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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa, mutta 

paljon lähempänä on ajankohta, jolloin kirkkoher-

ranvirastoihin pitää jättää ehdokkaiden kirjalliset 

suostumukset.

Päättäjän paikkoja Suomen seurakunnissa on tarjolla 

noin 9000.

Taloudellisesti itsenäisessä seurakunnassa toimitetaan 

yhdet vaalit, joissa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirk-

kovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. 

Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimite-

taan kahdet vaalit. Niissä valitaan jäsenet seurakuntaneu-

vostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhtei-

seen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää. 

Vaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalais-

ten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppanei-

ta. He päättävät muun muassa siitä, millainen on tule-

vaisuuden kirkko, miten varoja kohdennetaan. He muun 

muassa päättävät työntekijävalinnoista, valitsevat kirkol-

liskokouksen maallikkoedustajat sekä osallistuvat oman 

hiippakunnan piispan valintaan.

Seurakunnissa ehdokkaita syksyn seurakuntavaaliin 

kysellään parhaillaan monia eri reittejä pitkin. Jos sinua 

ei kukaan ole vielä nykäissyt hihasta, niin turha kursailu 

sikseen – ole aloitteellinen itse.

Voit liittyä valmiille ehdokaslistalle; niiden yhteystie-

toja voi kysellä nykyisiltä luottamushenkilöiltä tai kirkko-

herranvirastosta. Mikäli olemassa olevista listoista mikään 

ei tunnu sopivalta, on mahdollista perustaa oma valitsi-

jayhdistys. Ohjeistus tähän löytyy seurakuntavaalien net-

tisivuilta (www.seurakuntavaalit.fi) tai oman seurakun-

nan kirkkoherranvirastosta. Kiinnostuksen ehdokkuuteen 

voi ilmaista myös täyttämällä yhteydenottopyynnön vaa-

lien nettisivuilla.

Tänään on jäljellä 17 päivää asettua ehdokkaaksi. Olet-

ko juuri sinä se tavallinen ihminen, joita ehdokkaiksi tar-

vitaan?

Muut mediat
MITÄ IHMETTÄ tapahtui etätyölle? Suu-
relle idealle, jonka piti muuttaa käsityk-
semme työnteosta, mutta joka sitten jäi to-
teuttamatta. 

Ja juuri kun oltiin tultu siihen tulok-
seen, että suurin osa palavereista ja työ-
paikan pakollisista päivittäisrituaaleista 
on vain turhia rituaaleja, niihin tarrau-
duttiin yhä lujemmin, niitä keksittiin jo-
pa lisää. Oliko työelämä muuttunut niin 
epävarmaksi, että rituaaleista saatiin edes 
hetkeksi aikaan illuusio siitä, että kaikki 
oli niin kuin ennenkin?”

Jyrki Lehtola Anna-lehdessä 13.8.2014 

YSTÄVÄNI PITÄÄ oppilailleen mitä mie-
likuvituksellisimpia historian- ja uskon-
nontunteja. Viime lukuvuonna hän teetti 
äidinkielen opettajan kanssa 7. luokkalai-
silla Yhdysvaltojen historiasta omat tieto-
kirjat, joita oppilaat saivat työstää kirjas-
tossa tai käytävillä. Uskonnontunnilla hä-
nen oppilaansa puolestaan pääsivät tutus-
tumaan Vanhan testamentin luomiskerto-
muksiin niistä näytelmiä tekemällä.

On sääli kuulla, kuinka vanhemmat 
opiskelijat laukovat totuuksia oltuaan 

hetken aikaa työelämässä ja saavat jonkin 
ammatin vaikuttamaan ikävältä.

Minna Koivunen Oulun ylioppilaslehti 
Ylkkärissä 6/2014

KAIPUU TULLA tunteissamme myötäkar-
vaan kohdatuksi elää meissä kaikissa, mutta 
silti myötätuntoa saa osakseen liian harvoin. 
Työssään epäonnistunut kohtaa vetäytyvät 
kollegat, uupunut vielä kovempia kokeneet 
läheiset ja masentunut ylipirteät neuvojat. 
Mikä ihme myötätunnossa voi maksaa?

Maaret Kallio Lujasti lempeä -blogissa 
Helsingin Sanomat 20.8.2014 

PELKÄSTÄÄN EVOLUUTIOTEORIA ei ole 
minusta murentanut ihmisten uskoa kaik-
kivaltiaaseen Jumalaan, Luojaan. Kaik-
kein pahin uskon murentaja lienee ajatus 
siitä, ettei ole olemassa yhtä ainoaa abso-
luuttista totuutta tai hyvää. Näin ajattele-
vat ihmiset kun kokevat, että jokainen ih-
minen luo oman koodistonsa sille, mikä 
on oikein ja mikä väärin.

Heli Mattila Sielun silmin -blogissa 
Kaleva 21.8.2014

 

Mitä sinulta 
puuttuu? 

