkuiko hän Nau-
gatuck-jokeen?

Kysymyksiin ei ehkä koskaan 
saada vastausta. Se, mikä tiede-
tään, on karmeaa. Fortunen isän-
tä, waterburylainen ortopedi Por-
ter nylki orjan, keitti hänen luun-
sa ja otti luurangon käyttöön lää-
ketieteelliseen tarkoitukseen.

Häpäisy jatkui seuraavallakin 
vuosisadalla.  Porterin uskotaan 
perustaneen Waterburyyn anato-
misen koulun, jossa kirurgit sai-

Hautaan 200 vuotta kuoleman jälkeen
vat tutkia Fortunen luurankoa.

Vuonna 1910 luuranko löy-
dettiin uudelleen waterburylai-
sen talon kaapista ja lahjoitettiin 
samassa kaupungissa toimivaan 
Mattatuckin museoon. Luuran-
ko asetettiin lasivitriiniin ja sen 
kallon raapustettiin nimi Larry. 

Museon työntekijät käsittä-
vät vihdoin 1970-luvulla, että 
luurangon näytteillepano osoitti 
huonoa makua ja Fortunen jään-
nökset poistettiin näyttelyesinei-
den joukosta.

Luuranko pantiin laatikkoon. 
Sieltä se kaivettiin esiin, kun mu-
seon työntekijät alkoivat tutkia 
kaupungin mustien historiaa. 
He saivat eräältä kaupunkilaisel-
ta kirjeen, jossa heitä kehotettiin 
tutkimaan Larry-nimistä luuran-
koa.

Luuranko joutui tutkimuksen 
kohteeksi useaksi vuosikymme-
neksi.  Tiedemiehet ja antropo-

logit tutkivat tarkkaan Fortunen 
luita. Samaan aikaan monet poh-
tivat kuinka Fortunen tapaus voi-
si saada oikeutta.

Afroamerikkaisten historiaa 
tutkivan projektin johtaja Maxi-
ne Wattsin mukaan Fortunen luu-
ranko muistuttaa ajasta, jolloin 
mustia pidettiin ali-ihmisinä.

– Hänen elämänsä ja kuole-
mansa ei ollut turha. Orjia ei pi-
detty täysin ihmisinä, mutta silti  
Fortunen luita käytettiin opetus-
välineinä. Tämä todisti, että kaik-
ki ihmiset ovat nahkansa alla sa-
manlaisia.

Pastori Amy Welin siunaa For-
tunen hautaan. Vaikka Welin on 
tutustunut orjuuden julmaan his-
toriaan, tuntuu hänestä silti kä-
sittämättömänä, että isäntä teki 
orjansa luista opetusvälineen.

Welin ei aio hautajaisissa ylis-
tää Fortunen elämää vaan aikoo 
saarnata Jumalan oikeudesta.

– Palvelu on suunnattu meille 
kaikille, jotka olemme järkytty-
neitä Fortunen tapauksesta. Mi-
tä meidän tulee tehdä sen johdos-
ta?  Miten suhtaudumme nykyi-
seen rodulliseen epäoikeudenmu-
kaisuuteen samalla, kun orjuuden 
aaveet yhä piinaavat meitä?

Fortunella ja hänen vaimol-
laan Dinahilla oli neljä lasta. 
Heidän jälkeläisiään ei ole kui-
tenkaan löydetty, joten mustien 
episkopaalikirkon jäsenet saat-
tavat Fortunea tämän viimeisel-
lä matkalla

Steven R. Mullins johtaa epis-
kopaalien seromoniaa.

– Toivon, että kaikki waterbury-
laiset  tulevat hautajaisiin. Toivon, 
että he tiedostavat, että Connecti-
cutissa vallitsi orjuus. Hautajaiset 
opettavat meitä kaikkia.

PeKKA HeliN
Lähde: Religion News Service

Kellossa leikattiin 
veteraanien hiuksia

Veteraani Matti Ojala on tullut parturi-kampaaja Riitta Viinikanojalle tutuksi aikaisemmista hiustenleikkuutempauksista.

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

– Leikattaisko vähän niitä hiuk-
sia, Riitta Viinikanoja kysyy Kel-
loon saapuneelta Matti Ojalalta.

Ojala on tullut Kellon seura-
kuntakodilla järjestettyyn vete-
raanipäivään, jonka yhteydessä 
veteraanit voivat saada ilmaisen 
hiustenleikkuun. 

Parturi-kampaamo Tiukun 
omistaja Viinikanoja sekä hänen 
samassa kampaamossa toimivat 
yrittäjäkaverinsa Jaana Leskelä 
ja Minna Hietanen haluavat tem-
pauksellaan osoittaa kunnioitus-
ta veteraaneja kohtaan.

– Emme voi ikinä antaa takai-
sin sitä, mitä he ovat meille an-
taneet. Yritämme tehdä sen, mitä 
voimme, Hietanen pohtii.

Aikaisemmat tilaisuudet on 
järjestetty muiden yrittäjien ja 
Sotaveteraaniliiton kanssa. Täl-
lä kertaa parturi-kampaajien yh-
teistyökumppanina on myös seu-
rakunta, joka tarjoaa tilat tempa-
ukselle veteraaneille järjestetyn 
tilaisuuden yhteydessä.

yrittäjät voisivat
auttaa osaamisellaan
Kampaajat haluavat haastaa mui-
takin yrittäjiä mukaan tukemaan 
veteraanien hyvinvointia.

– Jokainen voisi auttaa omal-
la osaamisellaan. Samalla tavalla 
voisi tarjota esimerkiksi kynsien-
leikkuuta, jalkahoitoja tai hieron-
taa, Viinikanoja ideoi.

Veteraanien vähentyessä Vii-
nikanoja on suunnitellut siirty-
vänsä tekemään yhteistyötä van-

hustyön kanssa. Parturi-kam-
paajat voisivat jalkautua leikkaa-
maan hiuksia esimerkiksi palve-
lutaloihin.

Veteraanipäivän tempauksessa 
kyse on kuitenkin vielä sotiemme 
veteraanien palvelemisesta. Oja-
la istahtaa tuoliin, joka on asetel-
tu Kellon seurakuntakodin etei-
seen, ja Viinikanoja aloittaa hä-
nen hiustensa siistimisen. 

Tukanleikkuun ohessa Viini-
kanoja kyselee kuulumisia ja ve-

teraanin muistoja. 
Ojala kertoo sodasta ja muiste-

lee edesmennyttä vaimoaan, jon-
ka kanssa hän ehti olla yhdessä 
monta kymmentä vuotta.

Parturi-kampaajan työ ei ole 
pelkkää hiusten siistimistä. Kes-
kustelu kuuluu erottamattomas-
ti mukaan.

– Vanhat ihmiset haluavat kes-
kustella muun muassa terveydes-
tä, arjen sujumisesta ja perheestä. 
Säännöllisesti meillä käyvät asi-

akkaat tulevat aika tutuiksi, Vii-
nikanoja hymyilee.

Tiukun yrittäjillä menee ko-
konainen työpäivä Kellon seu-
rakuntakodilla. He kertovat saa-
vansa hyvän mielen auttamisesta.

– Rahaa ja tuottavuutta pide-
tään liian tärkeänä nykyään. Ra-
ha ei voi merkitä kaikkea, naiset 
pohtivat.

KAiSA ANTTilA
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Yhdistykset

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 12.9 klo 18.00 Raahen seurakuntakodin 
pienessä salissa, pe 13.9 klo 18.00 Pudasjärven seurakuntatalolla
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: Oulun körttiopiskelijoiden kuoro har-
joittelee Karjasillan kirkolla torstaisin klo 17.30. Johtajana Sanna Pitkänen, 
044-344 2972
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 8.9. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Hannu Tuohimaa.
Su 15.9. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Tervetuloa!

Su 8.9. Seurat klo 14, Jussi Lahtinen, 
Esko Parkkonen.  
Ma 9.9. klo 18.30 3K ilta

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!

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

• 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

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla 

olevia tehtäviä osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi -> Oulu 

ja ilmoittaudu tekemään hyvää!

www.suurellasydamella.fi

Kärppäjuniorit 
ottivat piispan haasteen vastaan

Jo seitsemättä kertaa järjes-
tetty Piispansauvakävely ke-
räsi jälleen runsaasti osallis-
tujia. Ennen liikkeellelähtöä 

Oulun kaupunginteatterin edusta 
täyttyi innokkaista lenkkeilijöis-
tä, joiden joukossa oli niin van-
hoja konkareita kuin ensikerta-
laisiakin.

– Kehotimme uusia opiskeli-
joitamme lähtemään mukaan. 
Pakko ei ollut, mutta ilokseni 
huomasin heidän saapuneen pai-
kalle runsain joukoin, totesi Ou-
lun Diakoniaopiston rehtori Lii-
sa Ukkola.

Myös Tarja ja Jari Karppinen 
olivat mukana ensimmäistä ker-
taa.

– Emme ole aiemmin käyneet, 
mutta nyt tuli hyvä tilaisuus, kun 
piispa haastoi Oulun Kärpät mu-
kaan kävelylle. Toimme kärppä-
junioreita vastaamaa haasteeseen, 
sanoi Jari Karppinen.

Karppiset itse kiersivät 3,4 ki-
lometrin lenkin.

– Se oli oikein sopiva, kun 
parkkimittarikin raksuttaa. Po-
jat sen sijaan lähtivät kiertämään 
kymmenen kilometrin lenkkiä, 
Tarja Karppinen kertoi.

Ennen alkulämmittelyä piispa 
Samuel Salmi kertoi syyn sille, 
miksi Piispansauvakävelyn his-
torian ensimmäinen haaste lan-
kesi juuri Oulun Kärpille.

– Piispan sauvassa on kolme 
kultaista kärppää, jotka kuvas-
tavat Pohjois-Pohjanmaata. Kun 
kannan sauvaa vasemmassa kä-
dessäni, voidaan sanoa, että kär-
pät ovat lähellä myös piispan sy-
däntä, Salmi totesi hymyillen.

KATjA KiiSKiNeN

Oulun Diakoniaopiston opiskelijat olivat saapuneet sankoin joukoin Piispansauvakävelyyn.

Ennen kävelylle lähtemistä yleisö sai nauttia musiikkiesityksistä.

Piispa Samuel Salmi paljasti hauskan 
symboliikan Oulun Kärpille esittämänsä 
haasteen taustalla.

Lenkille lähdettiin rauhassa omaan tahtiin.
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

ahneus tekee
kauniista ruman

Oulun keskustassa ihasteltiin viime viikol-
la ruusuja, jotka levittäytyivät pitkin kes-
kustaa. Kukat kuuluivat taiteilija Kaisa Sal-
men taideteokseen. Olennaisena osana te-

osta ihmiset saivat lopuksi käydä hakemassa kuk-
kia itselleen.

Taideteoksella oli kaunis tausta. Kukat tulivat 
Huiskula-nimiseltä yritykseltä, joka joutui lopet-
tamaan ruusujen viljelyn. Iltasanomien jutussa tai-
teilija kertoi, että samalla loppuu ruusujen viljely 
koko maasta. On kannattavampaa rahdata ruusuja 
puolen Maapallon yli Keniasta kuin kasvattaa nii-
tä kotimaassa. 

Tuntui koskettavalta, ettei ylijäämäruusuja hei-
tetty roskikseen, vaan niille annettiin vielä mahdol-
lisuus. Ne lahjoitettiin ihmisten iloksi.

Lukuisat oululaiset ja monet turistit tulivat ihai-
lemaan kukkia. Monet kän-
nykkäkamerat napsivat kuvia 
ja lapset juoksentelivat kukka-
labyrinteissä. Taideteosta kii-
teltiin sosiaalisessa mediassa 
ja lehdet kirjoittivat siitä ah-
kerasti.

Minua ruusuteos muistutti 
rauhoittumisesta kiireen kes-
kellä ja kannusti olemaan ys-
tävällinen muille ihmisille. Ja-
kamisen ja kauneuden tuoma 
ilo jäivät itselleni päällimmäi-
senä mieleen.

Sunnuntaina koitti teoksen huipennus. Julkisesti 
oli ilmoitettu, että ruusujen jakaminen alkaa kello 
kymmenen aamulla. Ohjeiden mukaan halukkaat 
saisivat ottaa mukaansa yhden juurakon tai kor-
keintaan yhden kokonaisen säkin, jossa oli muu-
tama juurakko mukana. Taiteilija sanoi, että täs-
sä osassa taideteosta yhteisö alkaa toimia omaeh-
toisesti.

Lopputulos oli lähes yhtä paha kuin etukäteen 
pelkäsin. Ihmisillä ei ollut mitään ongelmaa unoh-
taa yhteisö ja ajatella ennemmin yksilöä. Kukkia 
lähdettiin hakemaan ennen sovittua aikaa, eikä kai-
kille riittänyt vain yksi pensas. Juurakoita kuljetet-
tiin auton peräkontit täyteen lastattuna tai pyöräl-
lä niin paljon kuin suurissa kasseissa pystyi kanta-
maan. Jumalanpalveluksen alkuun mennessä suu-
rin osa ruusuista oli jo viety, ja ehtoollisen alkaessa 
pensaista oli jäljellä vain sotku.

Aurinkoisena sunnuntaiaamuna teoksesta oli 
nähtävillä enää ahneutta ja roskia. Toisten töni-
mistä tai kyynärpäätaktiikkaa ei ilmeisesti onnek-
si käytetty. Silti viimeiseksi suuhun jäi ikävä ma-
ku. Mihin hävisi ystävällisyys, jakaminen ja yhtei-
söllisyys? Ne taisivat jäädä ah-
neuden jalkoihin, kuten niin 
usein ennenkin.

KAiSA ANTTilA

SinappiaKärppäjuniorit 
ottivat piispan haasteen vastaan

Oulun Diakoniaopiston opiskelijat olivat saapuneet sankoin joukoin Piispansauvakävelyyn.

Tänäkin vuonna Piispansauvakävely sai runsaasti kaikenikäisiä osallistujia, joiden joukkoon mahtui sekä ensikertalaisia että niitä, 
jotka ovat olleet mukana joka vuosi.

Rauhan Tervehdyksen pisteellä Kaisa Anttila esitteli lukijakyselyämme.

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

ihmisillä ei 
ollut mitään 
ongelmaa 
unohtaa 
yhteisö ja 
ajatella 
ennemmin 
yksilöä.

Suorituksen päätteeksi maalissa tarjoiltiin kahvia.
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Nyt lehtipisteissä.

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

www.askellehti.� 

Vihkihetkessä 
mentiin vaivattomasti 
naimisiin

Oulun seurakuntayhtymässä on avoinna

kaksi nuorisotyön- 
ohjaajan virkaa
1.11.2013 alkaen sijoituspaikkana  

Karjasillan seurakunta
ja 

1.1.2014  alkaen sijoituspaikkana  
Oulujoen seurakunta 

Hakuilmoitukset ovat 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

Paikkoja avoinna

Oulun tuomiokirkon vih-
kihetkessä elokuussa vi-
hittiin parikymmentä 
paria avioliittoon yhden 

illan aikana. Vihkihetket ovat 
osoittautuneet niin suosituiksi, 
että niitä järjestetään useita vuo-
den aikana. 

Vihkihetkeen osallistuvien pa-
rien tarvitsee varautua vihkimi-
seen vain hankkimalla esteettö-
myystodistus etukäteen ja saa-
pumalla paikalle oikeaan aikaan. 
Parit vihitään saapumisjärjes-
tyksessä. Seurakunnan puoles-
ta paikalla on pappi, kanttori se-
kä tarvittaessa todistajat. Vihki-
misen jälkeen pari ja mahdolliset 
mukaan tulleet häävieraat saavat 
nauttia seurakunnan tarjoamat 
kahvitarjoilut kirkon kryptassa.

jokainen vihkiminen 
on yksilöllinen
Jarkko Mattila ja Pirjo Raappa-
na saivat odottaa vuoroaan hyvän 
tovin. Vihkihetkeen osallistui pa-
rikymmentä paria. Jokaiselle pa-
rille varattiin 15–20 minuuttia 
aikaa. Mattila ja Raappana olivat 
jonon yhdeksäs pari.

– Tällä tavalla pääsee kirkos-
sa naimisiin pienellä vaivalla, pari 
perusteli valintaansa mennä nai-
misiin juuri vihkihetkessä.

– Haluamme pitää itse vih-
kimisen intiiminä. Järjestämme 

juhlat sukulaisille myöhemmin, 
Raappana kertoi.

Anu ja Teemu Korjosen perus-
telut valinnalleen olivat saman-
kaltaiset.

– Tämä on vaivaton vaihtoeh-
to. Halusimme pienet, yksinker-
taiset häät.

Vaikka vihkihetkessä vihitään 
pareja kuin liukuhihnalla, monet 
kehuvat kokemuksen olevan hen-
kilökohtainen.

– Saimme esittää omia toi-
vomuksia esimerkiksi musiikin 
suhteen. Vihkimisessämme lau-
lettiin Ystävä sä lapsien -virsi, 
Korjoset kertoivat.

– Kirkon takaosassa ollut väki-
joukko häipyi taka-alalle ja tun-
nelma oli intiimi.

Kirkkohäillä 
on tunnearvoa
Nimettömänä pysyttelevä paris-
kunta halusi mennä vihkihetkes-
sä naimisiin sukulaisiltansa salaa. 
He olivat suunnitelleet naimisiin-
menoa jo pitkään. Miehen vakava 
sairaus keväällä sai pariskunnan 
hoputtamaan suunnitelmiaan.

– Jos olisimme kertoneet lä-
heisillemme etukäteen, olisi syn-
tynyt paineita suurempien juhli-
en järjestämiseen. Sitä emme oli-
si nyt jaksaneet, juuri vihitty pa-
riskunta pohti.

– Sukulaisille kerrotaan uuti-

set lähettämällä heille kortti he-
ti kun saamme kuvat valokuvaa-
jalta.

Naimisiin pääsee helpos-
ti myös oman aikataulun mu-
kaan. Papin ja kirkon voi varata 
milloin vain, tai vihkiä vaikkapa 
kirkkoherranvirastossa tai maist-
raatissa. Moni pari kokee kuiten-
kin vielä helpommaksi sen, että 
saa vain saapua paikalle. Toisaal-
ta vihkimisen puitteilla on vä-
liä heillekin, jotka haluavat pitää 
vihkitilaisuuden pienenä.

– Kirkossa naimisiin mene-
minen on perinne, arvioi Teemu 
Korjosen äiti Hannele Piispanen. 
Hän oli parin läheisimpien suku-
laisten kanssa todistamassa paris-
kunnan vihkimistä.

– Tuomiokirkko on oma rippi-
kirkkoni. Täällä tuntui kotoisalta, 
Piispanen hymyili.

Myös Mattila ja Raappana ha-
lusivat mennä naimisiin nimen-
omaan kirkossa.

– Kirkko on kuitenkin aina 
kirkko, Raappana toteaa.

KAiSA ANTTilA

Oulun tuomiokirkossa järjestetään 
tänä vuonna vielä kaksi vihkihetkeä: 
25.10. ja 27.12. Esteettömyystodistus 
tulee hankkia viimeistään viikkoa 
ennen vihkimistä oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastosta.

Jarkko Mattila ja 
Pirjo Raappana 
poseerasivat 
kameralle 
odotellessaan 
vihkivuoroaan.

Anu ja Teemu Korjonen 
saivat haluamansa pienet 
ja yksinkertaiset häät.

Fanita 
Rauhan 

tervehdystä!
anna palautetta tuoreeltaan

www.facebook.com/
rauhantervehdys

Ku va t :  K a i s a  A n t t i l a
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Kirkkokyytisetelillä messuun
Oulun ev.lut. seurakunnat 

tukevat vanhusten pää-
syä kirkkoon niin kut-
suttujen kirkkokyyti-

seteleiden avulla. 
Yksi seteli oikeuttaa yhteen 

taksimatkaan kotiovelta lähim-
mälle kirkolle tai sieltä takaisin. 
Myös saattaja saa olla mukana ve-
loituksetta. 

Seteli on tarkoitettu yli 65-vuo-
tiaille Oulun seurakuntien alu-
eella asuville vanhuksille, jotka 
eivät muuten pääse kirkkoon.

Seteleitä voi pyytää papeilta tai 
diakoniatyöntekijöiltä.

Oulun Mäntylässä asuva Eini 
Sarajärvi kertoo saaneensa tie-
don kirkkokyytisetelistä seura-
kunnan kerhossa.

– Erityisesti talvella minun on 
vaikea päästä kirkkoon. Nivelri-
kon takia kävely on heikkoa, ja li-
säksi minulle tulee hengenahdis-
tusta, Sarajärvi kertoo.

Arkisin Sarajärvi pääsee kul-
kemaan kerhoihin ja muihin me-
noihin kaupungin tarjoaman pal-
veluliikenne Onnin avulla. 

Onni-autot eivät kuitenkaan 
liikennöi viikonloppuisin, joten 
jumalanpalvelukseen ei niiden 
avulla pääse.

Diakoniatyöntekijä Marjukka 
Hamari Karjasillan seurakun-
nasta uskoo seteleiden tulevan 
tarpeeseen.

– Kirkkokyytiseteliä kokeil-
tiin ensin erimittaisilla jaksoilla, 
jolloin niitä oli jaossa rajallinen 
määrä. Kokeilujaksojen perus-
teella käyttöä on päätetty jatkaa.

Meno- ja paluumatkalle tar-
vitaan kummallekin oma kirk-
kokyytiseteli, eli yhdelle kirkko-

käynnille varataan kaksi seteliä. 
Seteleitä annetaan yhdelle 

henkilölle kahdesta kuuteen kap-
paletta kerrallaan, riippuen siitä, 
kuinka monelle kirkkokäynnil-
le niitä kaivataan. Seteli on voi-
massa vuoden loppuun, ja niitä 
voi käyttää vuoden aikana mil-
loin haluaa.

– Kysyntä on ollut tasaista, 
mutta ei kuitenkaan niin suurta, 
että seteleiden jakoa olisi tarvin-

nut rajoittaa, Hamari kertoo.
Kirkkokyytisetelissä on puhe-

linnumero, josta taksin voi tila-
ta. Tilauksen yhteydessä on hyvä 
mainita, että matka maksetaan 
kirkkokyytisetelillä. 

Matkan päätteeksi kirkkokyy-
tiseteli annetaan taksikuskille, 
joka laskuttaa matkan seurakun-
nalta setelissä olevien tietojen pe-
rusteella.

Sarajärvi käyttää viimeiset se-

telinsä kesäisenä sunnuntaipäi-
vänä. Hän kokee liikkumisen-
sa niin hankalaksi, ettei pyöräi-
lykään tunnu enää turvalliselta.

Jumalanpalveluksen jälkeen 
taksia odottaessaan Sarajärvi va-
kuuttaa kirkkokyytiseteleiden ol-
leen hänelle tarpeellisia.

– Onhan se hyvä käydä kirkos-
sa, hän tiivistää.

KAiSA ANTTilA

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

Muut seurakunnat

Su 8.9. klo 11.00  
LÄHETYSJUMALANPALVELUS 

Anne ja Kauko Jurvelin
Ma 9.9. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 11.9. klo 19.00 SANA JA RUKOUS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun Kotiseurakunta
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
www.oulunkotiseurakunta.net
Tervetuloa ylistysiltaan 7.9. klo 18.
Mukana OSMO HAAVISTO.

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

To 5.9. klo 19 Israel -ilta, Pirjo, Orava, Mirjam ja 
Halvor Ronning, Holy Wind. Pe 6.9. klo 19.30 Lift 
Up-ilta. Vieraana Rajiv Michael Chilaka Intiasta. 
Su 8.9. klo 11 Jumalanpalvelus. Kuopion vieraat 
Mikko Jokisaaren johdolla. Seimi, pyhis ja lasten-
kokous. Su 8.9. klo 17 International Service at 

Toppila-Center, Paakakatu 2. Ma 9.9. klo 18 Sykarin kaivolla -ilta naisille. 
Ke 11.9. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta. To 12.9 klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous 
ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 8.9. Jumalanpalvelus klo 11.00 ja sitä ennen rukouskokous klo 10.30.
Ma 9.9. Koti- veljesliitto klo 13.00.

Olet aina tervetullut !!!

To 5.9. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Martti 
Väyrynen, God’s Bell, tarjoilu, aihe: ”Jeesus on 
sama tänäänkin.” Pe 6.9. klo 18-21 Varkki-ilta 

Eedenissä, 11-14-vuotiaille. La 7.9. klo 10-15 Pohjois-Suomen vapaaseura-
kuntien rohkaisupäivä, Richard Svensson. La klo 17 ja 20 Kotibileet vapik-
sella, nuorille ja nuorille aikuisille, Richard Svensson. Su 8.9. Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ club, tarjoilu, Henri Tuhkala, Richard Svensson. Ti 10.9. 
klo 18 Seurakunnan ylimääräinen kokous (jäsenille). Ke 11.9. klo 18 Nuor-
tenilta.  www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 10, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Hautauspalvelu
sotaniemi

Pakkahuoneenkatu 5, 90100 oulu
P. 044 342 0341 (24h)

kirkkotie 1, haukiPudas
P. 08 547 17 50

www.sotaniemi.fi

Hautauspalveluja

Kirkkokyytiseteli 
on tarkoitettu yli 
65-vuotiaille oulun 
seurakuntien alueella 
asuville vanhuksille, 
jotka eivät muuten 
pääse kirkkoon.
Seteleitä voi 
pyytää papeilta 
tai diakonia-
työntekijöiltä.

Eini Sarajärvi ei pääsisi sunnuntaina kirkkoon ilman autokyytiä.

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Rauhan 
tervehdys on 

myös verkossa
Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan 

netistä:

www.rauhantervehdys.fi

Kuolleita

radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz, 
www.radiodei.fi
Su 8.9. klo 8.45. Radiopyhäkoulussa 
Karjasillan seurakunnan lastenoh-
jaaja Eveliina Korkea-aho kertoo Ju-
malan huolenpidosta.
Kello 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Messun toimittaa Länsi-Turunmaan 
suomalaisen seurakunnan kirkko-
herra Juho Kopperoinen, ja häntä 
avustavat Pentti Kortesluoma, Eija 
Röning ja Heimo Kuha. Juho Kop-
peroinen on ehdolla Oulujoen seu-
rakunnan kirkkoherranvaalissa, ja 
pitää vaalisaarnansa tässä messussa. 
Kanttorina on Sanna Leppäniemi.
Klo 11.15 Armonpulla. "Nukahdin 
rattiin, ja auto romuttui käyttökel-
vottomaksi. Itse en sanut naarmua-
kaan." Oulunsalon seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Kirsi Järvelin 
muistelee dramaattista tilannetta 
tiellä. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusinta 
aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa on haastattelussa Oulujoen 
kirkkoherranvaalissa ehdolla oleva 
Juho Kopperoinen. MP
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantaista 

torstaihin kello 16.20.
Pe 6.9. klo 14.40 Päivän valinnassa 
Oulun ev.lut. seurakuntien vanhus-
työn pastori Markku Palosaari ker-
too muistisairaiden laulavista ystä-
vistä. Uusinta. MP
Ke 11.9. klo 16.40 Herätys eilen ja tä-
nään. Kansan Raamattuseuran juu-
ret juontavat sotien jälkeiseen ai-
kaan 1940-luvulle. Sen tavoitteena 
oli alusta alkaen yhteistyö seurakun-
tien kanssa evankelioinnin saralla. 
Työ perustuu yksittäisten ihmisten 
taloudelliseen tukeen. Nykypäivänä 
Kansan Raamattuseuralla on ystä-
viä ja lähettäjiä noin 18 000. Järjes-
tön kesätapahtumat, eli Sanan su-
vipäivät, Heinäveden kirkastusjuh-
lat sekä Kerimäen Elopäivät kokoa-
vat yhteensä 11 000 ihmistä sanan-
kuuloon joka kesä. Toiminnanjoh-
taja Ulla Saunaluoma kertoo, mitä 
Kansan Raamattuseuralle kuuluu 
tänään. Uusinta. MP

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz, 
www.radiopooki.fi
Su 8.9. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa 
Karjasillan seurakunnan lastenoh-
jaaja Eveliina Korkea-aho kertoo Ju-
malan huolenpidosta.

Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Messun toimittaa Ari-Pekka 
Metso, ja häntä avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen. Kanttorina on Lau-
ri-Kalle Kallunki ja urkurina Péter 
Marosvári.

Suora nettilähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 8.9. klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. 

radio yle 1, 90,4 mHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 8.9. klo 10 jumalanpalvelus Mar-
tinkirkosta Turusta. Virret: 533:1-3,
726, 370:1,3,7 (vuorovirtenä), 582:1-
2,5-6, 329:1-2,4.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–6.25, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, la 
klo 18.

yle TV 1
Su 8.9. klo 10 Yhteispohjoismainen 
jumalanpalvelus, Norja. Katolinen 
messu Tautran saaren luostarin kir-
kossa. Mariaklosterin nunnien, ka-
tolisen seurakunnan ja paikallisten 
asukkaiden yhteiseen messun toi-
mittaa isä Anthony O'brien.

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

omakohtaiset tarinat 
jumalasta puhuttelevat nuoria

Oulunsalon seu-
rakunnan nuo-
risotyönohjaa-
ja Kirsi Järvelin 

on työssään huomannut, 
että nuoret eivät välttä-
mättä jaksa kuunnella 
pitkiä luentoja.

Heitä koskettavat to-
sitarinat. Niinpä Kirsi on 
ottanut tavakseen kertoa 
niistä pienistä hetkistä 
omassa elämässään, jol-
loin Jumala on puhunut 
sydämelle tai varjellut 
vaikeissa tilanteissa.

Kirsi jakaa kokemuk-
siaan syyskuun ajan myös Armonpulla-ohjelmien kuuli-
joille Radio Dein Oulun taajuudella. Hän muistelee muun 
muassa vakavaa liikenneonnettomuutta, eksymistään La-
pissa, ja sitä, millaista oli, kun ei ollut kaapissa yhtään 
ruokaa.

Marja Blomsterin toimittama Armonpulla kuullaan 
Oulun ev.lut. seurakuntien Rauhan Aseman tuottamassa 
aluelähetyksessä sunnuntaisin klo 11.15.

Ohjelmat ovat kuultavissa myös Radio Dein nettiarkis-
tossa ilmestymisensä jälkeen. Linkki Armonpullien arkis-
toon löytyy osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/kuun-
teleohjelmia.

Ritva Anneli
VIINIKKA

s. 13. 2. 1941
k. 26. 8. 2013

Kiittäen, kaivaten
omaiset
ystävät

Siunaus toimitettu,
kiitos osanotosta.

Lämmin kiitos 
Hoikantien Hoivalle, 

Heikinkodille ja diakoniatyölle.

Tuiran seurakunnan pit-
käaikainen kirkkoherra 
Hannu Ojalehto siirtyy 
eläkkeelle 1.10. Ojaleh-

to on toiminut Tuiran seura-
kunnassa kirkkoherrana vuo-
desta 1989 ja pappina vuodes-
ta 1980. Eläkkeelle siirtymisen 
juhlallisuudet alkavat Hannu 
Ojalehdon toimittamalla mes-
sulla sunnuntaina 22.9. kello 
12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Messun jälkeen juodaan kirk-
kokahvit.

– Toivon tapaavani runsaas-
ti seurakuntalaisia messussa ja 
kirkkokahveilla, Ojalehto sa-
noo.

juhlallinen 
viikonvaihde
Perjantaina 27.9. kello 12–15 
on Vanhassa pappilassa Oja-
lehdon eläkkeelle siirtymistä 
juhlistava kahvitilaisuus. Mah-
dolliseen tervehdyspuheen-
vuoroon voi varata ajan Tui-
ran seurakunnan kirkkoher-
ranvirastosta, p. (08) 5314 600. 
Lahjojen ja kukkien sijaan Oja-
lehto toivoo muistamiset Kir-
kon Ulkomaanavun katastro-
fiapuun, tili FI33 1572 3000 
5005 04, viesti: Hannu Ojaleh-
to eläkkeelle.

Tuiran seurakunnassa juh-
lallisuudet jatkuvat koko vii-

Kirkkoherra 
Hannu Ojalehto 
siirtyy eläkkeelle

konvaihteen, sillä lauantaina 28.9. 
kello 18 kuullaan Oulun tuomio-
kirkossa J.S. Bachin h-mollimes-
su (BWV 232) ja sunnuntaina 
29.9. kello 16 kuorokonsertti Py-
hän Tuomaan kirkossa. Molem-
missa esiintyy ruotsalais-suoma-
lainen kokoonpano Erik West-
bergs Vokalensemble. Lauantai-
na esiintyvät lisäksi Vocal Art ja 
Svenska Barockorkestern.

Tuiran seurakunnan uudek-
si kirkkoherraksi valittiin viime 
keväänä teologian tohtori Niilo 
Pesonen. Hän aloittaa virassaan 
ensi vuoden alusta.

Hannu Ojalehto.

Kirsi Järvelin

I i t a  P i r t t i ko sk i

Kiiltävät menopelit ajajineen 
kurvasivat Lähimmäisen 
sunnuntaina ensin Mu-
hoksen kirkon pihalle ja 

jumalanpalveluksen jälkeen kah-
ville seurakuntatalolle.

  Mukana oli niin mobilisteja 
kuin motoristejakin, joita kaikkia 
yhdisti hiljentymisen tarve. Kun 
on tien päällä vanhalla autolla 
hissukseen ajelemassa tai moot-
toripyörän selässä, arki on kauka-
na ja mieli jotenkin kohonneena. 
Siitä ei taida olla pitkä matka har-
tauden kokemiseen. 

Lähimmäisyys näkyy tässä 
porukassa esimerkiksi siinä, että 
tien päällä autetaan avun tarpees-
sa olevia, vähän niin kuin laupi-
as samarialainen, jonka kerto-
mus oli päivän aiheena. Mobilis-
tit ja motoristit arvostavat myös 
yhteisöllisyyttä. Ajopelien kans-
sa värkätään ja tietenkin ajetaan 
yhdessä. 

Muhoksella ovat mobilistit ko-
koontuneet kirkkoon jo muuta-
mana syksynä, nyt mukaan kut-
suttiin ensimmäisen kerran myös 
motoristeja. 

Haaveena on, että syksyises-
tä kirkkopyhästä tulisi ajokauden 
päätöstapahtuma. Muhos sopisi 
tähän hyvin, osaavathan moto-
ristit tien hyvin kun huristelevat 
satojen ajajien voimin tänne vap-
puajelulleen. 

Kirkko,  paikka 
pysähtymiselle ja 
tankkaukselle

Mobilistit ovat hekin liikku-
vaa väkeä ja pitävät erilaisista ko-
koontumisista. Myös heille tällai-
nen isompikin tapahtuma sopisi 
hyvin. 

Nyt koolla olivat etujoukot. 
Heidän toimestaan ideaa ryhdy-
tään toteuttamaan. Ehkäpä ensi 
elokuussa pärinä ja hurina kirkon 
pihassa on entistä mahtavampaa.
                                                                                                                                                   

mArjA-KAiSA HeiKKiNeN

Niilo Kiviniemi ”harrikkansa” kanssa.
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Ps. 127: 1-2
Jos Herra ei taloa rakenna,
turhaan näkevät rakentajat vaivaa.
Jos Herra ei kaupunkia vartioi,
turhaan vartija valvoo.
Turhaan te nousette varhain,
turhaan valvotte myöhään
ja raadatte leipänne tähden.
Yhtä lailla Herra antaa omilleen,
vaikka he nukkuisivat.

Gal. 6: 2-10
Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte 
Kristuksen lain. Joka luulee olevansa jotakin, 
vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Kukin 
tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi 
ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta 
itseään toiseen. Jokaisen on kannettava oma 
kuormansa.
    Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon 
opettajalleen kaikkea hyvää. Älkää pettäkö 
itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä 
ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää 
siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona 
tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, 
korjaa siitä satona ikuisen elämän. Meidän ei pidä 
väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, 
saamme aikanaan korjata sadon. Kun meillä vielä 
on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, 
mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.

Matt. 6: 25-34
Jeesus sanoo:
    "Älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä 
söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä 
sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin 
ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa 
taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa 
eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen 
Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän 
arvoisia kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla 
lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?
    Mitä te vaatetuksesta huolehditte! Katsokaa 
kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät 
ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille: 
edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin 
vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala 
näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja 
huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä 
huolehtii, te vähäuskoiset!
    Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' 
tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme 
vaatteet?' Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. 
Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te 
tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea 
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta 
tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. 
Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää 
kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät 
sen omat murheet."

Pyykkipäivä 
Perheessämme on muodostunut ajan kuluessa sanattomia sopimuksia. Yksi niistä on se, 
että äiti huolehtii vaatteiden puhtaudesta ja siisteydestä. Iltaöisin pyykkiä silittäessäni 
mietin päivän tapahtumia. Ilta illan perään, viikko viikon perään riittää pyykkiä. Pyykin 
määrä pysyy vakiona, se vain siirtyy pesukoneesta naruille, naruilta silityslaudalle, siitä 
pöydän kautta kaappiin, kohta taas käyttöön ja pyykkikoriin. 

Kaapeissa pyörii vielä pikkuvauvan vaatteita. On potkuhousuja, nyt jo pikkumiehen 
farkkujakin. On ison tytön eskarivaatteita, niissä pitää olla samanlaiset kuviot kuin kave-
reilla. Sitten on kahden aktiivisen aikuisen kaikenlaiset kamppeet. Jonain päivänä vielä 
leppoisat villatöppöset illan rauhallisiin hetkiin kirjan äärellä. 

Jeesuksen aikaankin oli äitejä, ja oli pestävä pyykkiä, oli korjattava ja katsottava lapsille 
sopivankokoista. Pyykki kiersi silloin vähän erinäköistä ympyrää käytön, kuivatuksen ja 
pesun välillä, kun olosuhteet ja konstit olivat toiset. Arki teetti töitä tuonkin ajan ihmisille.