Kiirehdin kohti kirjakauppaa. 
Olin menossa ostamaan tär-
keää kirjaa. Katselin helteessä 
kulkevaa väkeä: kaikki olivat 

pukeutuneet kevyesti ja värikkäästi. 
Kadun reunassa, varjossa, istui kes-
ki-ikäinen mies, jolla oli yllään hiha-
ton teepaita. Katselin hänen tummaa 
tukkaansa, ja sitten: miehellä ei ollut 
käsiä, ei edes käsivarsia. Hänen edes-
sään oli pieni purkki lantteja varten.

Kiirehdin eteenpäin – en halun-
nut, että hän näkisi silmistäni vuota-
vat kyyneleet. Menin kauppaan, löy-
sin kirjan, maksoin sen ja palasin ka-
dulle. Jo kaupassa olin ottanut esiin 
kaikki suurimmat kolikot. Ne kou-
rassani palasin miehen luokse. Mie-
tin, mitä osaisin sanoa 
hänelle. 

En löydä mitään sopi-
vaa, pudotan lantit hä-
nen purkkiinsa ja kuu-
len kysyväni englannik-
si: ”Kuinka te voitte elää 
ilman käsiä?” 

Mies katsoo minua kauniisti sil-
miin ja vastaa, hänkin englannik-
si: ”Kiitos teille oikein paljon!”  Eh-
kä hän ei ymmärtänyt avutonta ky-
symystäni, onneksi.

Jatkoin matkaani, ja uudet kyyne-
leet valuivat silmistäni. Mietin, mi-
ten mies ottaa rahat purkistaan - ei 
mitenkään. Ajattelin sitäkin, että jos 
joku haluaa varastaa hänen rahansa, 
ei hän voi mitenkään estää. Huuta-
minenkaan ei kadun metelissä kan-
taisi pitkälle. 

Kerroin tämän tapahtuman ystä-
välleni. Sanoin myös, että olin juu-
ri sitä ennen tehnyt mielessäni lis-
taa asioista, joita minulta puuttuu. Ja 
sitten huomaan: Minulla on terveet 

jalat, joilla juosta kauppaan, minul-
la on terveet kädet, joilla maksaa kir-
ja. Minulla on kukkarossa rahaa, jol-

la maksaa kirja. Mitä mi-
nulta puuttuu?

Ystävä katsoi minua, 
hänkin lempeästi. Hän 
sanoi: ”Se mies antoi si-
nulle lahjan, koska hän 
auttoi sinua näkemään 

sen, mitä sinulla on.” Minun pitäisi 
palata kertomaan tämä miehelle.

Miksi perspektiivi oman elämän 
rikkauteen katoaa niin helposti? Mi-
kä saa meidät tuijottamaan sitä, mitä 
meiltä puuttuu? Miksi vertaamme ai-
na niihin, joilla näyttää olevan enem-
män, parempaa? 

”Puuttuiko teiltä mitään?” kysyi 
Jeesus opetuslapsilta lähetettyään hei-
dät matkaan ilman kukkaroa, lauk-
kua ja jalkineita (Lk 22: 35). ”Ei mi-
tään”, he vastasivat. 

Mitä sinulta puuttuu? ”Ei multa 
mitään puutu, kun Herra paimentaa.”

KIRSTI AALTO
rovasti, eläkkeellä oleva 

sairaalasielunhoidon johtaja

Kuinka te 
voitte elää 
ilman käsiä?

MINNA  KOLISTAJA 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vielä on aikaa ryhtyä tulevaisuudentekijäksi
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Työntekijä kannustaa ja tiedottaa, 
ei värvää ehdokkaita

Syksyn seurakuntavaalien ehdokaslistat 
suljetaan maanantaina 15. syyskuuta. 
Ehdokkaiden etsinnässä alkavat siis 
olla viime hetket käsillä.

Ehdokkaiden kyseleminen on hankalaa, 
mutta silti välttämätöntä. Ei sopivia ihmisiä 
itsekseen ilmaannu, tietävät oulunsalolaiset 
Teija Ruokamo ja Seppo Salo.

Salo ja Ruokamo ovat keskustan ja kokoo-
muksen yhteisen Katse-listan vaaliasiamie-
hiä, joiden tehtävänä on kysellä ehdokkaita 
ja viedä allekirjoitetut suostumuskaavakkeet 
kirkkoherranviraston.

Molemmat ovat etsineet ehdokkaita suo-
rin henkilökontaktein jo hyvän tovin.

–Mutta täytyy sanoa, että olen pettynyt 
lupautuneiden pieneen määrään, Salo sanoo.

Salo harmittelee myös, että uudelle Kas-
te-listalle eivät tulekaan välttämättä kaikki 
kokoomuslaiset ja keskustalaiset ehdokkaat. 
Rauhanyhdistysläiset saavatkin oman listan.

Teija Ruokamolle on annettu tehtäväksi 
löytää nuoria aikuisia.

”Ei sopivia ihmisiä itsekseen ilmaannu”

Seurakunnan ja 
seurakuntalaisten 
etu on, että syksyn 
seurakuntavaaliin 
saadaan monipuoliset 
ehdokaslistat.
RT:n tilaajaseurakunnista 
saamien vastausten 
perusteella seurakunnan 
työntekijöiden asia 
ei kuitenkaan ole 
kysellä ehdokkaita 
seurakuntavaaleihin. 
Työntekijän sopii sen 
sijaan pitää esillä 
ehdokkaaksi asettumisen 
mahdollisuutta, jakaa 
tietoa syksyn vaaleista 
sekä kannustaa 
käyttämään äänioikeutta.

– Varsinainen ehdokkaiden hank-
kiminen on valitsijayhdistysten 
tehtävä, näkee Tyrnävän kirkko-
herra Timo Liikanen.

Seurakunnan työntekijöiden 
tehtävä on Liikasen mukaan roh-
kaista ja kannustaa seurakunta-
laisia asettumaan ehdolle ja ää-
nestämään vaaleissa.

– Kun kohtaamme ehdok-
kuudesta kiinnostuneita, voim-
me vinkata sopivan ehdokaslis-
tan löytymiseksi. Työntekijän on 
kuitenkin hyvä muistaa oma roo-
linsa ja tehtävänsä kaikkien seu-
rakuntalaisten palvelijana.

Haukiputaan kirkkoherra 
Jaakko Kaltakari kertoo, että 
seurakunnan luottamushenkilöt 
ja työntekijät pitävät seurakunta-
vaaleja luontevasti esillä eri yhte-
yksissä, mutta seurakunnan työn-
tekijät eivät ole ehdokkaita suorin 
henkilökontaktein värvänneet.

– Valitsijayhdistyksillä on hyvä 
paikallistuntemus ja ne ovat ak-
tiivisia ehdokkaiden etsinnässä. 
Valitsijayhdistykset kantavat vas-
tuun hyvistä ehdokkaista, Kalta-
kari tiivistää.

Oulujoen kirkkoherra Satu 
Saarinen kertoo, että Oulujoen 
seurakunnassa kannustetaan so-
pivissa tilanteissa ihmisiä yhtei-
sen vastuun kantamiseen. 

– Jokainen työntekijä voi so-
pivassa kohdin pitää esillä vaali-
asiaa esimerkiksi kannustamalla 
asettumaan ehdolle ja kertomal-
la, mistä löytyy tietoa valitsijayh-
distyksistä.

– Emme rekrytoi aktiivises-
ti. Luottamushenkilöt varmaan-
kin omien taustaryhmiensä kans-
sa tekevät ehdokasetsintää henki-
lökohtaisin kontaktein sekä lehti-
ilmoitusten ja Facebookin kautta, 
Saarinen sanoo.

– Toki seurakunnan työnteki-
jöinä pidämme esillä seurakunta-
vaaleja ja ehdokkaaksi asettumi-

sa-kansliasihteeri Marjo Koski-
Vähälä.

Koski-Vähälän mukaan ei ole 
mitään estettä sille, että seura-
kunnan työntekijätkin kyselisi-
vät tuntemiaan seurakuntalaisia 
ehdokkaiksi.

– Mahdollistahan se on, mutta 
me emme ole sitä tehneet emme-
kä sellaiseen tottuneet. 

TEKSTIT: MINNA KOLISTAJA

sen mahdollisuutta, mutta yksit-
täisiä ihmisiä emme kuitenkaan 
erikseen pyydä ehdokkaiksi, sa-
noo Tuiran kirkkoherra Niilo Pe-
sonen.

Pesosen mielestä yksittäisten 
ihmisten rekrytoiminen seura-
kuntavaaliehdokkaiksi on seura-
kuntalaisten tehtävä.

– Pyrin kuitenkin eri tilanteis-
sa korostamaan, että juuri asettu-
malla ehdokkaaksi ja ennen kaik-
kea äänestämällä voi todella vai-

kuttaa seurakunnan asioihin.
Lumijoen seurakunnassa 

työntekijät eivät ole osallistu-
neet seurakuntavaaliehdokkai-
den värväämiseen, vaan sen ovat 
perinteiseen tapaan ottaneet hoi-
taakseen valitsijayhdistykset.

– Seurakunnassa luotetaan ai-
ka pitkälti siihen, että hyviä eh-
dokkaita löytyy. Ehkä luotta-
mushenkilöiden ja työntekijöiden 
kannattaa kuitenkin vähän seu-
rata tilannetta, miettii diakonis-

Varsinainen 
ehdokkaiden 
hankkiminen on 
valitsijayhdistysten 
tehtävä.

Timo Liikanen

–Heitä on todella vaikea saada ehdok-
kaiksi. En ole saanut toistaiseksi yhtäkään 
suostumusta.

Toisaalta Ruokamo ymmärtää hyvin, että 
ruuhkavuosia eläville nuorille aikuisille työ- 
ja perhe-elämän yhdistäminen on haastavaa 
ilman luottamustehtäviäkin.