Erään kerran Jeesus opetti luokseen kokoontuneita kehottamalla heitä katsomaan, 
kuinka kedon kukkaset oli puettu. Ne eivät nähneet vaivaa, ne eivät tehneet työtä. Silti 
niiden asut olivat loistavammat kuin upeimmankaan kuninkaan vaatteet. Arjen kiireiden 
keskellä harvoin pysähtyi tuonkaan ajan ihminen ajattelemaan, miten Jumala lahjanaan 
antaa hyvyyttään jokapäiväisten asioiden muodossa. Kuinka Jumala tietää kyllä ihmisten 
huolet huomispäivästä ja sen haasteista. Kuinka Jumala arjessa kantaa.

Jeesus käski myös nostamaan katseen pyykkikorista ja kedon kukkasista kohti taivasta: 
"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan." Arjen ylä-
puolella on olemassa Pyhä, joka katselee tämän maailman aherrusta. On olemassa Jumala, 
jonka kämmenellä me elämme. Hän meidät vaatettaa ja varustaa, ja hänen suurimmat lah-
jansa ovat kirkkaammat ja kestävämmät kuin tämä maailmankaikkeus. Hän antaa tule-
vaisuuden ja toivon, joka kantaa vielä sittenkin, kun kaikki arkinen jää taa.

SeijA HelOmAA
kappalainen, Kiiminki

Sanan aika
Sunnuntai 8.9.2013
Psalmi: Ps. 86: 1, 3-7 
1. lukukappale: Ps. 127:1-2 
2. lukukappale: Gal. 6:2-10 
Evankeliumi: Matt. 6:25-34 
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Kiimingin seurakunta sel-
vittää loppuvuoden aika-
na, miten kiiminkiläisil-
lä 81–89-vuotiailla kotona 

asuvilla menee.
Tätä varten tehdään kotikäynti 

120–130 osoitteessa.
Lokakuussa viikolla 44 järjes-

tetään täsmäviikko, jolloin ovi-
kelloja käyvät soittamassa työpa-
rit: seurakunnan työntekijä ja teh-
tävään koulutettu vapaaehtoinen.

– Seurakunta on etukäteen yh-
teydessä kaikkiin, joille löydetään 
yhteystiedot. Jos puhelinnumero 
on salainen, silloin käymme ovel-
la summassa ja katsomme, onko 
ketään kotona, sanoo diakoni Er-
ja Haho.

Yhteisvastuukeräyksen tuotos-
ta jää 10 prosenttia oman seura-
kunnan käytettäväksi. Kiimin-
gissä se on ajateltu kohdistaa ko-
tikäyntikampanjan hyväksi.

Kaipaako ikäihminen
tekemistä tai ystävää
– Haluamme kuulla, miten koto-
na asuvien ikäihmisten arki su-
juu. Selvitämme kotikäynneillä, 
onko vanhuksilla avuntarvetta ja 
jos on, tietävätkö he, mistä apua 
voi saada.

– Samalla mietimme kunkin 
vanhuksen kanssa, mitä toimin-
taa seurakunta voisi tarjota – on-
ko seurakunnalla jokin työmuo-
to, joka voisi houkutella ikäihmi-

Kiimingin seurakunta

Kiiminki selvittää, 
miten ikäihmisten arki sujuu

Kiiminkiläisellä Anni Halo-
sella oli mukava kesä. Hän 
esimerkiksi hurautti yksin 
lentäen Ruotsiin.

-Tukholma on minulle aika 
tuttu, tytär on asunut Ruotsissa 
jo 38 vuotta.

Seurakunnan porinapiirin ke-
sätauon päättymistä Halonen 
odottaa jo kovasti.

Tärkeä osa 86-vuotiaan arkea 
on myös jokakeskiviikkoinen 
päivätoiminta.

– Sinne lähden aina mielelläni. 
Siellä on muun muassa jumppaa 
kuntosalilla.

– Ja tietysti yksi ohjelmanume-
ro ovat ruokailut. Auto hakee mi-
nut jo kahdeksan jälkeen ja senio-
ritalolla mennään heti ensimmäi-
seksi aamupalalle.

Eteisessä on kokoon taiteltuna 
apuvälinelainaamosta saatu pyö-
rätuoli, mutta sitä Halonen ei vie-
lä ole tarvinnut.

– Kolmisen vuotta sitten kun-
to kyllä huononi. Polkupyörällä 
en ole ajanut enää pariin kesään, 
Halonen sanoo, vähän haikeana.

ystävät pitävät
yksinäisyyden loitolla
Onneksi seurakunnan toimintaa 
järjestetään lyhyen kävelymatkan 
päässä.

Aktiiviseen elämään auttavat 
myös ystävät.

– Maija, eräs autolla liikkuva 
ystävä, hakee minua raamattupii-
riin. Ja onhan seurakunnalla joi-
hinkin tilaisuuksiin kuljetus.

Anni Halosen puheissa vilah-
taa usein Anne, ystävä saman tien 
varrelta.

Ystävän avulla Annille järjes-
tyi esimerkiksi kyyti veljen hau-

Anni Halonen ja Seija Lomma istuvat Halosen kotisohvalla ja tutkivat eläkeläisten syystoiminnan esitteitä.

Porinapiiri on viikon kohokohtia

tajaisiin.
– Olin jo jäämässä kokonaan 

pois, kun Anne sanoi, että hän voi 
miehensä kanssa lähteä kaveriksi 
Kuopioon.

Halonen muutti rivitaloon 16 
vuotta sitten, puolison kuoltua.

Anni ei sanojensa mukaan eh-
di tuntea itseään yksinäiseksi:

– Teen pieniä kotiaskareita, 
lepään, käyn seurakunnan rien-
noissa. En ole oikeastaan kerin-
nyt potemaan yksinäisyyttä –
paitsi alkuun kun mies kuoli 
ja jäin samoihin aikoihin eläk-
keelle.

– On minulla aina ollut ystä-
viä. Annen kanssa kohtasin ensi 

kertaa seurakunnan kurssilla ja 
diakoniapiirissä, Halonen muis-
taa.

– Meidän touhut ovat aika ko-
tikeskeisiä. Ja kirkossa käymme.

Anni Halosen arki sujuu vielä 
hyvin yksin asuen.

– Teen aamupalaa kahdeksan 
nurkilla. Päiväruuan otan kun-
nan kotipalvelulta arkipäiviksi. 
Se taitaa tulla tuosta yläasteelta. 
Viikonloppuisin ostan jotakin 
puolivalmistetta ja kokkaan itse.

Aamupuurolle
joka maanantai
Halosen luo poikkeaa diakonia-
työntekijä Seija Lomma, jonka 
kanssa vaihdetaan loppukesän 

kuulumiset.
Samalla käydään läpi toimin-

taa, jota seurakunta tänä syksynä 
ikäihmisille tarjoaa.

– Anni, jätän sinulle näitä esit-
teitä. Suvelassa esimerkiksi pide-
tään 25. ja 26. syyskuuta syyslei-
ri eläkeläisille. Kolamäen kerho-
huoneella tarjotaan maksuton 
aamupuuro joka maanantai kel-
lo 10–11. Samassa yhteydessä voi 
seurustella ja lukea lehtiä, Lom-
ma luettelee.

– Ja eläkeläisten kerho on taas 
kerran kuussa. Sinnehän on mak-
suton kuljetus, Lomma jatkaa.

Kunnalta Halonen saa kul-
jetuspalvelua, 18 yksisuuntaista 

set liikkeelle, Erja Haho kertoo.
Kotikäynnillä kartoitetaan li-

säksi, kuinka moni toivoo, et-
tä seurakunnan työntekijä käy 
heidän kotonaan jatkossakin ja 

tämänvuotisen 
Yhteisvastuu-
keräyksen teemana 
olivat yksinäiset 
vanhukset. 
Seurakunta sai 
kimmokkeen 
kotikäynti-
kampanjaan.

matkaa kuukaudessa.
Kyytiapua vanhuksille tarjoaa 

osaltaan myös seurakunta: vuo-
denvaihteessa on tulossa käyt-
töön kirkkokyytiseteli, jolla saa 
maksutta tietyn määrän taksi-
matkoja vuodessa.

Annille jää myös Kolamäen 
porinapiirin syksyn ohjelma.

– Sielläkö on bingokin! Ja toi-
verunoja. Ihan mielekkäältä vai-
kuttaa, Halonen kiittää.

miNNA KOliSTAjA

kuinka monessa osoitteessa olisi 
vapaaehtoinen ystävä tervetullut 
piipahtamaan silloin tällöin.

– Kotoa lähtemiseen voi olla 
monenlaisia esteitä: huono kuu-
lo voi hankaloittaa ryhmässä ole-
mista, heikko näkökyky voi haita-
ta liikkumista kodin ulkopuolel-
la, liikuntakyky voi asettaa omat 
rajoituksensa. Siksi moni jää mie-
luummin kotiin, Haho tietää.

Seurakunta tarjoaa kyydityk-
siä muun muassa kirkkoon tiet-
tyinä sunnuntaina sekä koko Kii-
mingin alueen eläkeläisten ker-
hoon Suvelaan kerran kuukau-
dessa.

– Moni arastelee turhaan tilata 
tarjolla olevia kyytejä.

Vapaaehtoisten
koulutus lokakuussa
Lokakakuussa viikolla 44 ikäih-
misten ovilla käy seurakunnan 
kaikkien työalojen ihmisiä. Dia-
koniatyö jatkaa kotikäyntikam-
panjaa vielä loppuvuoden ajan.

Seurakunnan työntekijöille et-
sitään pareiksi vapaaehtoisia, jot-
ka koulutetaan tehtävään 17.10. 
kello 18 seurakuntakeskuksen 
neuvotteluhuoneessa.

– Olisi hienoa, jos saisimme 
mukaan esimerkiksi opiskelijoi-
ta, jotka voisivat lähteä mukaan 
vaikka päiväksikin

miNNA KOliSTAjA

M inna Ko l i s t a ja
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Kiimingin seurakunta

Kiimingin seurakunnassa 
on kehitetty lasten päivä-
kerhoa uuteen suuntaan. 
Jäälin kappelilla kokoon-

tuvassa Laululintu-ryhmässä yh-
distetään musiikki- ja luontokas-
vatusta päiväkerhoikäisille sopi-
valla tavalla.

Kerhoa ohjaavat kaksi mu-
siikkia harrastavaa lastenohjaa-
jaa, Merja Pyykkönen ja Elii-
sa Kuokkanen. He kertovat ryh-
män kokoontuvan kaksi kertaa 
viikossa.

– Aloitamme viikon ohjelman 
maanantaina ja jatkamme tiistai-
na siitä, mihin edellisenä päivänä 
jäimme, Pyykkönen sanoo.

Kahteen aamupäivään mahtuu 
monenlaista tekemistä. Kerhossa on 
perinteisten hartauksien ja leikkien 
lisäksi musiikkihetkiä ja luontoon 
tutustumista ulkoillen. Kerho on 
tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille.

– Menemme pienten lasten 
ehdoilla. Se tarkoittaa, että suun-
nitelmat voivat tarpeen tullen 
muuttua matkan varrella, Pyyk-
könen huomauttaa.

laululinnut
leikkivät    
ja oppivat

Gospelryhmä keskittyy 
yhteen projektiin kerrallaan

Pienenä projektina alkanees-
ta Kiimingin seurakunnan 
gospelryhmästä tulikin yl-
lättäen enemmän kuin piti.

– Pieni projekti vähän venyi. 
Viime kevätkaudella lauloim-
me jonkin aikaa porukkana. Nyt 
syksyllä esiinnyimme Kiiminki-
päivillä esilaulajina sekä Oulujo-
en kansanlaulumessussa, kertoo 
kuoron vetäjä, Kiimingin seura-
kunnan kanttori Sari Wallin.

– Nyt alkaa jälleen uusi pro-
jekti. Tulossa on muutamat har-
joitukset ennen lokakuun alkua 
ja esiintyminen Sanan ja rukouk-
sen illassa.

– Laulamme yksi- tai kaksiää-
nisiä lauluja. Ei mitään kovin mo-
nimutkaista, vaan kevyitä ja lau-
lullisia kappaleita, Wallin sanoo.

– Aloitimme toivomusten mu-
kaan sellaisella perinteisellä ame-
rikkalaisella puuvillapeltogospe-
lillla, mutta jatkossa mukaan tu-
lee enemmän myös suomenkieli-
siä lauluja.

Gospelryhmään päästäkseen 
riittää, että osaa laulaa puhtaasti 
yksiäänisiä melodioita, ryhmään 
sopivalta, useimmille naisille ai-
ka helpolta korkeudelta.

– Meillä on tällä hetkellä mel-
ko pieni, alle kymmenen hengen 
porukka, jossa on noin kolme–
nelikympisiä naisia, Wallin ker-
too.

Tärkeintä riemu ja
hengellinen sanoma
Gospelryhmä toimii projekti-
luonteisesti, eli harjoituksia on 
harvakseltaan ja niillä tähdä-
tään aina johonkin tiettyyn pie-
nimuotoiseen esiintymiseen.

Wallin sanoo, että ryhmäläis-
ten tulisi pystyä sitoutumaan vä-
hintään yhteen projektiin kerral-
laan, sillä kyseessä on aina yksi 
kokonaisuus.

– Sen enempää ei tarvitse, 
mutta halutessaan saa olla mu-
kana vaikka aina, toteaa Wallin.

Gospelryhmän projektiluon-

lapset 
huomioiden
Jäälin kappelin kerhotila on 
suunniteltu lapsia ajatellen. Siel-
tä löytyy sekä sopivasti leikki-
mistilaa että rauhallinen nurk-
kaus hiljaisempaa toimintaa 
varten.

– Meillä on täällä myös toi-
mivat välineet. Esimerkiksi mu-
siikkituokiota varten on tarjol-
la monipuolisesti erilaisia soitti-
mia, Pyykkönen kuvailee.

Kokenut lastenohjaaja kuiten-
kin tietää, ettei musiikin tekoon 
välttämättä tarvita suurta mää-
rää välineitä.

– Mehän olemme kaikki soit-
timia. Taputtamalla käsiään yh-
teen tai jalkoja vasten saa aikaan 
erilaisia ääniä.

Myös luontokasvatus lähtee 
käytännön asioista. Se sitoutuu 
luontevasti kerhon muuhun toi-
mintaan.

– Ulkoillessamme tutustum-
me lähiympäristöömme. Välipa-
latauon yhteydessä lapset oppivat 
kierrätyksestä. Satuhetkessä voi-

– Meillä käy paljon lapsia per-
hekerhoissa, joihin lapset tule-
vat yhdessä vanhempiensa kans-
sa. Sen sijaan päiväkerhoissa ei 
ole käynyt niin paljoa lapsia. Siksi 
halusimme kehittää päiväkerhoa 
erilaiseksi, Pyykkönen kertoo.

Kerhot suunnitellaan luku-
vuodeksi kerrallaan, eli Laululin-

tu-ryhmäkin toimii ainakin ke-
vään loppuun asti.

– Tämä on uusi idea, joka saa 
vielä kehittyä. Katsomme lapsia, 
mistä he pitävät, ja suunnittelem-
me toimintaa sen mukaisesti.

– Lasten kanssa toimiminen 
on luovaa työtä, johon kuuluu 
paljon luovimista, Pyykkönen 
naurahtaa.

Kuten muutkin seurakunnan 
kerhot, myös Laululintu-ryh-
mään osallistuminen on ilmaista.

– Kerhoon mahtuisi mukaan 
vielä pari lasta. Meiltä voi myö-
hemminkin kysyä vapaita paik-
koja, Pyykkönen ja Kuokkanen 
lupaavat.

KAiSA ANTTilA

kiläinen Petra Richards, jolle 
gospelryhmästä on tullut tärkeä 
harrastus.

Gospelryhmän rento ote ja 
mukava ilmapiiri sopivat hänen 
tämänhetkiseen elämäntilantee-
seensa hyvin. Hän aloitti kama-

rikuorossa, mutta vaihtoi sitten 
hieman kevyempään.

– Olen laulanut lapsena ja 
nuorena seurakunnan kuoroissa, 
mutta tässä välissä olleen pitkän 
tauon jälkeen on mukavaa, ettei 
tarvitse laulaa heti kantaatteja tai 
jännittää, pääseekö riittävän kor-
kealle.

Esiintymistä tärkeämpää 
Richardsille on se, että saa laulaa 
yhdessä muiden kanssa.

– Yhdessä tekemisen riemu ja 
laulujen hengellinen sanoma ovat 
ne tärkeimmät asiat, Richards to-
teaa.

KATjA KiiSKiNeN

Kiimingin gospelryhmä aloittaa 
uuden projektin harjoitukset 
perjantaina 6.9. kello 18 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa. Uusien 
jäsenten olisi hyvä olla mukana 
alusta saakka. Kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä Sari Walliniin, p. 0400 
839 461.

daan lukea luonnosta kertova sa-
tu, Pyykkönen selittää.

Avoinna 
kehitykselle
Kiimingin seurakunnan lasteno-
hjaajat ja lapsityönohjaajat miet-
tivät yhdessä Laululintu-ryhmän 
nimen ja sisällön.

Jenna sai soittaa triangelia hartauden alun merkiksi. Häntä auttoi lastenohjaaja 
Merja Pyykkönen.

Unna löysi kerhon eläinlelulaatikosta 
mieleisensä lelut.

Kerholaiset kokoontuvat saman pöydän ääreen eväiden syönnin ajaksi.

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

G ra e m e R i c ha r d s

teisuus on eduksi, sillä esimer-
kiksi elämäntilanteiden muuttu-
essa se ei sido samalla tavalla kuin 
jatkuva kuorotoiminta.

– Sovimme harjoitukset sen 
mukaan, miten ryhmäläisten ai-
katauluihin sopii, kertoo kiimin-

Gospelryhmäläiset olivat esilaulajina Kiiminkipäivien kansanlaulukirkossa.
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Oulujoen seurakun-
nassa pidetään 
kirkkoherranvaa-
lit syyskuun lo-

pussa. Ennen sitä kolmel-
ta kirkkoherraehdokkaalta 
kuullaan vaalisaarnat Ou-
lujoen kirkossa. Sunnun-
taina 1.9. ensimmäisen vaa-
lisaarnan piti Risto Kormi-
lainen.

Messun jälkeen Kormi-
laista pääsi jututtamaan va-
paamuotoisemmin kirkko-
kahveilla. Ensi sunnuntai-
na 8.9. vuorossa on Juho 
Kopperoinen ja 15.9. Satu 
Saarinen.

Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.9.2013

oulun ev.lut. 
seurakunnat etsivät 
laulutaitoisia 
vapaaehtoisia 
muistisairaiden
ihmisten tueksi. 
laulavaksi 
ystäväksi voi lähteä 
kuka tahansa 
laulutaitoinen, joka 
haluaa palvella 
muistisairaita 
lähimmäisiään 
musiikin kautta.
 

Laulamassa voi käydä 
yksin, pareittain tai 
mahdollisesti jo val-
miin musiikkiryhmän 

kanssa. Vapaaehtoinen voi 
vierailla hoitolaitoksissa 
sen verran kuin hänellä it-
sellä on aikaa käytettävissä.