Salo on havainnut, että innostusta eh-
dokkaaksi asettumiseen on laimentanut tu-
lo osaksi Oulun seurakuntayhtymää.

–Moni kokee, että Oulunsalon luotta-
mushenkilöillä ei ole valtaa. Seurakunta-
neuvosto saa antaa vain lausuntoja.

–Toisaalta pitää ymmärtää, että ei luotta-
mushenkilö missään mitään yksin päätä, sa-
noo 16 vuotta seurakunnan luottamustehtä-
vissä mukana ollut Salo.

Jokin uudenlainen, toimiva tapa tavoittaa 
ehdokkuudesta kiinnostuneita olisi Ruoka-
mon mielestä tarpeen.

–Jotakin uutta olisi syytä keksiä, muutoin 
päätöksenteko ei ole demokraattista.

Kenen sitten tulisi kantaa huolta siitä, että 
15. syyskuuta on koossa hyvät ehdokaslistat?

–Seurakunnan itsensä. Pitäisi olla mai-
nontaa, pitäisi kertoa mitä seurakunnan 
luottamushenkilöt tekevät ja niin edelleen.

–Minusta ei ole estettä sille, että seura-
kunnan työntekijätkin kyselisivät sopivak-
si tuntemiaan seurakuntalaisia ehdokkaiksi.

Täytyy sanoa, että olen 
pettynyt lupautuneiden 
pieneen määrään.

Seppo Salo
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Sopimukset 
oppilaitos-
yhteistyöstä 
yleistyvät
Oulun yliopisto ja Oulun 
ev.lut. seurakunnat allekirjoit-
tavat syyskuun alussa yhteis-
työsopimuksen seurakunnan 
ja oppilaitoksen yhteistyöstä. 

Oppilaitosten ja seurakun-
tien yhteistyötä on alettu vah-
vistaa sopimuksilla muutama 
vuosi sitten, kertoo asiantun-
tija Jussi Murtovuori Kirk-
kohallituksesta. Tällä hetkel-
lä sopimuksia on 20.

– Ajattelemme niin, että 
toiminta perustuu aina sopi-
muksiin ja on parempi, että 
ne ovat kirjallisia, Murtovuo-
ri muotoilee.

– Sopimuksilla määritel-
lään yhteistyön tavat ja mene-
telmät. Ne myös edistävät jat-
kuvuutta niin, ettei toiminta 
ole yhden ihmisen varassa.

”Kirkko on 
epäonnistunut 
päihde-
kysymyksessä”
Viime vuosikymmeninä kir-
kon herätysliikkeistä täysrait-
tiuden puolesta ovat puhuneet 
lähinnä vain lestadiolaiset ja 
viidesläiset. 

Toisissa herätysliikkeis-
sä täysraittiuden valitsevia on 
vähemmän ja näkemykset vä-
hemmän jyrkkiä. 

Nykyisin kirkko ja sen he-
rätysliikkeet ovat olleet mel-
ko vaitonaisia päihdepolitii-
kan suhteen. Kristillistä päih-
detyötä tekevän Sininauhalii-
ton tutkimuspäällikkö Pek-
ka Lundin mielestä kirkko 
on suorastaan epäonnistunut 
päihdekysymyksessä. 

– Suomi olisi erilainen maa, 
jos kirkko olisi käyttänyt sa-
man verran energiaa päihde-
kysymykseen kuin se on käyt-
tänyt seksuaalikysymyksiin, 
Lund väittää.

SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 

Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.

P A L L O

L L
A

salemissa vuonna 1987, kun Ba-
call filmasi elokuvaa. Tuolloin ul-
koministerinä toiminut Peres to-
tesi näyttelijälle, että maailmassa 
ei ole paljon Perskyjä. 

– Useimmat heistä ovat sukua 
keskenään, Peres sanoi.

PEKKA HELIN

Lähde: Religion News Service

Kaksi viikkoa sitten 89-vuo-
tiaana kuollut elokuvatäh-
ti Lauren Bacall oli juuta-
lainen. Hän myös tunsi it-

sensä juutalaiseksi, mutta syytti 
itseään siitä, että ei tuonut avoi-
memmin esille identiteettiään.

Alun perin Bacall tunnettiin 
nimellä Betty Joan Perske, mutta 
juutalaiselta kalskahtava nimi ei 
sopinut 1940–1950-lukujen Hol-
lywoodiin. Niinpä Bacall otti uu-
den sukunimen.

– Ihmiset muuttivat nimiään 
osoittaakseen amerikkalaisuu-
tensa. Bacall ei kätkenyt juuri-
aan, mutta Hollywoodissa odo-
tettiin, että näyttelijällä on ame-
rikkalainen nimi ja persoona, sa-
noo amerikanjuutalaisuuden pro-
fessori Jonathan Sarna Brandei-
sin yliopistosta.