Viime syksynä aloitet-
tu vapaaehtoistoiminta on 
kerännyt kaikkiaan noin 50 
vapaaehtoista laulavaksi tai 
soittavaksi vieraaksi hoito-
laitoksissa asuvien muisti-
sairaiden ihmisten tueksi.

– Kokemus on innos-
tava, palaute on ollut suo-
rastaan liikuttavaa, kertoo 
Oulun seurakuntien van-
hustyön pastori Markku 
Palosaari.

Palosaaren mukaan mu-

Kuka tahansa laulutaitoinen 
voi ryhtyä muistisairaan iloksi

siikki ja hengellisyys ovat 
viimeisimpiä asioita, joiden 
välityksellä vaikeasti muis-
tisairas ihminen voi tuntea 
yhteyttä.

–Hengellisyydessä on 
keskeistä tuttu musiikki 
ja laulu, tutut siunaukset, 
kosketus, ehtoollisen tuok-
su ja maku.

Muistisairaiden ihmis-
ten kanssa lauletaan tuttuja 
lauluja. Esimerkiksi Kansa-
koulun laulukirjaa on käy-
tetty paljon. 

–Uskoisin, että tämä on 
vapaaehtoisille mukava ta-
pa tehdä vapaaehtoistyö-
tä. Toiselle ihmisille laula-

minen on minusta herkkä, 
suorastaan hellyttävä tapa 
auttaa, Palosaari sanoo.

Tehtävään annetaan 
koulutus tiistaina 10.9. kel-
lo 18–19 Karjasillan kirkon 
seurakuntasalissa. Mu-
kaan voi ilmoittautua en-
nen koulutusta osoittees-
sa www.suurellasydamella.
fi  tai vanhustyön pastorille 
Markku Palosaarelle p. 044 
316 1420, markku.palosaa-
ri@evl.fi.

Laulavaksi ystäväksi voi 
ilmoittautua myös oman 
seurakunnan yhteyshenki-
lölle. Yhteystiedot löytyvät 
ilmoituksesta sivulta 19.

A r k i s to ku va K a r ja s i l l an  vanhus te nm e s sus t a  2012 /  S anna Tu r u n e n

Laulavia vieraita toivotaan hoitolaitoksiin.

Äänestäjät pääsivät jututtamaan 
Risto Kormilaista kirkkokahveilla

Leikkaa talteen!

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 
ja sukuselvitykset
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.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot 
puhelimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi
Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitosteologi Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Riitta Ojala, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116
Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 
Mediatoimitus Rauhan Asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563
Sairaalasielunhoito
Vt. johtava sairaalapastori
Juha Kyllönen p. 040 5797 807
Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalin ensimmäisellä vaalisijalla oleva Risto Kormilainen 
kirkkokahveilla vaalinäytteen jälkeen.

Pe n t t i  Ko r t e s lu o ma

Musiikki ja 
hengellisyys ovat 
viimeisimpiä 
asioita, joiden 
välityksellä 
vaikeasti 
muistisairas 
ihminen voi 
tuntea yhteyttä.

Markku Palosaari
Oulun seurakuntien
vanhustyön pastori
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Varhaisnuoret

Kuulovammaiset
Lähetyspiiri ke 11.9. klo 14, Piispantalon tallikappeli. 
Syksyn ensimmäinen lähetyspiiri Urpo-papin johdolla 
ja poikkeuksellisesti tallikirkossa.
Viittomakielisten kuurojen leiri to–su 3.–6.10., Juu-
man leirikeskus. Leirin hinta kuljetuksen ja täysihoi-
don kanssa on 62 €. Leirin vetäjinä ovat diakoniatyön-
tekijät Saila Luukkonen Tuiran seurakunnasta ja An-
ne-Mari Kyllönen. Sitovat ilmoittautumiset 17.9. men-
nessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Anne-Maril-
le, p. 040 5912 657 tai vastaanotolla ti ja to klo 9–11.

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

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 8th of September at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 8.9. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Syysleiri eläkeläisille ke–to 25.–26.9., Suvelan leirikes-
kus. Syysleiri on tarkoitettu sellaisille eläkeläisille, jotka 
selviävät päivittäisistä toiminnoista ilman henkilökoh-
taista avustajaa. Leirille otetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä, etusijalla ovat kiiminkiläiset ja oulunsalolaiset 
eläkeläiset. Leirin hinta on 35 €. Ilmoittautumiset, ruo-
kavaliot ja kiiminkiläisten kyydin tarve 12.9. mennessä 
Kiimingin seurakunnan kirkkoherranvirastoon, p. 040 
584 4406. Lisätietoja Erja Haholta, p. 0400 775 164 tai 
Riitta Markus-Wikstedtiltä, p. 044 7453 848. Keskiviik-
kona leirillä luento aiheesta "Onko tietokone kaveri vai 
vihollinen?" Jos haluat osallistua pelkästään luennolle 
ja jäädä ruokailemaan leiriläisten kanssa hintaan 5 €, il-
moittaudu kirkkoherranvirastoon.

Leirit ja retket

Lähetys
Cafe Krypta avoinna torstaisin 5.9.–28.11. klo 11–16. 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. Tarjolla itsevalmistet-
tuja makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita 
käsitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulu-
tukseen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14, 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja, Nokelantie 48 B, käyn-
ti Latokartanontien puolelta. Puodista kirpputoritava-
raa, polkupyöriä ja niiden osia sekä uusia pajan tuot-
teita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä ja 
askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa 
vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! P. 044 3161 720.
Raamattua ristiin rastiin pe 6.9. klo 12, Siipi – lähe-
tyksen puoti ja paja. Kristuksen ruumis, Matti Laurila.
Puttaan Tuvassa avoimet ovet torstaisin ja perjantai-
sin klo 12–14, osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahta-
maan, nauttimaan jokimaisemasta, tekemään käsitöi-
tä tai lukemaan lehtiä. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin, 
teen tai mehua. Kerran kuukaudessa keittopäivä. Tuot-
to Haukiputaan seurakunnan diakonian ja lähetystyön 
tukemiseen. Lähetystyön käsityömyyntiä.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

opisKelijajärjestöt
OPKOn opiskelijailta la 7.9. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Kristitty ei elä itsessään – lähimmäisenrakkaus, Samuel 
Korhonen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 9.9. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. People&Pizza: Tu-
tustumista ja pitsaa.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 11.9. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Minäkö pyhittynyt? 
Olavi Rimpiläinen.

Sarastus-kuoron harjoitus
torstaina 5.9. klo 18–20 Elohuonella.
Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päivään laulamalla!
Lisätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729.

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.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 12.9. klo 19 katolisessa 
kirkossa, Liisantie 2. 
Toimittaa isä Donbosco Thomas ja 
ekumeeninen työryhmä.

Mustarastas yhtyeen 
20-vuotisjuhlakonsertti 

lauantaina 14.9. klo 19 Karjasillan kirkossa.

S e p p o S i r k ka

10-leiriläisten toimintapäivä lauantaina 7.9. klo 12–16 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. Voit osallistua ta-
pahtumaan oman aikataulusi mukaan. Tervetuloa koko 
perheen kanssa! Ammuntarata, leirikuvia, musaa, lähe-
tystä ja grilli kuumana. Paikalla tietysti iki-ihanat isoset 
ja kyläpäälliköt!

Oulun ev.-lut. seurakuntien 

musiikkikoulu
• Tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille 

sosiaalisesti ja henkisesti kehittävä harrastus 
puhallinmusiikin parissa, sekä   
osaltaan turvata seurakunnan ja   
konservatorion puhallinorkestereiden  
toiminnan jatkuvuus soittajien ja   
soitinjakauman osalta.

• Soitonopetusta myös aikuisille.
• Soitonopetusta annetaan mahdollisuuksien mukaan 

kaikissa puhallinsoittimissa.
• Musiikkikouluun ei ole pääsykoetta.
• Soitonopetukseen otetaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä ja opettajamäärän 
sallimissa puitteissa.

• Oppilaalle annetaan henkilökohtaista 
soitonopetusta 30 min/ viikko, yhteensä 34 kertaa/
lukuvuosi.

• Lukukausimaksu on 170 € (syksy ja kevät yht. 340 €).
• Opetukseen sisältyy myös orkesterisoitto, johon 

oppilaat ovat velvoitettuja, kun soittotaito niin 
edellyttää. Orkestereita on neljää eri tasoa.

• Musiikkikoululla on lainasoittimia, joita lainataan 
oppilaille ilman erillistä korvausta.

Yhteystiedot: 
Riitta Ojala, p. 040 8414 680, riitta.ojala@evl.fi 

Toiverunojen ilta 
sunnuntaina 3.11. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Kerro runotoiveesi (runon nimi ja tekijä) 
viimeistään 4.10. osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/toiverunoni, 
sähköpostitse juha.vahakangas@evl.fi tai

postitse osoitteeseen Karjasillan seurakunnan 
kirkkoherranvirasto, Nokelantie 39, 90150 Oulu. 

Kuoreen merkintä Toiveruno. Voit toivoa yhden tai 
useamman runon.

Vapaaehtoisten vastuunkantajien 
tehtävään siunaaminen 
messujen yhteydessä

Sunnuntaina 15.9. klo 10
Oulun tuomiokirkossa, Karjasillan kirkossa

ja Kiimingin kirkossa
Sunnuntaina 15.9. klo 12
Pyhän Tuomaan kirkossa
Sunnuntaina 22.9. klo 10

Haukiputaan kirkossa

Tervetuloa seurakuntien kaikkien työalojen 
vapaaehtoiset siunattavaksi uuteen toimikauteen.

Yliopiston ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus ma 
9.9. klo 14 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Saarnaa Pauli Niemelä. Toimittaa Marko Patronen ja Ari 
Savuoja. Musiikki Cassiopeia, jota johtaa Kristian He-
berg, ortodoksinen lauluryhmä, jota johtaa Reijo Kin-
nunen, kanttorina ja urkurina Taina Voutilainen.
Nuorten aikuisten neuletapaaminen
ti 10.9. klo 18 Oulun tuomiokirkon kryptassa.
Tervetuloa neulomaan, virkkaamaan, kirjomaan tai te-
kemään jotain muita käsitöitä yhdessä muiden saman-
henkisten kanssa. Mahdollisuus myös opetella uusia 
tekniikoita. Välineitä ja materiaaleja löytyy, mutta voit 
tuoda mukanasi omat tarvikkeet.  Illoissa jutellaan vali-
tun teeman ympärillä – tai sen vierestä. Lisätietoja: tii-
na.siloaho@gmail.com.
Matalan kynnyksen raamis
to 12.9. klo 18 Jössensalissa, Asemakatu 6.
Tervetuloa lukemaan ja ihmettelemään Raamattua ren-
nossa ilmapiirissä! Tarjolla iltapalaa. Lisätietoja: Mari 
Flink, p. 050 5649 070.

Mikä runo on sykähdyttänyt, pakahduttanut, 
tehnyt levolliseksi tai rauhattomaksi – saanut 

kenties nauramaan tai kyynelehtimään? 
Liittyykö johonkin runoon muisto, jota haluat 

vaalia sisimmässäsi? 
Onko jokin runo vain ylitse muiden? 
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Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.9.2013

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
Viikkomessu pe 6.9. klo 
18.30, Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Mika Mäntyran-
ta ja avustaa Hanna Remes. 
Urkurina Sanna Leppäniemi  
ja kanttorina Keijo Piirainen. 
aCorde -lapsikuoro, johtaa 
Anna Haanpää-Vesenterä.
Messu su 8.9. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki ja ur-
kurina Péter Marosvári.  Ko-
lehti nuoriso- ja opiskelija-
työn järjestämiin nuorten ja 
nuorten aikuisten iltoihin ja 
tapahtumiin. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi  ja Radio 
Pooki. 
Messu su 8.9. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-
na Péter Marosvári.
Messu su 8.9. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Olavi Rimpiläinen, pyhä-
koulu lapsille.

Hartauselämä
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
11.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Tilaisuuden järjestää 
Oulun NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
Lähetyspiiri to 12.9. klo 14, 
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 7.9. klo 10, Van-
ha pappila. 
Raamattupiiri ti 10.9. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 11.9. klo 17, 

jumalanpalvelukset
Messu su 8.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
saarna Arto Nevala, kantto-
rina Kaisa Säkkinen.
Sanajumalanpalvelus su 8.9. 
klo 16 Martinniemen srk-ko-
dilla. Toimittaa Arto Nevala, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Kirkkokahvit. 

Hartauselämä
Kellonhovin hartaushetki 
ke 11.9. klo 13.30 Kellonho-
vin kerhohuoneessa. 
Raamattupiiri ke 11.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvassa.

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 8.9. klo 12. Kai-
kenikäisten lasten pyhäkou-
lu kokoontuu Haukiputaan 
kirkossa. Pienet lapset voi-
vat osallistua saattajan kans-
sa. Pyhäkoulusta saa Messu-
passiin tarran.

varhaisnuoret
Seurakunnan kerhot 
1.–6.-luokkalaisille alka-
vat viikolla 38. Ilmoittautu-
minen kokkikerhoihin 8.9. 
mennessä. Muihin kerhoihin 
ei ole ilmoittautumista vaan 
ensimmäiselle kerhokerral-
le voi mennä suoraan mu-
kaan. Kerhopaikat, ajat ja il-
moittautuminen: www.alak-
konäämua.fi. Lisätietoja: Eli-
sa Manninen, p. 050 5133 225 
tai Pekka Rintamäki, p. 040 
5436 960, etunimi.sukuni-
mi@evl.fi.

Nuoret
Nuorten ilta pe 6.9. ja pe 
13.9. klo 18 Vakkurilassa. 
RaJu-ilta ke 11.9. klo 18.30 
Wirkkulassa. 
Nuorten leiri 4.–6.10. Iso-
niemen leirikeskuksessa. Lei-
ri on rippikoulun käyneille 
nuorille ja ensisijaisesti tar-
koitettu haukiputaalaisille. 
Leirimaksu 20 €, ilm. 13.9.  
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Il-
moittautuneille lähetetään 
leirikirje. Lisätietoja Tarjalta, 
p. 040 8245 861 tai tarja.kai-
nulainen@evl.fi. 
Maata näkyvissä -festarit 
15.–17.11. Turussa. Lähde mu-
kaan Euroopan suurimmil-
le gospelfestareille Turkuun. 
Hinta 60 € sis. liput, matkat, 
majoituksen sekä ruoan. En-
sisijaisesti Haukiputaan seu-
rakunnan nuorille. Ilm. 28.10.  
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo Li-
sätietoja Katrilta, p. 045 6576 
122 tai osoitteesta www.
maatanakyvissa.fi.

musiikki
Lapsikuoro aloittaa harjoi-
tukset to 5.9. klo 17–18 srk-
keskuksessa. Kuoro on tar-
koitettu 7–13-vuotiaille. Uu-

sia laulajia otetaan klo 16.30. 
Lisätietoja: Kaisa Säkkinen, 
p. 040 5818 974.
Nuorten lauluryhmän har-
joitukset alkavat ke 11.8. klo 
17 srk-keskuksessa. Kuoro on 
tarkoitettu 13–18-vuotiaille. 
Lisätietoja: Else Sassi, p. 040 
5886 196.

Diakonia
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 9.9. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. Käsitöitä, kahvitte-
lua ja keskusteluja. 

lähetys
Lähetyksen käsityöpiiri ti 
10.9. klo 13 Puttaan Tuvassa.

muut menot
Lukupiiri kokoontuu kerran 
kuukaudessa Puttaan Tuvas-
sa maanantaisin 16.9., 14.10. 
ja 18.11.
Ulkoiluystävien ja muiden 
vapaaehtoisten ilta ke 25.9. 
klo 17.30–19, Wirkkula. Liik-
kumisen merkityksestä ikäih-
miselle ja siinä avustamises-
ta kanssamme keskustele-
massa fysioterapeutti Anne 
Haapala. Ilm. 20.9. mennessä 
Johannalle, p. 045 1393 993.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
torstaisin ja perjantaisin klo 

Heinätorin seurakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
12.9. klo 13, Vanha pappi-
la, Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 12.9. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
9.9. klo 9–11, Tuomiokirkkko-
seurakunta. Diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asiois-
sa vastaanotolle maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 10.9. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille.
Työttömien ruokailu ke 11.9. 
klo 11–12, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Miesten kahvihetki ke 11.9. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 8.9. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu on paikka, jossa 
pohdimme yhdessä elämän 
suuria asioita kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan tutustuen. Pyhäkouluun 
ovat tervetulleita kaikki yli 4- 
vuotiaat. Tätä pienemmille 
toivomme mukaan omaa ai-
kusta. Myös koko perhe on 
tervetullut pyhäkouluum-
me. Pyhäkouluun ei tarvitse 
ilmoittautua ja se on osallis-
tujille maksuton.
Intiön perhekerho to 5.9. ja 
12.9. klo 10, Intiön seurakun-
takoti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdessä 

oman aikuisen kanssa. Ker-
ho alkaa yhteisellä hartaus-
hetkellä. Hartauden jälkeen 
kahvitellaan, askarrellaan ja 
leikitään. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteisellä 
hetkellä.
Heinätorin perhekerho ti 
10.9. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo

varhaisnuoret
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 
9.9. klo 17–18. Kerho kokoon-
tuu Kansainvälisen koulun lii-
kuntasalissa (Kasarmintie 4). 
Kerho on osallistujille maksu-
ton eikä edellytä ennakkoil-
moittautumista. 
Kokkikerho 3.–6.-lk ma 9.9. 
klo 18–19.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ennakkoilmoit-
tautuminen nuorisotyönoh-
jaaja  Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779. Kerho on osallistu-
jille ilmainen. 
TiistaiTupa ti 10.9. klo 14–16, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Lisätietoja: nuorisotyönoh-
jaaja Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779. 

12–14 Puttaan Tuvalla. Tule 
istahtamaan, nauttimaan jo-
kimaisemasta, tekemään kä-
sitöitä tai lukemaan lehtiä. 
Kahviosta voi ostaa päivä-
kahvin, teen tai mehua. Ker-
ran kuukaudessa keittopäi-
vä. Tuotto Haukiputaan seu-
rakunnan diakonian ja lähe-
tystyön tukemiseen. Lähetys-
työn käsityömyyntiä. 

Kellonkartano: Israel-päivät 
7.–8.9., Petri Kauhanen.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 8.9. klo 17 ry:llä, 
Kello: seurat su 8.9. klo 17 
Kellon srk-kodissa, Jokikylä: 
Syyskauden avajaiset pe 6.9. 
klo 18.30 ry:llä, seurat su 8.9. 
klo 17 ry:llä.