Bacallin nosti tähteyteen oh-
jaaja Howard Hawks, joka ei pitä-

Juutalaisuus hämmensi Lauren Bacallia

kääntyä lasteni vuoksi tai kieltää 
perintöni. Tiesin kuitenkin, että 
lapsilla on hyvä olla hengellinen 
identiteetti, Bacall kirjoitti elä-
mänkerrassaan.

Bacall oli Israelin entisen pää-
ministerin ja presidentin Shimon 
Peresin serkku. Peresin alkupe-
räinen sukunimi on Perski. Hän 
on lähtöisin Puolasta kuten Ba-
callin isän perhe.

Bacall ja Peres kohtasivat Jeru-

nyt juutalaisista. Hän toi inhonsa 
esiin myös Bacallin läsnäollessa.

Bacall kääntyi ajatuksissaan 
Jumalan puoleen ja toivoi, että 
Hawks ei olisi juutalaisvastainen. 
Nuori näyttelijä oli päässyt pit-
källe eikä halunnut, että ohjaaja 
huutaisi inhonsa hänen päälleen.

Lauren Bacall oli naimisissa 
Humphrey Bogartin kanssa. Pa-
riskunnan lapset kastettiin kris-
tillisesti Bogartin toiveen mukai-
sesti.

Aluksi Bacall vastusti kasta-
mista, mutta taipui Bogartin tah-
toon. Bogart perusteli kastamista 
sillä, että lasten olisi kristittyinä 
helpompi edetä elämässä.

– Minun oli juutalaisena vai-
kea hyväksyä ajatusta. Se tuntui 
aivan oudolta. En käynyt syna-
gogassa, mutta tunsin silti itse-
ni juutalaiseksi ja tulen aina tun-
temaan. En todellakaan aikonut 

Pappi ja yrittäjä kommentoivat arkipyhäkeskustelua

Joustoa näkemyksiin, kirkko  ja EK

Arkipyhistä loppiainen 
ja helatorstai tulisi si-
joittaa kiinteästi lau-
antaipäiviin. Kansan-

tulon kasvattamista kahden li-
sätyöpäivän avulla haluaa aina-
kin Elinkeinoelämän Keskusliit-
to EK.

Kirkon viime viikolla julkais-
tu kanta arkipyhien siirtämiseen 
on yksiselitteisen kielteinen. 

Tuiran seurakunnan yrittäjä-
taustainen pastori ja yhä kunto-
salialalla toimiva Jukka Kolmo-
nen loiventaisi molempien, niin 
EK:n kuin kirkon, tiukkoja näke-
myksiä arkipyhien paikasta.

Onko paikka
pyhä?
Jukka Kolmonen kysyy, kärsisikö 
helatorstain ja loppiaisen pyhyys 
siitä, että ne sijoitettaisiin lauan-
taipäiviin.

– Ovatko päivät pyhiä vai nii-
den paikka? hän pohtii.

– Minulle arkipyhien paik-
ka kirkkovuodessa ei ole kynnys. 
Tärkeintä on päivien hengellinen 
sisältö ja merkitys, hän toteaa.

Kolmosen mukaan kirkko 
voisikin joustaa näkemyksessään 
hivenen. 

– Liberaalimpiakin muutok-
sia kirkossa on tehty, hän kokee.

Hyvä kohtelu 
takaa tehoja
Myös EK:ltä Kolmonen toivoo 
joustoa näkemykseensä arkipy-
hien paikasta. EK puhuu useiden 
satojen miljoonien menetyksistä 
keskellä viikkoa sijaitsevien arki-
pyhien vuoksi. Kolmonen epäi-
lee, onko luvuilla todellisuuspe-
rää.

– Kun EK etsii talouskasvuun 
avaimia työelämästä, on kysyttä-
vä, tapahtuisiko se parhaiten ar-
kipyhiä siirtämällä. 

Työhyvinvointiin perehtynyt 
Kolmonen uskoo, että suomalai-
sessa työkulttuurissa on paljon 
parannettavaa työn tuottavuu-

den lisäämiseksi.
Kolmosen kokemuksen mu-

kaan yksi tärkeä asia olisi työpai-
koilla johtoportaan ja alaisten ta-
savertainen kohtaaminen.

– Jos työntekijä kokee aitoa 
arvostusta, hän on valmis anta-
maan täyden panoksensa työyh-

teisönsä hyväksi. Kun työelämäs-
tä halutaan saada enemmän irti, 
se alkaa tästä, Kolmonen toteaa.

Keskustelu kaipaa
lisää näkemyksiä
Oululainen yrittäjä, työpaikoil-
la valmennustyötä tekevä Sisko 
Kärki ei halua asettua arkipyhä-
keskustelussa kirkon eikä EK:n 
kannalle. Hän sanoo kaipaavan-
sa pikemminkin lisää sävyjä ai-
heeseen, jossa syntyy helposti na-
pit vastakkain -asetelma.

Kirkon perustelujen mukaan 
arkipyhät auttavat osaltaan työ- 
ja vapaa-ajan tasapainottamisessa.