Naiseuden Unelmia 
ja Haasteita 

-ryhmä naisille 

aloittaa tiistaina 24.9. klo 17.30 Haukiputaalla 
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 ryhmäte-
rapeuttisesta työskentelystä perheterapian ja psyko-
draaman keinoin. 
Ohjaajana perhe- ja psykoterapeutti, psykodraamaoh-
jaaja Teija Pirnes-Hyvönen. 
Osallistumismaksu 80 €. 
Ryhmäkoko kahdeksan henkilöä. 
Etusija haukiputaalaisilla. 
Muut kokoontumiset ti 8.10., 22.10., 5.11. ja 19.11. 
Lisätietoja Teija Pirnes-Hyvöseltä p. 040 5420 651, 
teija.pirnes-hyvonen@instory.fi. 
Sitovat ilmoittautumiset 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo pe 13.9. mennessä 
tai Laila Juntille, p. 040 8668 319.

Askartelukerho 1.–4.-lk luo-
ville taiteilijoille ti 10.9. klo 
18–19, Heinätorin seurakun-
tatalo. Ei ennakkoilmoittau-
tumista, kerho on osallistu-
jille maksuton.
Ilmaisutaidonkerho 1.–6.-lk 
tytöille ja pojille ke 11.9. klo 
17–18, Intiön seurakuntakoti. 
Kerho on osallistujille ilmai-
nen eikä edellytä ennakkoil-
moittautumista. 

Nuoret
Avoimet ovet ke 11.9. klo 
18–21, Elohuone. Suoritus-
vapaa-alue eli kuppi tee-
tä/ kahvia, ihmisiä, pelejä, 
mahdollisuus jutella tai olla 
vain hiljaa. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124 ja 
Käkkärä, p. 040 5747183.
Kameraproggis ke 11.9. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
takoti. Ks. ilmoitus.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Nuorten aikuisten neuleta-
paaminen ti 10.9. klo 18–20, 
Oulun tuomiokirkon kryp-

ta. Lisätietoja voi kysellä Tii-
na Siloaholta: tiina.siloaho@
gmail.com.
Matalan kynnyksen raamis 
to 12.9. klo 18, Jössensali. Li-
sätietoja: Mari Flink, p. 050 
5649 070.

seniorit
Tarinatupa ke 11.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 12.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kahvitarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 12.9. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. Kahvitarjoilu.
Kerhoissa hiljennytään yh-
dessä, keskustellaan eri tee-
moista ja ajankohtaisista asi-
oista. 

Kuorot ja kerhot
Tuomiokirkkokuoron har-
joituskausi alkaa 5.9. klo 
16. Heinätorin seurakunta-
talolla. Lisätietoja, Kantto-
ri Henna-Mari Sivula, p. 040 
7450 160.

muut menot
Sana elää pe 6.9. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Virsilauluillat ti 10.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jumalan sanasta kertovia vir-
siä, Esko Laukkanen.
Aamusilmukka ke 11.9. klo 
10, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä. An-
na-Mari Heikkinen.

Kameraproggis 
keskiviikkona 4.9. klo 18–20 
Heinätorin seurakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71. 

Opetellaan valokuvausta yhdessä. Kameran ja 
kuvaamisen perustaidot haltuun ja mahdollisuus ku-
vittaa muun muassa joulua näkyvälle paikalle Oulua.
Lisätietoja:
Käkkärä, p. 040 5747 183 ja Mono, p. 040 5747 124.

Muistisairaiden ja 
heidän omaistensa kirkkopyhä 

sunnuntaina 15.9. alkaen klo 10 messulla kirkossa, 
jonka jälkeen kirkkokahvit ja ohjelmallinen 

tilaisuus srk-keskuksessa.
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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

jumalanpalvelukset
Gospelmessu la 7.9. klo 15, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Jenni Koskenkorva.
Messu su 8.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Messun jälkeen mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. Kirkkokahvit.
Messu su 8.9. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Pauliina Stenudd. 
Kirkkokahvit. 
Perhemessu su 8.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
tavat Päivi Sutinen, Päivi Rah-
ja, Kati Naisniemi, kanttorina 
Eeva Holappa. Kirkkokahvit.
Messu su 8.9. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit.
Messu su 8.9. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Er-
ja Järvi, kanttorina Pauliina 
Stenudd. Kirkkokahvit. Ko-
lehti nuoriso- ja opiskelija-
työn järjestämiin nuorten 
ja nuorten aikuisten iltoi-
hin ja tapahtumiin sekä val-
takunnallisiin Isosseikkailu- 
ja Avainraamattukonferens-
sitapahtumiin, Kansan Raa-
mattuseuran säätiön kautta. 

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 5.9. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
11.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 12.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

musiikki ja kulttuuri
Toiverunojen ilta su 3.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Mikä ru-
no on sykähdyttänyt, pakah-
duttanut, tehnyt levolliseksi 
tai rauhattomaksi – saanut 
kenties nauramaan tai kyy-
nelehtimään? Liittyykö jo-
honkin runoon muisto, jota 
haluat vaalia sisimmässäsi? 
Onko jokin runo vain ylitse 
muiden? Kerro runotoiveesi 
(runon nimi ja tekijä) viimeis-
tään 4.10. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/toive-
runoni.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus  maa-
nantaisin klo 9–11. Ajan voi 
varata joko puhelimitse, p. 
044 3161 579 tai paikan pääl-
tä Karjasillan kirkolta.
Diakoniapiiri ma 9.9. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 10.9. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Melko nuoret naiset ke 11.9. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Ks. ilmoitus.

lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut ja luonto-
pyhäkoulu. Ks. ilmoitus.
Pyhäkoulu messun yhteydes-
sä  su 8.9. klo 10, Kastellin 
kirkko. Hiljennymme, laulam-
me ja touhuamme yhdessä. 
Pyhäkoulu alkaa messun al-
kaessa ja lapset tulevat yhtei-
seen ehtoollispöytään kirkko-
saliin omien aikuistensa luok-
se. Pyhäkouluun ovat terve-
tulleita kaikki lapset 4-vuoti-
aasta ylöspäin. Nuoremmille 
tulijoille toivomme saattajaa 
mukaan. Perhemessusunnun-
taina ei ole pyhäkoulua. Lisä-
tietoja: Mari Jääskeläinen, p. 
040 5747 109, mari.jaaskelai-
nen@evl.fi.
Perhetupa ma 9.9. klo 9, Kar-
jasillan kirkko. Tarjoilusta on 
vapaaehtoinen maksu. Voit 
ottaa mukaan myös omia 
eväitä. Lisätietoja: lastenoh-
jaaja Kati Parviainen, p. 044 
3161 572.
Karjasillan seurakunnan 
HelmiMuskarit alkavat Py-
hän Andreaan kirkolla ma 
9.9. ja Kastellin kirkolla to 
12.9. Muskariohjaajana toi-
mii musiikkipedagogi Eeva 
Pesonen. Ryhmät ovat seu-
raavat: klo 9.15–9.45 Muk-
suHelmet (2010–2011 synty-
neet), klo 10–10.30 Taapero-
Helmet (2012 syntyneet) ja 
klo 10.45–11.15 VauvaHelmet 
(2013 syntyneet). Muskari ko-
koontuu syyskauden aikana 
12 kertaa. Muskarimaksu on 
ensimmäiseltä lapselta 50 € / 
kausi, seuraavista lapsista 50 
% sisaralennus. Ilmoittau-
tuminen ja lisätietoja: lapsi-
työnohjaaja Marjaana Lassi, 
marjaana.lassi@evl.fi, p. 040 
5747 108.
Perhekerho ti 10.9. klo 9.30 
Pyhän Andreaan kirkko, ke 
11.9. klo 9.30 Kastellin kirk-
ko, ke 11.9. klo 9.30 Kauko-

Aikuisrippikoulu
ensimmäinen kokoontuminen keskiviikkona 9.10. klo 18 
Kastellin kirkon pappilan kamarissa.  
Onko rippikoulu käymättä? Karjasillan seurakunta jär-
jestää aikuisille suunnatun rippikouluryhmän. Rippikou-
lu toteutetaan iltarippikouluna, kokoonnutaan keskiviik-
koisin klo 18. Rippikoulu koostuu oppitunneista, itsenäi-
sestä työskentelystä, nettitehtävistä ja jumalanpalvelus-
käynneistä. Ryhmän konfirmaatio on sunnuntaina 10.11. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. Ilmoittautuminen osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 8.10. mennessä. 
Lisätietoja antaa Heikki Karppinen, p. 044 3161 580 tai 
heikki.karppinen@evl.fi.

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 20 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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Sururyhmä 
alkaa keskiviikkona 25.9. klo 17.30 Karjasillan kirkossa. 
Kokoonnumme Karjasillan kirkolla keskiviikkoisin klo 
17.30–19. Sururyhmä on keskusteluryhmä, jossa voit ja-
kaa kokemuksiasi, tunteitasi ja ajatuksiasi samanlaises-
sa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmä palvelee 
parhaiten, jos läheisen menetyksestä on ehtinyt kulua 
muutama kuukausi. Ohjaajina diakonissa Anu Kontio ja 
pastori Esa Nevala. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 13.9. 
mennessä: Anu Kontio, p. 040 5747 162.

Melko nuoret naiset 
keskiviikkona 11.9. klo 18 Maikkulan kappelissa. 
Tule mukaan! Illan aiheena Naisia Raamatussa. 
Aiheeseen johdattelee kappalainen Erja Järvi. 
Lisätietoja: Anu Kontio, p. 040 5747 162.

Taidepyhäkoulut 1.–3.-luokkalaisille
Tervetuloa viettämään mukavaa iltapäivähetkeä yhdes-
sä hiljentyen, jutustellen ja taiteillen monin eri tavoin. 

Lintulammen koululla to 5. ja 12.9. klo 13.30. Kokoon-
numme joka viikko torstaisin Lintulammen koululla. Li-
sätietoja ja ilmoittautuminen: lastenohjaaja Riitta Yli-
luoma p. 044 3161 427, riitta.yliluoma@evl.fi.
Kaukovainion kappelissa ma 9.9. klo 13.30. Kokoon-
numme joka viikko maanantaisin klo 13.30–15 Kauko-
vainion kappelin kerhotilassa. Lisätietoja ja ilmoittau-
tuminen: Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109, mari.jaas-
kelainen@evl.fi.
Metsokankaan koulussa ma 9.9. klo 14.30. Kokoon-
numme joka viikko maanantaisin klo 14.30–16 Metso-
kankaan koulunpikkumetson elementissä. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: Juha-Matti Seppä, p. 044 3161 426, 
juha-matti.seppa@evl.fi.
Kastellin kirkossa  ti 10.9. klo 13.30. Kokoonnumme jo-
ka viikko tiistaisin klo 13.30–15 Kastellin kirkon seura-
kuntasalissa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Mari Jääs-
keläinen, p. 040 5747 109, mari.jaaskelainen@evl.fi.
Maikkulan kappelissa ti 10.9. klo 14.30. Kokoonnum-
me joka viikko tiistaisin Maikkulan kappelin kerhotilas-
sa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: lastenohjaaja Riitta 
Yliluoma, p. 044 3161 427, riitta.yliluoma@evl.fi.

Gospelmessu 
lauantaina 7.9. klo 15, 

Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa 

Heikki Karppinen, 
avustaa

Jenni Koskenkorva.

vainion kappeli, ke 11.9. klo 
9.30 Maikkulan kappeli, ke 
11.9. klo 10 Pyhän Andreaan 
kirkko. Erillistä ilmoittautu-
mista ei tarvita.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Aikuisrippikoulu ke 9.10. 
klo 18, Kastellin kirkko.  Ks. 
ilmoitus.

seniorit
Eläkeläiskerho to 5.9. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkko, 
to 5.9. klo 13.30 Karjasillan 
kirkko, to 12.9. klo 13 Kastel-
lin kirkko. 
Seurakuntakerho ma 9.9. 
klo 13, Caritas-kodin juhla-
sali, ti 10.9. klo 14, Höyhtyän 
palvelukeskus. 
Ystävän kamari ti 10.9. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 

Kuorot ja kerhot
Kastellin kirkkokuoron 
kuoroharjoitus ke 11.9. klo 
18.30, Kastellin kirkko. Har-
joitukset keskiviikkoisin klo 
18.30–20 Kastellin kirkossa. 
Tied. kanttori Ilkka Järviö, p. 
040 5747 160.
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset maanantaisin 
klo 18.30 Kaukovainion kap-
pelissa. Myös uudet laulajat 
tervetulleita.

muut menot 

Raitin Remmi ma 9.9. klo 13, 
Maikkulan kappeli. Poikkea 
kahville kappelin takkahuo-
neeseen!

Luontopyhis Lämsänjärvellä 
su 8.9. klo 15 Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 
Tervetuloa yhdessä perheenä mukaan tutkimaan luon-
non ihmeitä. Säiden mukaan olemme sisällä tai ulkona 
välillä kauempanakin retkeillen. Isommat lapset voi-
vat tulla itsekseenkin. Omat eväät mukaan. Mahdol-
lisuus makkaranpaistoon. Hiljennymme, laulamme ja 
touhuamme yhdessä. Lisätietoja Karjasillan seurakun-
ta, lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläinen, p. 040 
5747 109, mari.jaaskelainen@evl.fi. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@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
Hautausmaat
Ylivuotto,
Puolangantie 
(n. 30 km)
Kiviharju,
Niemikyläntie 
(kirkolta n. 7 km)

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.9.2013

jumalanpalvelukset
Messu su 8.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Sari Wallin.
Messu su 8.9. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, kanttorina Sari 
Wallin.

Hartauselämä
Raamattu ja rukouspiiri ti 
10.9. klo 18–20 Jäälin kap-
pelilla. 
Raamattupiiri to 12.9. klo 10 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus vain maanantai-
sin klo 9–11 puhelimitse tai 
sähköpostilla. Ajanvaraus-
numero on p. 040 7008 151. 
Huom. 16.9. ei päivystystä.
Omaishoitajaryhmä ke 4.9. 
klo 13–14.30, Senioritalo, 
Terveystie 3. Vertaistukiryh-
mä kotona omaistaan hoita-
ville. Tervetuloa mukaan!
Naisten kasvuryhmä to 5.9. 
ja 12.9. klo 14 Suvelan sauna-

rakennuksessa.
Juttunurkka ma 9.9. klo 10-
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 9.9. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 9.9. 
klo 11–12 Jäälin 
kappelilla. Ateri-
an hinta 3 €.
Diakoniapii-
ri ma 9.9. klo 
13–14.30 Jäälin 
kappelin neu-
votteluhuone. 
Diakoniapiiriläiset 
tekevät käsitöitä ja 
toimivat vapaaehtoisina dia-
koniatyön hyväksi. Uudet jä-
senet tervetuloa mukaan.
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 leirikes-

kuksessa. Leiriläiset otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä 
ja etusijalla ovat kiiminkiläi-
set ja oulunsalolaiset eläke-
läiset. Leirin hinta on 35 €. Il-
moittautumiset, ruokavaliot 
ja kyydin tarve to 12.9. men-
nessä Kiimingin kirkkoher-
ranvirastoon p. 040 584 406. 

Lisätietoja Erja Hahol-
ta, p. 0400 775 164 

tai Seija Lommal-
ta, p. 040 5793 
247. 
Oulun seura-
kuntien yh-

teinen kehi-
tysvammaisten 

kirkkopyhä su 29.9. 
klo 15 Karjasillan kir-

kossa. Ilmoittautumiset Er-
jalle 13.9. mennessä, p. 0400 
775 164.

lähetys
Lähetyssihteeri Kirsi Paavo-
la tavoitettavissa varmimmin 
Kiimingistä maanantaisin ja 
tiistaisin.
Mattokangas odottaa kuto-
jaa 90 cm leveisiin mattoihin 
omista tai itse tuoduista ku-
teista. Soita Kirsille.
Tue lähetystyötä. Kiimingin 
seurakuntakeskuksen vitrii-
nissä myynnissä neuleita, ko-
ruja ja muita käsitöitä lähe-
tyksen hyväksi. Avoinna vir-
ka-aikaan ja tilaisuuksien yh-
teydessä. Saat pankkisiirron 
mukaasi. 

Kuorot
Poikien harjoituskuoro 7–10 
vuotiaille pojille to 5.9. klo 
15.45–16.30 kirkkopirtillä.

Onko tietokone kaveri 
vai vihollinen? -yleisöluento 
keskiviikkona 25.9. klo 12–14 Suvelan leirikeskuksessa. 
Omahoito-kouluttaja Matti Svala kertoo Omahoito-oh-
jelmasta, joka on Oulun kaupungin tarjoama henkilö-
kohtainen hyvinvointipalvelu internetissä. Ohjelma tar-
joaa ajasta ja paikasta riippumattoman asiointimahdol-
lisuuden terveyspalveluihin. Luennon jälkeen on mah-
dollisuus ruokailuun (5 €), johon ilmoittautuminen 12.9. 
mennessä kirkkoherranvirastoon p. 040 5844 406. 
Tervetuloa! 

Seurakunnan jalkautumispäivä 
torstaina 12.9. klo 11–15 kirkonkylällä 

K-Aterian ja Jäälissä K-Marketin edustalla. 

Tarjolla hernekeittoa ja lapsille ilmapalloja. 
Seurakunnan työntekijöitä tavattavissa. 

Tervetuloa juttusille!

Poikakuoro Pohjantähtien 
harjoituskausi alkaa to 5.9. 
klo 18.45–20 kirkkopirtillä.  
Kuoroista voi kysyä Ullalta 
p. 050 3601 866 tai Jarkolta 
p. 0400 487 187.
Kirkkokuoro to 5.9. klo 18.30 
seurakuntakeskuksessa.
Gospelryhmä pe 6.9. klo 18 
seurakuntakeskuksessa.
Ruskakööri pe 13.9. klo 10 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 8.9 klo 12 kirk-
kopirtillä.
Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12.30–15. 
Ilmoittautumiset parkkiin 
ma–ke klo 8–11.30, p. 0400 
835 374/ lastenohjaajat.
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-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.

Nuoret
Isoskoulutuksen aloitus uu-
sille ja vanhoille isosille (iso 1. 
ja iso 3.) pe 13.9. klo 18.30 al-
kaen Jäälin kappelin tiloissa.
Yökahvila / varttikirkko pe 
13.9. klo 18.30–22 Jäälin kap-
pelin tiloissa.

muut menot
Rauhanyhdistys: la 7.9. klo 
16 sadonkorjuumyyjäiset 
ry:llä. Su 8.9. klo 17 seurat 
ry:llä, Matti Kenttä.
Rauhan Sana su 8.9. klo 15 
seurat Montin-salissa, Heino 
Kouva.

Vapaaehtoisten 
siunaaminen
sunnuntaina 
15.9. klo 10 

kirkossa.

jumalanpalvelukset
Messu su 8.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Kirkkoherran-
vaalin vaalinäyte. Toimittaa 
Juho Kopperoinen, avustaa 
Pentti Kortesluoma, Eija Rö-
ning, Heimo Kuha, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Radio 
Dei. Kirkkokahvit Myllyojan 
seurakuntatalossa.
Messu su 8.9. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 8.9. 
klo 12, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 8.9. klo 12–13, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Perhekerho pe 6.9. klo 9.30–
11, Hintan seurakuntatalo.
Perhekerho pe 6.9. klo 9.30–
11, Huonesuon seurakunta-
koti.
Perhekerho pe 6.9. klo 9.30–
11, Myllyojan seurakuntata-
lo.
Perhekerho to 12.9. klo 
9.30–11, Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti.
Ylikiimingin perhekerho pe 
6.9. klo 10–12, Ylikiimingin 
seurakuntatalo.
Perhekerho ti 10.9. klo 11–

12.30, Yli-Iin kerhotila.
Perhekahvila pe 6.9. klo 
9.30–11, Saarelan seurakun-
takoti.
Oulujoen seurakunnan pik-
kukoulut yhteydenotot Saa-
ra Hietava, p. 040 5755 353. 

varhaisnuoret
Sekakerho 1.–3.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille to 12.9. 
klo 18–19, Hintan seurakun-
tatalo, Tornihuone 3. kerros.
Sekakerho 1.–4.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille ma 9.9. 
klo 17.30–18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Sekakerho 1.–4.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille ke 11.9. 
klo 17.30–18.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti.
Sekakerho 3.–6.-luokkalaisil-
le tytöille ja pojille ti 10.9. klo 
17.15–18.30, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Sekakerho tytöille ja pojille 
ti 10.9. klo 17.30–18.30, Saa-
relan seurakuntakoti. 
Liikuntakerho 1.–3.-luokka-
laisille tytöille ja pojille to 
12.9. klo 17.30–18.30, Huo-
nesuon seurakuntakoti.
Poikien liikuntakerho 
4.–6.-luokkalaisille ti 10.9. 

klo 18–19, Hintan seurakun-
tatalo, Liikuntasali.
Puuhakerho 1.–3.-luokkalai-
sille tytöille to 12.9. klo 18–
19, Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti. 
Puuhakerho 2.–4.-luokkalai-
sille tytöille to 12.9. klo 18–
19, Myllyojan seurakuntatalo. 
Puuhakerho 2.–5.-luokkalai-
sille tytöillle ma 9.9. klo 18–
19, Hintan seurakuntatalo, 
Tornihuone 3. kerros. 
Tanssijumppakerho 1.–3.- 
luokkalaisille tytöille ti 10.9. 
klo 17–18, Hintan seurakun-
tatalo, Liikuntasali. 
Tyttökerho 1.–3-luokkalaisil-
le ke 11.9. klo 18–19.15, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Kokkauskerho 3.–6.-luok-
kalaisille tytöille ja pojil- Neulansilmä 

torstaina 12.9. klo 17–19 Hönttämäen seurakuntatalossa. 
Kansainvälinen tyttöjen ja naisten käsityökerho on 

tarkoitettu kaikenikäisille käsitöistä kiinnostu-
neille suomalaisille, maahanmuuttajanai-

sille ja -tytöille. Tule tutustumaan uusiin 
ihmisiin ja kulttuureihin – voit tulla 

mukaan oppimaan ja opettamaan! 
Lisätietoja Katja Haipus, p. 044 

3161 459 ja Sari Meriläinen, p. 
040 5583 294.

Kuoroihin otetaan uusia laulajia 
Oulujoen kirkkokuoro on aloittanut syyskauden ke 4.9. 
klo 18 Oulujoen kirkossa. Kuoro harjoittelee keskiviik-
koisin. 
Ylikiimingin ja Yli-Iin kirkkokuorot aloittavat syyskau-
tensa to 12.9. klo 18.30. Kuorot harjoittelevat torstaisin 
seurakuntataloissa. 
Lapsikuorot ovat aloittaneet syyskauden 1.8. Harjoituk-
set torstaisin Hintan seurakuntakodissa. Lisätietoja antaa 
kuoron johtaja Anna Haanpää-Vesenterä, p. 044 3161 651. 

le  to 12.9. klo 18–19.15, 
Hönttämäen seurakunta-
koti.  Huom! kerhoon poik-
keuksellisesti ilmoittautumi-
nen! Hönttämäen kokkaus-
kerhoon ilmoittautuminen 
ke 11.9 klo 17–19 välillä soit-
tamalla numeroon 040 7186 
925 (ei ilmoittautumisia vas-

taajaan eikä tekstiviestil-
lä), mukaan mahtuu 8 lasta. 
Vapaita paikkoja voi kysellä 
myös myöhemmin.

muut menot
Fransupiiri ti 10.9. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

lähetys
Piispankamari pe 6.9. klo 
11–14. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila.

seniorit
Seurakuntakerho ti 10.9. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Torstaikerho to 12.9. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.

Musiikkileikkikoulu 
maanantaina 16.9. klo 15–16.30 
Hintan seurakuntatalossa
Kaksi muskariryhmää, yksi vauvoille klo 15–15.40 
ja toinen leikki-ikäisille klo 15.45–16.30. 
Opettajana toimii Helena Englund-Siikaluoma. 
Ilmoittautumiset, p. 050 5394 145.

Sururyhmä 
torstaina 19.9. klo 17.30 Myllyojan seurakuntatalossa.

Sururyhmä on vertaistukiryhmä, jossa on mahdollisuus 
käydä läpi omaa suruaan muiden menetyksen kokenei-
den kanssa. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa. Läheisen mene-
tyksestä tulisi olla kaksi kuukautta. Vetäjinä toimivat leh-
tori Riitta Kentala, piirikappalainen Olavi Isokoski. Ilmoit-
tautumiset 12.9. mennessä Riitta Kentala, p. 040 5747 094.
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Elämän polku

Kastetut
Haukipudas: Akseli Osmo Il-
mari Hytönen, Noel Juhana 
Kiviahde, Viljami Eera Ilma-
ri Laatikainen, Onja Viia Ma-
tilda Niemitalo, Topi Armas 
Pussinen.
Karjasilta: Veikka Ilmari Lei-
nonen, Olivia Miranna Inkeri 
Lohikoski, Veikka Pekka Ed-
vin Teurajärvi, Sofia Neea Isa-
bella Virtanen.
Kiiminki: Luukas Atte Her-
manni Kemppainen, Aaron 
Mikael Inget.
Oulujoki: Pinja Mea Milena 
Ainasoja, Olivia Aleksandra 
Lauri.
Oulunsalo: Inka Alina Moi-
lanen, Pihla Maaria Kääriäi-
nen, Tuure Ollinpoika Ron-
kainen, Minea Eedla Olivia 
Saarni.
Tuira: Kasperi Matias Ait-
tola, Taika Anastasia Autio, 
Emmi Alisa Ek, Adessa Ro-
salina Heikkinen, Elea Kris-
tiina Häkli, Eerik Toivo Jo-
hannes Jounela, Miro Daniel 
Henrik Kerovaara, Eetu Juha-
ni Koivuniemi, Emma Olivia 
Nissinen, Juuso Vinski Elmeri 
Paakkonen, Aamu Linnea Jo-
sefina Rasmus, Topias Mauno 
Tapani Ukkonen.

vihityt
Tuomiokirkko: Jarkko An-
tero Mattila ja Pirjo Riitta 
Raappana, Matti Johannes 
Korkala ja Katariina Anni He-
lena Reinikainen, Jussi Tapa-

ni Mällinen ja Tanja Marika 
Ojakoski, Jaakko Antero Tyni 
ja Hanna Helmi Maria Ylitalo.
Haukipudas: Jarmo Pette-
ri Luttinen ja Sanni Katarii-
na Huovinen, Aki Ilmari Hy-
tönen ja Mari Hannele Vaara.
Karjasilta: Pekka Väinö Jo-
hannes Mustonen ja Satu 
Maria Heikkinen, Jari Eina-
ri Suorsa  ja Laura Anita Juu-
järvi, Jari Markus Koskela ja 
Mirja-Lea Johanna Kallio,  Ja-
ri Tapio Kilpivaara ja Riikka 
Eveliina Seppänen, Jukka Ee-
meli Määttä ja Kaisu Maarit 
Heinonen, Eelis Aki Olavi Ar-
posalo ja Maija-Liisa Kristii-

na Pajuniemi, Jaakko Matias 
Tahkola ja Emilia Ada-Kristii-
na Koskelo, Toni Pekka Pulk-
kinen ja Ulla Helena Koti-
kumpu.
Kiiminki: Eero Olavi Kehus ja 
Ida-Maria Rahkola. 
Tuira: Pekka Antero Perälä ja 
Sinikka Anneli Kumpulainen, 
Sami-Henrik Valtteri Ollikai-
nen ja Janita Julia Hannele 
Matikainen, Petri Olavi Kuk-
ka ja Jaana Elina Jussila.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Maire Kyllik-
ki Ailokari 97, Anna-Liisa Nie-
melä 89.

Haukipudas:  Ritva Kaarina 
Niemelä 65.
Karjasilta: Martta Annikki 
Lantto 92, Leevi Antero Räi-
sänen 91. 
Oulunsalo: Eira Kaija Anneli 
Pajukoski  78v.
Tuira: Saima Sanelma Järve-
lä 81, Tauno Armas Mällinen 
86, Lauri Henrikki Perätalo 
82, Pauli Ilmari Peura 62, Lii-
sa Annikki Sälelahti 64, Irja 
Annikki Veteläinen 63.

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
Jumalanpalvelus su 8.9. klo 
10 kirkossa Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttori Tuomo 
Kangas

Hartauselämä
Hartaus ke 11.9. klo 13.30, 
Salonkartano. Tapio Kortes-
luoma.

lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 5.9. klo 9–10.30, Vat-
tukujan kerhopiste. 
Repun perhekerho ti 10.9. 
klo 9.30–11, Kerhotila Rep-
pu. 
Salonpään perhekerho ti 
10.9. klo 9.30–11, Työväenta-
lo/Kylätalo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
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tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 12.9. klo 9–10.30, Vat-
tukujan kerhopiste. 

seniorit
Seurakuntakerho to 5.9. klo 
11, Toimitalo II krs. Tervetu-
loa tutut ja uudet kerholai-
set syksyn ensimmäiseen seu-
rakuntakerhoon! 
Seurakuntakerho to 12.9. 
klo 11, Toimitalo, Vattuku-
ja 2. 
 

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho alakouluikäi-
sille torstaisin klo 15–16 Re-
pussa. Tiedustelut Taru Pisto.
Uuden Äänen harjoitukset 
torstaisin klo 18–20 kirkossa. 
Tiedustelut Taru Pisto. 
Lapsikuoro ke 11.9. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-
luikäisten kuoro, voi tulla 

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.

myös esikouluikäisiä. Tiedus-
telut Tuomo Kangas.
Mieskuoro ke 11.9. klo 18–
19.30, Oulunsalon kirkko. 
Tiedustelut Tuomo Kangas.

muut menot
Kirkonkylän ry: Seurat ja tu-
tustumilta su 1.9. klo 16 Juk-
ka Joensuu, Mauno Linnan-
mäki. Varttuneiden kerho ke 
11.9. klo 12. Nuortenilta pe 
13.9. klo 19 ”Kuuliaisuus”, 
Matti Kinnunen. Isien ja äi-
tien virkistysilta la 14.9. klo 
18.30  Salonpään ry.
Salonpään ry: Seurat su 1.9. 
klo 16. Omat myyjäiset pe 
6.9. klo 19.

Kyläkamaritoiminnan 
syksyn suunnittelupäivä  

keskiviikkona 11.9. klo 11 toimitalolla. 
Tervetuloa Kyläkamaritoiminnan suunnittelupäivään 

tutut ja uudet seurakunnan 
vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneet henkilöt.

Kyläkamari aloittaa 
toimintansa syyskaudelle 

ma 16.9. klo 11 toimitalolla, 2. krs. 
Lisätietoja: diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, 

p. 044 7453 848.
 

Kouluikäistenkuoron 
kuoroharjoitukset 

keskiviikkona 11.9. klo 17
Oulunsalon kirkossa. 

Mukaan voi tulla myös esikouluikäisiä. 
Tiedustelut: Tuomo Kangas, p. 044 7453 857.

Vanhustyön pastori
Markku Palosaari

Kun vanhus haluaa keskustella, 
rukoilla, viettää ehtoollista, 

ota yhteyttä, p. 044 3161 402,
markku.palosaari@evl.fi.

Perehdytysilta 
laulaville vapaaehtoisille 
tiistaina 10.9. klo 18–19 Karjasillan kirkossa. 

Laulavaksi ystäväksi voi lähteä ihminen, joka haluaa 
palvella muistisairaita musiikin kautta. Tunnin kestä-
vässä perehdytyksessä saa lisää tietoa toiminnasta. 
Meno Karjasillalle omin kyydein.
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.

Lue juttu s. 14.
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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 8.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jonna Pii-
rainen, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Messu su 8.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttoreina Raa-
kel Pöyhtäri ja Anu Arvola-
Greus. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Messu su 8.9. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttoreina Raa-
kel Pöyhtäri ja Anu Arvola-
Greus.
Messu su 8.9. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Tommi Hekkala.
Iltamessu su 8.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Viikkomessu ke 11.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 11.9. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 5.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 5.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri pe 
6.9. klo 13–14.30, Patenie-
men kirkko. Ks. ilmoitus.
Raamattupiiri to 12.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. Ter-
vetuloa!

musiikki ja kulttuuri
Sekakuoro Tuike to 12.9. klo 
18–20, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakoniapiiri ma 9.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ter-
vetuloa mukaan. Diakonia-
piirin toiminnasta voi tiedus-
tella diakoni Päivi Moilaselta, 
p. 040 5747 064
Eläkeläisten seurat to 12.9. 
klo 13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Syyskauden aloitusseu-
roissa mukana pastorit Pette-
ri Tuulos ja Juha Valppu sekä 
diakoniatyöntekijät Raija Yr-
jölä ja Saila Luukkonen. Kah-
vitarjoilu. Seuroihin maksu-
ton kuljetus. Linja-auton reit-
ti: klo 11.50 Hiidentien pysäk-
ki - Järvitie klo 11.55 Alppilan 
pysäkki klo 12  Tuiran kirkko 
klo 12.10 Tuiran palvelukes-
kus klo 12.15 Koskelan pal-
velukeskus klo 12.20 Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki klo 12.25 Rajakylän seu-
rakuntakoti klo 12.30 Palo-
kan palvelukeskus klo 12.35 
Pateniemen kirkko - Raitotie 
klo 12.40 Kuivasjärvi (Karja-
kentän pysäkki) - Kaitoväy-
lä klo 12.50 Pyhän Luukkaan 
kappeli. Paluukuljetus samaa 
reittiä seurojen jälkeen.

lähetys
Käsityökahvila ti 10.9. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-

koti. Tule tekemään yhdes-
sä käsitöitä lähetystyön tar-
peisiin. Opetellaan uusia ja 
kehitellään vanhoja teknii-
koita. Materiaalilahjoituksia 
otetaan vastaan myös.

lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset_ja_
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pyhä-
koulut, perhekerhot, varhais-
kasvatuksen musiikkiryhmät 
ja nuorten kerhot.

Nuoret
Tuiran seurakunnan nuor-
ten nuortenilta to 5.9. klo 
18–20, Tuiran kirkko, nuori-
sotila. Nuorten illat ovat tee-
mallisia iltoja yläaste- sekä 
lukioikäisille nuorille. Illoissa 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja illoissa voi tutustel-
la, jutustella ja hiljentyä sa-
nan ääreen. lisätietoja ilois-
ta  Lisätietoja Anssilta, p.050 
3408 982, anssi.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan Yökah-
vila Kaijo pe 6.9. klo 20–23, 
Kaijonharjun nuokkari. Yö-
kahvilat ovat kunnan nuo-
risotoimen kanssa yhdes-
sä toteutettuja iltoja ja ovat  
päihtettömiä, energiajuoma-
vapaita ja tarkoitettu yläas-
teikäisille nuorille. Tarjolla 
yleensä kahvia, teetä ja jo-
tain pientä purtavaa. Lisä-
tietoja Anssilta, p. 050 3408 
982, anssi.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus su 8.9. klo 15–18, 
Tuiran kirkon Suvanto-sali. 
Isoskoulutuksessa ihmetel-
lään mitä on olla isonen. Lu-
vassa tiukkaa asiaa isosuu-
desta hauskanpitoa unoh-
tamatta. Tapaamiset kerran 
kuussa Tuiran kirkolla. Lisä-
tietoja antaa nuorisotyön-
ohjaaja Marja Manelius, p. 
040 5245 944, marja.mane-
lius@evl.fi.
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 11.9. klo 18–

Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.9.2013

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 lähtevät diakonissat Eeva-
Marja Laitinen ja Aino-Liisa Ilkko.

21, Tuiran kirkon nuorisotila. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet eli avarit 
ovat yläaste- sekä lukioikäi-
sille nuorille tarkoitettu yh-
teinen illanvietto. Avareissa 
on mahdollisuus pelailla, ju-
tella, tutustella uusiin ihmi-
siin tai vain oleskella. Ava-
reissa on aina paikalla kak-
si täysi-ikäistä ohjaajaa. Lisä-
tietoja  Anssilta, p. 050 3408 
982, anssi.putila@evl.fi.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

KappeLive konsertti la 7.9. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Sarjan syyskauden avaa 
Ida Elina, laulaja, laulunteki-
jä ja kanteleensoittaja. Ida 
Elina yhdistää omaleimaisen 
soittotyylin vahvaan laulan-
taan. Konserttiin on vapaa 
pääsy.

seniorit
Palokan Palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 5.9. klo 
13.30–15. Tervetuloa syksyn 
ensimmäiseen Palokan seu-
rakuntakerhoon. Mukana 
pastori Pasi Kurikka ja diako-
ni Heli Mattila.
Seniorien laulupiiri to 19.9. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus 

leirit ja retket
Veteraanileiri Suvelassa ma–
ke 28.–30.10, Suvelan leiri-
keskus. Ks. ilmoitus.

muut menot
Työttömien ateria to 5.9. ja 
12.9. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Työttömien ateria 
Rajakylän seurakuntakodilla 
torstaisin klo 12. Tervetuloa. 
Työttömien aamupala ma 
9.9. klo 10, Rajakylän seura-
kuntakoti. Työttömien aa-
mupala Rajakylän seurakun-
takodilla maanantai aamui-
sin. Aamupala ilmainen. Ter-
vetuloa. 

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! 

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

Pateniemen, Herukan 
ja Rajakylän raamattupiiri 
perjantaina 6.9. klo 13–14.30 Pateniemen kirkossa. 

Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet Sanasta kiinnostu-
neet syksyn ensimmäiseen raamattupiiriin. Raamattu-
piirin vetäjinä toimivat syksyn 2013 aikana pastori Riik-
ka Honkavaara ja diakoni Heli Mattila. 
Lisätietoja Heliltä, p. 040 5747 145.

-konsertti 
lauantaina 7.9. klo 19 

Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Sarjan syyskauden avaa Ida Elina, laulaja, 
lauluntekijä ja kanteleensoittaja. 

Ida Elina yhdistää omaleimaisen soittotyylin 
vahvaan laulantaan. 

Konserttiin on vapaa pääsy.

Sekakuoro Tuike 
Sekakuoro Tuike aloittaa syyskauden 
harjoitukset 12.9. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Uusia laulajia otetaan mukaan koelaulun kautta. 
Ota yhteyttä kuoronjohtaja Raakel Pöyhtäriin, 
p. 040 5747 086. 

w w w. id a e l i na . co m

H e nna Pä r k kä
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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. 