Kärki sanoo arvostavansa kir-
kon peräämää ihmisten suojelua 
kiivastahtisessa, aina auki ole-
vassa 24/7-yhteiskunnassa. Tästä 
huolimatta hän kysyy, tuovatko 
arkipyhät parhaiten perheille yh-
teistä aikaa. 

Kärjen mukaan joustot työelä-
mässä takaisivat perheille vapaita 
silloin kuin ne parhaiten itse kul-
lekin sopivat.

Loppiainen ja helatorstai kristikunnan vanhimpia juhlia

• Helatorstai aihe on Kristuksen taivaaseen astuminen. 
• Helatorstai on 40. päivää pääsiäisestä. Sen vieton vanhimpia todisteita on kirkkoisä Johannes Khrys-

ostomoksen pitämä juhlasaarna vuonna 386. Seuraavina vuosisatoina merkkipäivä vakiintui koko 
kristikunnassa.

• Loppiainen sisältö tulee idän tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan kunnioitustaan Jeesus-lapselle. 
• Loppiaista vietetään tammikuun kuudentena päivänä. Ajankohta oli sama jo 200-luvulla. 
• Kirkkovuoden juhlien toteutuksessa on käytännön eroja katolisen, ortodoksisen ja protestanttisten 

kirkkojen kesken.
• Loppiainen on vapaapäivä yhdeksässä EU-maassa ja helatorstai kahdeksassa.

Lähde: Suomen Ekumeenisen Neuvoston kotisivut ja Helsingin kaupungin kirjaston Kysy.fi-sivusto.

A r k i s t o  /  S a nna K r o o k R i i t t a  H i r vo n e n

W
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Jukka Kolmonen. Sisko Kärki.
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Pappi ja yrittäjä kommentoivat arkipyhäkeskustelua

Joustoa näkemyksiin, kirkko  ja EK

City-talon myynti esiin 
hautainhoitokiistassa

Riittävän levonsaannin Kärki 
näkee ennemminkin jokapäiväi-
senä ja jokaviikkoisena kysymyk-
senä kuin argumenttina kahdelle 
arkipyhälle keskellä viikkoa.

Oululaisyrittäjä pohtii ennak-
koluulottomasti, olisiko mahdol-
lista, että työtä voisi tehdä lop-
piaisena ja helatorstaina, mikä-
li päivillä ei ole hengellistä mer-
kitystä työntekijöille. Palkka oli-
si normaalitaksoitus, ilman py-
hälisiä.

– Jos olemme maallistuneet 
monessa asiassa 24/7-ajatteluun, 
miksi joinakin päivinä pitäisi ol-
la eri korvaus menetetystä vapaa-
ajasta, Kärki haastaa ihmisiä poh-
diskeluun.  

Miten helatorstaita
vietetään?
Kirkon mukaan arkipyhien siir-
to olisi ongelmallinen myös kris-
tillisen perinteen ja ekumeenisen 
yhteistyön näkökulmasta.

– Mielestäni on rehellistä tode-
ta, etteivät nykyihmiset – olenko 
minäkään – lopulta perillä hela-
torstain ja loppiaisen hengellisis-
tä sisällöistä, Kärki toteaa.

– Millaisia perinteitä näiden 
kahden juhlapyhän viettämiseen 
meillä on? Joulu ja pääsiäinen 
ovat suomalaisille tutumpia.

Kärki tunnustaa, että häntä 
henkilökohtaisesti viehättää mo-
nikulttuurisessa Suomessa eku-
meenisuuden huomioiminen.

– Mutta muutummeko maail-
mankansalaisiksi, vaikka juhla-
pyhät ylittävät aikavyöhykkeet? 
hän kyselee.

TEKSTIT RIITTA HIRVONEN

Arkipyhät tuovat jaksamista 
ritaharjulaiseen kotiin

Oulun Ritaharjussa asu-
ville Pekka Suhoselle ja 
Reeta Laitilalle arkipy-
hät, helatorstai ja loppi-

ainen, ovat tervetulleita vapaita.  
Silloin heidän perheensä viettää 
aikaa yhdessä. 

– Arkipyhät tarkoittavat sitä, 
että olemme kaikki kotona, sa-
man pöydän ääressä vaikkapa pe-
laamassa, Reeta-äiti kertoo tyyty-

väisenä eikä kannata juhlapäivien 
siirtämistä lauantaipäiviin.

– Lapset Sampo ja Aino tar-
vitsevat nuo vapaapäivät. Täy-
si työviikko väsyttää niin heidät 
kuin aikuiset. Vapaapäivä kes-
kellä viikkoa tuo meille jaksa-
mista.

Pyhäpäivisin kun ei juuri vie-
railla kavereidenkaan luona.

Elinkeinoelämän Keskuslii-

ton näkemyksen mukaan arki-
pyhien sijoittelu viikonloppuun 
toisi lisää yhteiskunnan tarvitse-
maa työaikaa.