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

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

Messu su 8.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Juha 
Maalismaa, diakoni Soile 
Pakkanen, kanttori Mar-
jo Irjala. Työhyvinvointi-
pyhä. Messun ja kirkko-
kahvien jälkeen kirkko-
salissa alustuspuheen-
vuoron  työhyvinvoinnis-
ta pitää diakonissa, työn-
ohjaaja Soile Pakkanen. 
Kommenttipuheenvuo-
rot Kempeleen yrittäjien 
pj. Satu Aikio ja Kempe-
leen yläkoulun rehtori Ee-
ro Siika-aho.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi.

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Askeleet pe 6.9. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versojen harjoitukset su 8.9. 
klo 16 Kirkonkylän srk-kodil-
la. Vuosikokous klo 17 harjoi-
tusten yhteydessä.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-talolla 9.9. alka-
en. Nuttukerhossa tehdään 
vauvannuttuja Etiopian syn-
nytyssairaaloihin ja käsitöi-
tä seurakunnan myyjäisiin. 
Omat puikot mukaan!
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16 keskustan seurakuntako-
dilla ja pe klo 15 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. 
Hovilan ulkoilupäivä ma 9.9. 

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 seura-
kunnassa sekä tutustuttaa seurakunnan monipuoliseen 
vapaaehtoistoimintaan. Kokoontumiset ovat klo 18 – n. 
20.30 kirkonkylän seurakuntakeskuksessa. Ilmoittautu-
neille lähetetään tarkempia tietoja. Lisätietoja antaa va-
paaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Sorvala, p. 040 
7797 705, minna.sorvala@evl.fi. Ilmoittautuminen 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 seurakunnas-
sa alkaa eroryhmä tiistai-
na 8.10. klo 18. Ryhmä ko-
koontuu kymmenen ker-
taa.  Ryhmän ohjaajina toi-
mivat Aino ja Heikki Kaik-
konen. 
Ilmoittautumiset viimeis-
tään 27.9. Heikki Kaikko-
selle, p.  040 8431 798.

klo 13.30. Mukana palvelu-
ryhmä.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ma 
9.9. klo 18.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 11.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit:  Päiväpiiri 
to 12.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 12.9. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta.fi/
koululaiset. 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 6.9. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Rippikouluinfo vuoden 
2014 rippikoululaisille ja hei-
dän vanhemmilleen ke 11.9. 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Sama tilaisuus 
on kahteen kertaan seuraa-

valla aikataululla: Klo 18–19 
osallistuvat ne, joiden suku-
nimen alkukirjain on välillä 
A–M ja klo 19–20 ne, joiden 
sukunimen alkukirjain on vä-
lillä N–Ö. Lisätietoa: www.
kempeleenseurakunta.fi/rip-
pikoulu.
Kirpputoripäivä la 21.9. klo 
10–14 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Kirppispöytien 
varaus 6.9. mennessä www.
kempeleenseurakunta.fi/395-
kirppispoytien-varaus-kirp-
pispaivaan-21.9. tai p. 040 
7790 368 / Jaana Helisten-
Heikkilä. Pöydän hinta 10 €. 
Kastetut: Aaro Ilmari Han-
nula, Atte Elias Palosaari, Vil-
ma Vuokko Henrika Haapalai-
nen, Isla Aurora Angeria, Ma-
lin Stella Eleana Naamanka.
Vihitty: Samuel Antti Tapani 
Koivunen ja Nella Maaret So-
fia Marttila, Juha Allan Riipi 
ja Anna Leena Konttila, Rai-
mo Juhani Ylioja ja Pirkko 
Anneli Tikkanen. 
Kuollut: Eira Aulikki Kemp-

Omaishoitajien tapaami-
nen ma 9.9. klo 13 srk-sa-
lissa.
Eläkeliiton kerho ti 10.9. 
klo 11. Syödään Marjanie-
messä Ravintola Luodossa 
(ilm. Helville, p. 040 8275 
711  8.9. mennessä). Vieraa-
na pankinjohtaja Eija Sipola.             

Viikottaiset kerhot:
Aamukahvila maanantaisin klo 9–10.30 nuorisotila Luu-
kulla.
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 
kirkon kerhotilassa. 
Päiväpiiri keskiviikkoisin klo 13–14.30 palvelukoti Saa-
renkartanossa.
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin klo 10–11.30 kir-
kolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18–19.30 kirkolla.

Sanajumalanpalvelus 
su 8.9. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. 

1.-luokkalaisten kirkkohet-
ki pe 6.9. klo 10.30 kirkossa. 
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 kullekin 
kerralle erikseen, p. 044 7750 
601. Lapselle mukaan eväät, 
vaihto- ja ulkovaatteet.
Perhekerho alkaa syksym-
mällä to 26.9. klo 10.
Rukouspiiri kokoontuu tors-
taisin klo 10.15, parillisilla vii-
koilla Lehtosaarella ja parit-
tomilla viikoilla Eeronkedolla. 
Rukousmatka maailmalle 
ti 10.9. klo 18.30 srk-talossa.

Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 11.9. klo 14.
Kuoro ke 11.9. klo 18.30 srk-
talossa.
Ystävyyden talo pe 13.9. klo 
10 srk-talossa. Ystävyyden 
talo on aikuisille tarkoitettu 
kohtaamispaikka. 
Friday club pe 13.9. klo 18–
19.45 srk-talossa, 0.–4.-luok-
kalaisille. Ohjelmassa nyyttä-
rit, raamattuopetus, pelejä.
Syyslaulujen ilta to 26.9. 
Esitä etukäteen laulutoivei-
ta Mailille, p. 044 7750 603.
Tulossa: Lähetystilaisuus 
Lehtosaarella su 15.9. klo 14.
Naisten retki Kokkolaan 
ja Lohtajalle Ohtakariin la 
12.10. Lähtö Lumijoen srk-ta-
lolta klo 7 ja paluu takaisin n. 
klo 18. Tutustumme Kokko-
lan Kaarlelan keskiaikaiseen 
kivikirkkoon sekä Ohtakarin 
”saareen”. Paluumatkalla 
pysähdymme Kalajoella Iso-
pahkalan keramiikkapajalla. 
Retken hinta 15 € (sis. mat-
kan, ruuan sekä päiväkahvin 
Ohtakarissa). Ilmoittautumi-
set virastoon, p. 044 7750 
600 viimeistään ma 30.9.
Rauhanyhdistys: Pe 6.9. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Pernulla ja 7.–8.-lk T&I Kä-
märäisellä. Su 8.9. klo 12 py-
häkoulu I Pernu II T&I Kämä-
räinen III N&J Oksa ja seurat 
klo 17. Ma 9.9. klo 10 puuro-
kerho Hekkalalla. Päiväker-
ho ry:llä ma, ti ja ke klo 17–
18.30. Ke 11.9. klo 19 ompe-
luseurat A&V-M Hintsalalla.

painen s. Mykkänen 45, Un-
to Uljas Visuri 76, Eila Maria 
Hauru s. Kynsilehto 67.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Oulun seudun nuortenilta pe 
6.9. klo 19 Pateniemen ry:llä. 
Raamattuluokat pe 6.9. klo 
18 4.–5.-lk: Hannula, Rytitie 
29. 6.–7.-lk Hintsala, Hieta-
niementie 13. 8.–9.-lk Heik-
kilä, Kasvihuoneentie 6. Seu-
rat su 8.9. klo 16 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa (kuun-
neltavissa seurakunnan net-
tisivuilta) ry:llä. Sisarilta ke 
11.9. klo 18.30 ry:llä. Kotiseu-
rat to 12.9. klo 19 Aholalla os. 
Lähetvainiontie 9.
Murron rauhanyhdistys: 
Syysmyyjäiset la 7.9. klo 11.30 
ry:llä. Seurat su 8.9. klo 16 
ry:llä.

Tuunanten Tansaniaan ja 
ommellen orpokotiin 

Kummi-ilta Tansanian Mafingan orpokodin 
tukemiseksi aina kuukauden toisena 

keskiviikkona klo 18 srk-salissa. 
Syksyn ensimmäinen 
kummi-ilta ke 11.9.

 Ideoidaan taas 
uutta tekemistä yhdessä!
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Omaishoitajat 
Vertaisryhmä seurakuntatalolla maanantaisin 9.9., 14.10., 11.11., 2.12., 11.12. klo 13–15 

Kerran kuussa kokoontuva vertaisryhmä on tarkoitettu 
kaikille itsensä omaishoitajaksi ajattelevalle, 
riippumatta saako omaishoidon tukea.
Ryhmässä  kahvitellaan, keskustellaan ajankohtaisista 
asioista ja virkistytään.
Vetäjänä toimii diakonissa Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226. 
Ryhmässä vierailee 14.10. Oulun seudun omaishoitat 
ja läheiset ry:n työntekijä.
Järj. Limingan seurakunta. Tervetuloa!

Seurakunnissa tapahtuu 5.–12.9.2013

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

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14 ja 16–18

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Messu su 8.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kantto-
rina Timo Ustjugov. 

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 5.9. klo 11 kappelissa. 
Syyskauden aloituksessa mu-
kana Leena Leskelä ja Jouni 
Heikkinen.
Hartaushetket to 5.9. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus to 5.9. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
Ompeluseurat ma 9.9. klo 18 
srk-talon kappelihuoneessa.
Hartaus ti 10.9. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ti 10.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Keskipäivänkerhon syys-
kauden aloitus ke 11.9. klo 
11.30 seurakuntatalossa. 
Hartaus ke 11.9. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 11.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Perheilta ke 11.9. klo 18 
Koortilassa.
Hartaushetket to 12.9. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Iltahartaus to 12.9. klo 19 
Rokualla, Simo Pekka Pek-
kala.
Eronnut? Vertaistukea.Kem-
peleen seurakunnassa alkaa 

rovastikunnallinen eroryh-
mä ti 8.10. klo 18. Ryhmä 
kokoontuu kymmenen ker-
taa, ohjaajina Aino ja Heik-
ki Kaikkonen. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset viimeis-
tään 27.9. Heikki Kaikkosel-
le, p. 040 8431 798.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja klo 10–12 Päi-
värinteen srk-salissa, keski-
viikkoisin klo 9.30–11.30 Kyl-
mälänkylän kappelissa ja klo 
12.30–14.30 Päivärinteen srk-
salissa sekä parillisten viikko-
jen torstaisin klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Esikot–kerho ke 11.9. klo 10–
11.30 srk-talon alakerras-
sa perheille, joille 
on syntynyt en-
simmäinen lap-
si. Perhepyhä-
koulu to 12.9. 
klo 9–9.45 Päi-
värinteen srk-
salissa.
Nuoret/rippi-
koulut: To 5.9. klo 
11–12.15 koulupastori-
päivystys yläkoululla ja luki-
olla. Klo 17–18.30 rippikoulu-
laisten nuortenilta Päivärin-
teen seurakuntasalissa. Pe 
6.9. klo 16–18 päivystys nuo-
risotoimistolla. Klo 18–19.30 
rippikoululaisten nuortenilta 
srk-talon alakerrassa. Su 8.9. 
klo 12–13 raamattupiiri rippi-
koululaisille srk-talon alaker-
rassa. Ke 11.9. klo 18–20 isos-
koulutus srk-talossa. To 12.9. 
klo 17–18.30 rippikoululais-

Messu su 8.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Han-
na Korri.

Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla to 5.9. klo 14, 
Kimmo Helomaa.
Ystävärengas: syksyn ensim-
mäinen kokoontuminen pe 
6.9. klo 12 pappilan lähetys-
vintillä.
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ma 9.9. klo 13 seurakun-
tatalolla.
Perhekerho ti 10.9. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla ja ke 
11.9. klo 9.30–11 Tupoksen 
Vanamossa.Diakoni Marika 
Kamps kertoo vapaaehtois-
työstä.
VALAS-ryhmä (vanhempi-
lapsi) tiistaisin klo 10–12 Tu-
poksen Vanamon olohuo-
neessa.
Seurakuntakerho aloittaa 
viikoittaisen kerhotoimin-
nan eläkeläisille ke 11.9. klo 
12 seurakuntatalolla.

Tähdet-kuoro ke 11.9. klo 17 
seurakuntatalolla. 
Kirkkolaulajat ke 11.9. klo 
18.30 kirkossa.  Huom paik-
ka!
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla to 12.9. klo 
14, Ilkka Tornberg.
Varhaisnuorisotyö: 7–14-vuo-
tiaiden kerhotoiminta alkaa 
jälleen! Tarkemmat tiedot 
www.liminganseurakunta.fi.
Hyvänmielen päiväkahvit 
aloittaa toiminnan ti 17.9. klo 
12 pappilan pihapiirin vintil-
lä. Ryhmä on avoin vertais-
ryhmä mielenterveyskuntou-

tujille. Mukana Maire Taiki-
na-aho ja Marika Kamps. 
ESIKKO-ryhmä ensimmäisen 
lapsen saaneille vanhemmil-
le ja pienokaisille maanan-
taisin 6 kertaa Limingan seu-
rakuntatalolla alk. 2.9. klo 
10–12 ja Tupoksen Vanamos-
sa alk. 14.10. klo 10–12. Toi-
minta toteutetaan yhdessä 
Limingan seurakunnan dia-
koniatyön ja neuvolan per-
hetyön kanssa. Ilmoittautu-
miset Erja Vainiokangas, p. 

LÄHETYSVINTTI 
aloittaa ma 9.9. klo 12–
14. Olet lämpimästi ter-
vetullut mukaan tutus-
tumaan toimintaan, juo-
maan kahvit ja rupat-
telemaan toisten kans-
sa! Kokoontumiset maa-
nantaisin Lähetysvintillä 
(Pappilantie 6) klo 12–14.

Ensi vuoden 
rippikouluihin 

ilmoittautuminen 
tällä viikolla. 
Lue tarkemmin 
ja ilmoittaudu: 
www.limingan-

seurakunta.fi

Kastettu: Lilli Eliisa 
Maijastiina Haikola, 
Eikka Sakari Hietala. 

Vihitty: Olavi Johannes 
Koivukangas ja Tiina 
Kaarina Nikander.

Kuollut: Saara Helena 
Tuulas 71.

044 4973 684 tai Ritva Sassa-
li, p. 044 7521 227.
Tulossa: Lasse Heikkilän sä-
veltämä Suomalainen Messu 
su 15.9. klo 18 Limingan kir-
kossa. Liturgina Kimmo He-
lomaa. Kuoro ja soitinryhmä 
avustaa. Messun jälkeen tar-
jolla pientä iltapalaa.  
Partio: Partionohjaaja Mark-
ku Korhonen lomalla syys-
kuun ajan. Päivystys partio-
toimistossa 11.9. klo 14–16. 
Piisamien ja Variksenmarjo-
jen toiminta käynnistyy Tu-
poksessa to 12.9. klo 15. Var-
mista ajantasaiset tiedot 
nettisivuilta www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyhdistys: Myyjäiset 
pe 6.9. klo 18 Oulunsalon 
ry:llä ja Oulun seudun nuor-
tenilta klo 19 Pateniemen 
ry:llä. Raamattuluokka (5.–
6.) la 7.9. klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su 8.9. klo 11.30 ja 
seurat klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä klo 14 ja 
16 seurat ry:llä ja uusien sii-

Kiinnostavatko käsityöt 
ja lähimmäisten auttaminen?
Muhoksen seurakunnan lähetys- ja diakoniatyön kaikille 
avoin ompeluseura jatkuu. Syksyn ensimmäinen ompeluseura 
kokoontuu seurakuntatalolla ma 9.9. klo 18 –20. 
Ei ole väliä, osaako kutoa sukkaa – harjoitellaan yhdessä!
Ompeluseurat ovat vanha seurakunnallinen perinne, jossa 
kokoonnutaan yhteen, keskustellaan ja tehdään käsitöitä. 
Toiminnalla tuetaan heikompiosaisia. Tule mukaan – vietetään 
yhdessä aikaa hyvää tehden! Lankalahjoituksia otetaan vastaan! 
Tiedustelut: Anja, p. 040 5629 131 tai Hanna, p. 040 5470 784.

alkaa keskiviikkona 11.9.
Lapsikuoron harjoitukset klo 17 ja 
kirkkokuoron harjoitukset klo 18.30 viikoittain, 
päiväkuoro kokoontuu 18.9. alkaen joka toinen viikko 
klo 10.30 seurakuntatalossa. 
Kuoroihin otetaan uusia laulajia. 
Tiedustelut kanttori Ossi Kajava, p. 040 5470 786.

ten nuortenilta 
Päivärinteen seu-

rakuntasalissa.
Laitasaaren ruko-

ushuone: Aamurukous 
maanantaisin klo 6.30. Per-
hekerho to  5.9. klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 5.9. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: Teija ja Har-
ri Hyvärillä ja Reetta ja Han-
nu Parviaisella. Pe 6.9. klo 
19 veljesilta ry:llä. La 7.9. klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lät: 4.–6.-lk Terholla ja 7.–8.-
lk Mikkosella. Su 8.9. klo 14 
seurat ry:llä. Ma 9.9. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. To 12.9. 

klo 18.30 opistoilta ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 6.9. klo 18.30 yhteinen vel-
jesilta Muhoksen ry:llä. Klo 
19 raamattuluokka, pienet 
Mehtälä. La 7.9. klo 10 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 raamat-
tuluokka, isot Mikkonen. Su 
8.9. klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-

ki Holappa, Laitasaari Kallun-
ki, Huovila Pinoniemi. Klo 17 
seurat ry:llä. To 12.9. klo 10–
12 perhekerho ry:llä.
Kastettu: Joona Veli-Valtte-
ri Polvi.
Vihitty: Lauri Kullervo Kont-
tinen ja Eija Tuulikki Parkki-
nen.

Aamurukous 
maanantaisin 

klo 6.30. 
Laitasaaren 

rukoushuoneella.

Seurakunnan kuorojen syyskauden toiminta

Syksyinen perheilta
keskiviikkona 11.9. klo 18–20 Koortilassa 
Jutellaan perheiden vahvuuksista,
laulellaan, syödään sadonkorjuun 
herkkuja. Tervetuloa!
Muhoksen seurakunnan perhetyö

onin laulujen esittelyilta klo 
17.30 ry:llä. Varttuneiden-
kerho to 12.9. klo 12 ry:llä ja 
sisar ilta klo 19 ry:llä.

Muistijumalanpalvelus
sunnuntaina 15.9.  klo 10 Limingan  kirkossa.

Messuun kutsutaan erityisesti muistisairaita ja omaishoi-
tajia sekä heidän läheisiään. 
Olisitko sinä kyydin tarjoaja läheisellesi? Kyytiä tarvitse-
va ja antava liminkalainen soita, p. 044 7521 226.
Kirkkokahvit. 
Järjestää: Limingan seurakunta, Oulun Seudun muisti-
yhdistys ja 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

Toimistot suljettu 
pe 6.9.

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

Messu su 8.9. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Aino Juntunen. Kirk-
kokuoro. Seppo-suntio 
jää eläkkeelle. Juhla mes-
sun jälkeen srk-talolla.

Toimistot suljettu pe 6.9.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla. Mikäli tarvitset kyy-
ditystä kerhoon, voit tiedus-
tella sitä edellisenä päivänä 
Palveluliikenteen numerosta 
045 2517 060. Kyyti maksaa 2 
€ yhteen suuntaan.
Aamukammari keskiviikko-
aamuisin klo 9–10.40 Tyrnä-
vän srk-talon takkahuonees-
sa.
Hartaus to 5.9. klo 13 Män-
tyrinteellä.
Hartaus ke 11.9. klo 15 Villa-
Tyrnissä.
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.
Nuttupiiri Temmeksellä! 
Tervetuloa kaikki temmes-
läiset Nuttupiiriin Temmek-
sen srk-talolle torstaina 12.9. 
klo 17-19. Tyrnävän "nuttui-
lijat" tulevat myös paikan 
päälle ohjaajiensa Jaanan 
ja Seijan kanssa kertomaan 
nuttupiiristä ja innostamaan 

Messu su 8.9. klo 10 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kantto-
rina Unto Määttä. 75- ja 
70-vuotiaiden syntymä-
päivät. Juhla seurakun-
takodissa.
Messu su 8.9. klo 10 Jun-
nonojan rukoushuoneel-
la. Toimittaa Martti Ark-
kila, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kyläyhdistys 
järjestää kirkkokahvit ja 
arpajaiset Laakkolan ky-
lätalolla. Syysseurat ru-
koushuoneella, Samuel 
Korhonen, Martti Arkki-
la ja Timo Hakkarainen.
Sanajumalanpalvelus su 
8.9. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen.

Sururyhmä
puolisonsa menettäneil-
le. Puolison kuolemasta 
noin puoli – kaksi vuot-
ta. Kokoontumiset tor-
stai-iltaisin. Paikka ja ajat 
ilmoitetaan myöhemmin. 
Yhteydenotot Eeva-Lii-
sa Kekkonen, p. 040 518 
1171 tai Kirsti Hakkarai-
nen, p. 040 508 3403.

Kastetut: Ilari Jaakko Ju-
hani Luukkonen (Rantsila).
Vihityt: Marko Kalervo 
Keränen ja Elisa Maaria 
Aitto-oja (Pyhäntä).
Kuolleet: Eila Kaisu Lyyti-
nen e. Aho 59 (Pulkkila), 
Kyösti Antero Kotisaari 73 
(Pyhäntä).

uusia neulojia mukaan. Ota 
mukaan puikot ja hyvä mie-
li, seurakunta tarjoaa langat 
ja  kahvit. Tyrnäväläiset läh-
tevät kimppakyydeillä srk-
talon pihalta klo 16.30 koh-
ti Temmestä.
Perhevaellus Rokualla la 7.9. 
Lähtö klo 9 Tyrnävän S-mar-
ket. Lähtö takaisin Tyrnäväl-
le klo 18. Vaellukselle tarvit-
set omat eväät ja uimavarus-
teet. Lisätietoja: Salme Kin-
nunen, 044 7372 631, salme.
kinnunen@evl.fi. Vielä ehtii 
mukaan, ilm. Salmelle.
Vapaaehtoisten retki Torni-
oon ja Haaparantaan 25.9.
Kaikki seurakunnan erilaisis-
sa vapaaehtoistöissä muka-

Raamattuluokka pe 6.9. klo 
19 Pulkkilan ry:llä.
Kestisten 70- ja 75-vuotiai-
den syntymäpäiväjuhlat su 
8.9. Messu klo 10 Kestilän kir-
kossa. Juhlat srk-kodissa. 
Pyhäkoulu su 8.9. klo 12 
Pulkkilan ry:llä. 
Hartaus su 8.9. klo 13 Nes-
torissa. 
Lähetysilta su 8.9. klo 18 
Tuulikki Tuovisella Piippolas-
sa, Sinikka ja Martti Arkkila.
Seurat su 8.9. klo 16 Pyhän-
nän ry:llä (Tapani Kopsa ja 
Vesa Pirnes), klo 18.30 Rant-
silan ry:llä (Olavi Kukko) ja 
klo 19 Kestilän ry:llä ja Pulk-
kilan ry:llä.

na olevat kutsutaan yhteisel-
le virkistys- ja ostosmatkalle 
Tornioon ja Haaparantaan. 
Hinta: 10 €  sisältää matkat 
ja ruoan. Lisätietoja ja ilm. 
Salmelle, p. 044 7372 631 vii-
meistään 16.9. mennessä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset pe 6.9. klo 19 ry:llä, 
iltapala klo 18.30. Oulun seu-
dun nuortenilta pe 6.9. klo 
19 Pateniemen ry:llä. Seurat 
su 8.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Syysmyyjäiset la 7.9. klo 11.30 
ry:llä. Seurat su 8.9. klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Sulo Arvo Eemeli 
Hälinen.

Perhekerhojen starttipäivä 
maanantaina 9.9. klo 10–14 Selkälän 
leirikeskuksessa, Kestiläntie 1672, Kestilä. 
Askarrellaan, leikitään ja tutustutaan 
toisiimme.

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 Rauha-
lan parkkipaikalta: Rantsila klo 9.45, Pulkkila klo 10.15, 
Piippola klo 10.25. Pyhäntä klo 10.15 ja Kestilä klo 10.45. 
Ilmoittautuminen viimeistään ma 9.9. kirkkoherranviras-
toon, p. 040 5528 989. 

Lauluseurat ke 11.9. klo 
18.30 Limmalla Pyhännällä.
Ompeluseurat pe 13.9. klo 
19 Kestilän ry:llä ja klo 19 
Susanna ja Juuso Kamulalla 
Pulkkilassa.
Ehtoollishartaus su 8.9. klo 
14 Siikalatvan vuodeosastol-
la, to 12.9. klo 13 Nestorissa 
ja pe 13.9. klo 13 Koivuleh-
dossa.
Myyjäiset pe 6.9. klo 19 Kes-
tilän ry:llä, la 7.9. klo 18 Py-
hännän ry:llä ja pe 13.9. klo 
19 Rantsilan ry:llä. 
Hartaus to 12.9. klo 14 Kuu-
rankukassa.

Pyhännän kuorot: nuoriso-
kuoro ke klo 17, veteraani-
kuoro to klo 12 ja lapsikuoro 
to klo 17 srk-talossa. 
Stellat ke klo 17 Rantsilan ja 
to klo 15 Pulkkilan srk-talossa. 
Kappelikuoro to 5.9. klo 19 
Rantsilan srk-talossa. Kuo-
roon toivotaan laulutaitoisia 
nuoria ja aikuisia. Laulamme 
kaksi-, kolmi- ja neliäänisesti 
virsiä, hengellisiä lauluja se-
kä kantaatteja. Ensimmäinen 
esiintyminen pe 4.10. iltamu-
siikki-illassa Rantsilan kirkos-
sa. Lisätietoja Arja-kanttoril-
ta, p. 044 518 1151.

NUORILLE

Isoskoulutus to 5.9. klo 16–19.
Ensimmäinen isoskoulutus Tyrnävän seurakuntatalolla. Tu-
le mukaan! Lisätietoja Jossu, p. 044 7372 632.

Nuorten Palveluryhmä ” NuoPa” rippikoulunkäyneille
aloittaa syksyn toiminnan ke 11.9. klo 15 Tyrnävän srk-ta-
lon takkahuoneella. Lisätietoja ja ilm. Salme, p. 044 7372 
631, salme.kinnunen@evl.fi tai Johanna, p. 044 7372 632, 
johanna.rantala@evl.fi.

Nuorten liikuntavuoro pe 13.9. klo 15–16 Kuulammen 
koululla. Osallistujat pääsevät vaikuttamaan lajivalintoi-
hin. Tule yhdessä liikkumaan!

Nuortenilta pe 13.9. klo 18. Tyrnävän srk-talolla. Syksyn 
ensimmäisen nuortenillan kunniaksi tehdään pannareita!

Kerhot alkavat
Päiväkerhot
Pyhäntä: pe 13.9. klo 10 srk-talon kerhohuoneessa
Rantsila: ti 10.9. klo 10 ja to 12.9. klo 10 ja 
klo 13 Nuppulassa
Perhekerhot
Piippola: ma 23.9. klo 10 srk-talossa
Pyhäntä: ti 24.9. klo 10 srk-talossa
Rantsila: ma 16.9. klo 10 Nuppulassa 
Varhaisnuoret
Kestilä: to 12.9. klo 13.30 kerhokodissa
Piippola: ke 11.9. klo 16.30 srk-kodissa
Pulkkila: pe 13.9. klo 13.30 srk-talon 
kerhohuoneessa
Pyhäntä: ti 10.9. klo 14.30 srk-talon ker-
hohuoneessa ja to 12.9. klo 15.30 Tavas-
tkengän koululla
Rantsila: tyttökerho ma 16.9. klo 15 ja poikakerho to 
12.9. klo 15.30 Nuppulassa, Hovin varkkari ti 10.9. klo 15 
Hovin koululla
Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä 
Sirkulta, p. 040 7427 669 ja Johannalta, p. 044 5181 141. 

Kestilän ja Pulkkilan päiväkerhojen ja varhaisnuorten 
kerhojen aloittamisesta ilmoitetaan myöhemmin.

Naistenpäivä
sunnuntaina 22.9. 
Rantsilassa. 
Ohjelmassa mm. messu 
klo 10, lounas ja päivä-
tilaisuus srk-talossa. Lu-
ento aiheesta ”Huole-
na huolehtiminen”, kir-
jailija, teologi Anna-Lii-
sa Valtavaara. 
Tilaisuuteen järjestetään 
kyyditys. Lähtö kirkko-
jen parkkipaikoilta. Ajo-
reitit: Pyhäntä klo 8.45, 
Piippola klo 9, Pulkki-
la klo 9.15, Rantsila sekä 
Kestilä klo 9.15, Rantsila. 
Kyyditykseen ilmoittau-
tumiset viimeistään ma 
16.9. kirkkoherranviras-
to, p. 040 5528 989. 

Oletko murrosikäisen lapsen 

”kamala” äiti?
Tervetuloa kahvittelemaan ja pohtimaan äitiyden iha-
nuutta ja kamaluutta kahden viikon välein, 10 krt ko-
koontuvassa ryhmässä. Tule ja tuo naapurin kamala 
äiti mukanasi. 
Ryhmään mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Ryhmä aloittaa 2.10. kello 17.30–19 osoitteessa Vanha 
paloasema 2. krs. Kunnankuja 4, Tyrnävä.
Lisää tietoa: 
perhetyöntekijä Hanna Martikainen, p. 044 4971 073 
diakoni Salme Kinnunen, p. 044 7372 631.
Ilmoittaudu 25.9. mennessä Hannalle.

Eronnut?
Tule eroryhmään saamaan ja antamaan vertaistukea. 
Eroryhmä kokoontuu kymmenen kertaa Kokkokankaan 
seurakuntatalolla Kempeleessä, Kissaojantie 12. 
Ensimmäinen kokoontuminen on ti 8.10. klo 18–19.30. 
Ryhmään otetaan 6–10 osallistujaa. 
Ryhmän vetäjinä toimivat Aino ja Heikki Kaikkonen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Heikille viimeistään 27.9. 
mennessä, p. 040 8431 798. 
Järjestäjä: Limingan Rovastikunnan diakoniatyö.
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Herättäjä-Yhdistyksen 
nuorisotyö juhlii 40 
vuoden taivaltaan. 
juhlavuosi näkyy 
myös Pohjois-Suomen 
körttinuorille.

Vuonna 1973 Herättäjä-
Yhdistykselle palkattiin 
ensimmäinen nuoriso-
sihteeri, ja herätysliik-

keen omat rippikoulut vakiinnut-
tivat paikkansa. 40 vuotta myö-
hemmin körttien nuorisotyö on 
vakiintunut myös Ouluun.

Nuorten körttien Pohjois-
Suomen alueyhteyshenkilöt Kai-
sa Vähäsalo ja Anniina Rimpi-
läinen kertovat juhlavuoden nä-
kyvän lähinnä isommissa tapah-
tumissa.

– Esimerkiksi tämän vuoden 
nuorisokokouksessa oli erilaisia 
konsertteja, Rimpiläinen kertoo.

Pohjois-Suomen nuoret kör-
tit käyvät nuorisokokouksen kal-
taisissa isommissa valtakunnalli-
sissa tapahtumissa vuokraamal-
la yhteisen bussin. Samaan linja-
autoon mahtuu ihmisiä ympäri 
Pohjois-Suomea.

Yhteisten matkojen lisäksi 
nuoret kohtaavat Oulun seudul-
la järjestettävissä tapaamisissa. 
Vaihtelevissa tapaamisissa voi-
daan esimerkiksi katsoa elokuvia 
tai kokata yhdessä. Lisäksi erityi-
senä kunniatehtävänä jokainen 
Suomen alueista vastaa vuorol-

Körttinuoret juhlivat 
konserteilla ja yhdessäololla

laan Nuori Yty -lehden toimitta-
misesta.

Herättäjä-Yhdistyksen nuori-
sosihteeri Mika Nuorva kertoo 
yhdistyksen nuorisotoiminnan 
olleen Oulun seudulla tasaista.

– Nuorisotyössä on aina sel-
laista aaltoliikettä. Jossakin päin 
Suomea nuoria tulee mukaan 
enemmän, kun jossakin taas toi-
minta voi hiipua. Pohjois-Suo-

messa on kuitenkin aina jotakin 
toimintaa, hän tarkentaa.

rippikoulun 
kautta mukaan
Herättäjä-Yhdistys juhlii nuori-
sotyön 40 vuoden taivalta Kat-
so ihmistä -juhlakonserttikier-
tueella. Kiertue osallistuu myös 
perinteiseen Oulugospel-tapah-
tumaan. Konserteissa kuullaan 

tunnettuja körttimuusikoita, ku-
ten Jaakko Löyttyä ja Jouko Mä-
ki-Lohiluomaa.

Nuorvan mukaan musiikkityö 
on ollut koko nuorisotyön histo-
rian ajan tärkeä osa körttien nuo-
risotoimintaa. Muita toiminta-
muotoja ovat olleet muun muas-
sa nuorten seurat ja oman lehden 
tekeminen.

Vähäsalo ja Rimpiläinen tietä-

vät myös Herättäjä-Yhdistyksen 
omien rippikoulujen tärkeyden 
nuorisotyössä. Molemmat nuo-
ret naiset ovat tutustuneet herän-
näisyyteen juurikin rippikoulun 
myötä.

– Kaverini ehdotti, että tuli-
sin körttiriparille. Sitä ennen en 
tiennyt herätysliikkeestä juuri 
mitään, Rimpiläinen muistelee.

Samanlaisia tarinoita löytyy 
myös muilta oululaisilta körttien 
nuortentoimintaan osallistuvil-
ta. Läheskään kaikilla Herättäjä-
Yhdistyksen rippikouluun mene-
villä ei ole körttitaustaa. Herätys-
liikkeen leirille lähdetään parem-
man leirikokemuksen toivossa.

– Herättäjä-Yhdistyksen rip-
pikoulut kestävät kaksi viikkoa. 
Siinä on enemmän aikaa opetuk-
selle ja keskustelulle. Lisäksi siel-
lä oppii tuntemaan uusia ihmi-
siä, koska riparilaisia tulee ym-
päri Suomea, Vähäsalo kertoo.

– Niillä rippikoululeireillä on 
sitä paitsi todella hyvä meininki, 
Rimpiläinen hymähtää.

Nuorille on jäänyt rippikou-
lusta päällimmäisenä mieleen he-
rännäisyydessä paljon korostettu 
armo.

– Minulle se tarkoittaa, että ei 
tarvitse yrittää olla superihmi-
nen. Voi myöntää sen, että kaik-
ki me teemme virheitä, Vähäsa-
lo pohtii.

– Se tuntuu hyvältä ajatuksel-
ta, Rimpiläinen lisää.

KAiSA ANTTilA

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

Kaisa Vähäsalo ja Anniina Rimpiläinen ovat tunteneet lapsesta asti. Herättäjä-Yhdistykseen he tutustuivat vasta rippikoulussa.

”Toivon sinulle parasta mitä 
tiedän: sydämen rauhaa, 
arkipäivän iloa, siunauk-
sen sadetta.” Tämä runo 

löytyy Anna-Mari Kaskisen uudes-
ta runokirjasta. Siihen on hienon ja 
ihastuttavan kuvituksen maalannut 
Päivi Maanavilja.

Teos on sanan ja kuvan liitto. Se 
on täynnä sydämen, mielen ja sielun 
iloa. Anna-Mari Kaskinen on tunnet-
tu virsirunoilija, rakastettu sanoitta-
ja ja kirjailija. Hänen tuotantonsa on 
valtava ja julkaisutahti elinvoimainen 
ja runsas. Uusi teos on kaunis, lumo-
voimainen kokonaisuus.

”Sanat eivät näy, mutta niissä on 
voima kohottaa maasta. Avata suuret 
padot. Huuhtoa suru pois.” Runot 
vievät tunteiden ja kokemusten maa-
ilmaan. Ne herättävät unelmia, luo-

vat lohtua ja rakkauden sykähdyksiä. 
Kuvitus lisää sanojen tunnevoimaa. 
Kuvan äärellä pysähtyy ja hiljentyy.

Elämänmenon kuvaus sanoissa ja 
kuvituksessa on onnistunutta ja ilon-
pisaroita täynnä. Toisen ihmisen lä-
heisyys, rakkaus ja hellyys, purkau-
tuvat värikkyytenä. Tavoitteena on 
matkata hyvyyttä kohti, pitää kiin-
ni hyvyyden lähteistä ja niistä, jotka 
tuottavat rauhaa ja iloa: ”Silmänräpä-
ys muuttaa koko elämän. Kukaan ei 
tiedä, mitä hyvyys saa aikaan oikeal-
la hetkellä.” Sanoista kuvastuu vank-
ka luottamus siihen, ettei ole yksin, 
vaan meistä pidetään huolta. Sanat ja 
kuvitus tiukuvat uskoa rakastavaan ja 
armahtavaan Jumalaan.

Anna-Mari Kaskisella on kerto-
misen armolahja. Hänen runonsa 
ovat tunteiden tulkkeja, ne hengittä-

vät ja tekevät vaikutuksen. Hän on-
nistuu luomaan lyhyeenkin runoon 
ison tunnelatauksen, ihmisen kokoi-
sen maailman.

Päivi Maanaviljan kuvitus on 
herkkää ja värikästä, juuri oikean-
laisia nyansseja täynnä. Hän onnis-
tuu kuvituksellaan herättämään ru-
not eloon. Kuvitus ei ole liian prame-
aa. Vaikka Anna-Mari Kaskisella on 
nopea ja hurjakin julkaisutahti, ai-
nakaan tässä tapauksessa sitä ei huo-
maa. Runoissa on tenhoa, ne vaativat 
moninkertaisen lukemisen, hiljenty-
misen ja mietintähetken. Tämä teos 
on kesäinen, iloa ja auringonpaistet-
ta täynnä.

juHA VäHäKANGAS
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