Perheen isän Pekka Suhosen 
mielestä EK:n kannanotto kuu-
losta siltä, että järjestö haluaisi 
mennä työtehoja etsiessään siel-
tä, missä aita on matalin. Hän 
näkee siirtämisen helppona rat-
kaisuna isoon kysymykseen sii-

tä, miten työn tuottavuutta pys-
tyttäisiin lisäämään. 

Suhonen ja Laitila myöntävät, 
että heidän tietonsa helluntain 
ja loppiaisen kristillisestä mer-
kityksestä on hatara. 

– Eivätkö molemmat pyhät 
liity niitä edeltäviin, paremmin 
tunnettuihin juhliin jouluun ja 
pääsiäiseen? 

Oikea vastaus.

Pekka-isän ja Reeta-äidin sekä lasten Ainon ja Sampon yksi mieluinen peli on vanha kunnon Afrikan Tähti. Pelaileminen liittyy perheen yhteiseen aikaan olennaisesti.

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

Oulun seurakuntayhtymä 
on antanut lausuntonsa 
Pohjois-Suomen hallin-
to-oikeudelle hautain-

hoitokiistassa. Oulun seurakun-
tayhtymä päätti keväällä lakkaut-
taa suurimman osan hautojen ai-
naishoitosopimuksista vuoden 
2015 alusta. 

Tämä johtuu siitä, että näi-
den hautojen hoitamiseksi mak-
settu pääoma korkoineen on lop-
punut. Yhtymän laskelmien mu-
kaan lähes 2 000 ainaishoitosopi-
muksesta vain noin 20:llä on pää-
omaa jäljellä.

Valituksia hallinto-oikeuteen 
tuli 11. Niissä riitautetaan sopi-
musten lakkauttaminen. 

Joissakin valituksissa väitetään, 

etteivät hautainhoitorahastoon si-
joitetut pääomat ole voineet lop-
pua, sillä seurakuntayhtymä möi 
vuonna 2012 osuutensa Citytalos-
ta. Kauppasumma oli lähes seitse-
män miljoonaa euroa. Muutama 
valittaja huomauttaa, että yhty-
mä hankki aikoinaan kiinteistön 
nimenomaan hautainhoitorahas-
tonrahaston varoilla.

Yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen 
toteaa, että valituksen tehneiden 
hoitosopimusten pääomat ja tuo-
tot olivat ehtineet loppua ennen 
Citytalon myyntiä.  Siksi näillä 
valituksilla ei liene merkitysta oi-
keudessa.

Oikeuskäytäntö hautainhoi-
tokiistassa on yhtymän puolella. 
Ainaishoitosopimusten irtisano-

minen yksipuolisesti on sal-
littua, kun  pääoma tuottoi-
neen on käytetty loppuun ja 
sopimuksessa pysyminen ei 
ole enää mahdollista.

Korkeimman hallinto-
oikeuden ennakkopäätök-
sen mukaan varojen riittä-
vyyttä koskevia laskelmia 
ei voi perustaa pääoman 
laskennalliseen arvoon ja 
varallisuuden kirjanpito-
arvojen huomioon otta-
miseen. Laskelmien tulee 
perustua tosiasiallisiin 
tuottoihin ja varallisuu-
den käypiin arvoihin.  
Ne on tehtävä hautakohtaisesti.

Oulussa pääoman loppuminen 
todettiin ensin kaikkien hautojen 

osalta könttänä eli kokonais-
massana. Tässä laskennassa 
käytettiin tuoton arvioinnis-
sa sijoituskeskikorkoa.

– Vaikka kokonaismassa 
näyttäisikin miinusta, voi ol-
la yksittäisiä sopimuksia, jois-
sa on pääomaa ja tuottoa jäljel-
lä. Niiden hoito jatkuu, Kähkö-
nen kertoo.

Könttäarvion lisäksi tehtiin 
kaksi kaikki ainaishaudat käsit-
tävää laskentaa, joissa tarkastel-
tiin pääomia ja tuottoja. Ensim-
mäisessä käytettiin tuoton arvi-
ointiin sijoituskeskikorkoa ja toi-
sessa todellisia tuottoja ja arvioi-
ta niistä.

PEKKA HELIN
Rauhan Tervehdys uutisoi City-talon 
myynnistä maaliskuussa 2012.
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• 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

Hautauspalveluja

Työttömäksi jääminen 
koettelee herkästi parisuhdetta 

Rakkautta voi vaalia

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

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

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

GSM: 045 109 1809 
E-mail: hautakivi@ 
hautakivihalvemmalla.fi 

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

Myydään hautakiviä

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Palveluja tarjotaan

I LMOITTAUTUMINEN ALKAA! 

HERÄTTÄJÄN RIPARIT 2015 

AHOLANSAARI I/II     
1.-13.6

AHOLANSAARI III/IV 
15.-27.6

AHOLANSAARI V 
13.-25.7

I lmoit taudu net issä ma 8.9.2014 
klo 8.00.  alkaen

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOA LEIREISTÄ: WWW.H-Y.FI

”siisteintä
  ikinä”

Legendaariset

Pate 15 v.

Oulun alueen kesää sävyt-
tivät lähes kauhunomai-
set uutiset isojen firmo-
jen jätti-irtisanomisis-

ta. Pienemmistä työpaikoista on 
vähennetty väkeä ilman lehtiot-
sikoita.

Lämmin kesä, lomat ja mökki-
puuhat ovat pitäneet monen irti-
sanotun mielialaa yllä, mutta syk-
syn pimeät illat saattavat laittaa 
tulevaisuususkon koetukselle. 

Työttömäksi jääminen – niin 
kuin mikä tahansa iso muutos – 
sekoittaa herkästi perheen arjen. 

Paine löytää uutta työtä ja ta-
loudelliset vaikeudet voivat kiris-
tää kodin tunnelmaa. Puolisoi-
den mielialat kanavoituvat no-
peasti lähisuhteisiin ja erityisesti 
elämänkumppaniin. 

Tämä tiedetään kodeissa ja 
myös kirkon perheneuvonnassa.

Elämää ei pidä kuvitella 
kymmenen vuoden päähän
Oulun seurakuntien perheneuvo-
ja, pari- ja perhepsykoterapeutti 
Vuokko Laurila puhuu eteenpäin 
katsomisen tärkeydestä kriisissä, 
mutta pitää viisaana sitä, että kat-
se pysyy myös riittävän lähellä.  

– Muutoksessa ei pitäisi ryh-
tyä kuvittelemaan, millaista elä-
mä on kymmenen vuoden päästä. 
Vaikeudet olisi hyvä pilkkoa pie-
nemmiksi ja etsiä ratkaisua yh-
teen asiaan kerrallaan. enemmän.

– Yhteisen hyvän ei tarvitse ol-
la isoa ja ihmeellistä. Yhdessä ja-
etut arjen ilot valostuttavat elä-
mää.

Vuokko Laurila uskoo siihen, 
että jokaisen on ensin oltava so-
vussa itsensä ja elämänsä kanssa 
tunteakseen onnellisuutta. Oman 
mielen tasapainoa ei voi rakentaa 
pelkästään toisen ihmisen va-
raan, olipa hän kuinka rakas ta-
hansa. 

Entisen 
hyvästeleminen tärkeää
Laurila arvioi, että perheissä, jois-
sa tulotaso tippuu irtisanomisten 
seurauksena, ei ole välttämättä 
helppoa sovittaa totuttu elämän-
tapa uuteen tilanteeseen.

Elämäntaitoa on se, että osaa 
ja kykenee päästämään entises-
tä irti. Laurila ottaa vertausku-
van kaarnalaivoista, joita moni 
on lapsena laittanut virran vie-
täväksi.

– Kun laskimme veneemme 
menemään, toivoimme, että se 
ei tarttuisi kiviin eikä ruohoihin 
vaan purjehtisi esteittä eteenpäin.

– Elämä vie väistämättä meiltä 
mennessään asioita. Surutyömme 
voi alkaa, kun hyvästelemme en-
tisen, annamme niiden asioiden 
mennä, jotka meiltä on viety.

Vastaan pyristelemisen päätyt-
tyä myös uudet alut ovat enem-
män mahdollisia.

Isot ratkaisut
houkuttavat
Kummallista – tai sitten ei – on 
se, että väsynyt ihminen on tai-
puvainen tekemään isoja ja totaa-
lisia ratkaisuja elämänsä muuttu-
miseksi.

– Kriisissä riski on juuri tä-
mä. Pienet muutokset eivät tun-
nu riittäviltä. Stressaantunut ih-
minen saattaa ryhtyä suunnitte-
lemaan avioeroa, vaikka pitäisi 
ryhtyä keskustelemaan puolison 
kanssa siitä, miten suhde toimi-
si paremmin.

– Kun puolison jättäminen tu-
lee mieleen, on aina hyvä kysyä, 
mihin kaikkeen ero auttaisi. 

Perheneuvonnassa on huomat-
tu, että puolisot hakevat ammat-
tiauttajan apua usein vuosia liian 
myöhään. 

– Jo silloin, kun vain puolisois-
ta toisella syntyy huoli parisuh-
teesta, on aika ottaa yhteyttä per-
heneuvontaan. 

Vuokko Laurila harmittelee si-
tä, että ajan saaminen Oulun seu-
rakuntien perheneuvonnasta voi 
mennä viikkojen päähän.

Perheneuvonnassa on kuiten-
kin huomattu, että puolisoiden 
ottaessa heihin yhteyttä, alkavat 
he samalla työstämään suhteen-
sa ajankohtaista tilannetta: mis-
sä siinä mennään juuri nyt, täl-
lä hetkellä.

RIITTA HIRVONEN

Jo silloin, kun 
vain puolisoista 
toisella syntyy huoli 
parisuhteesta, on 
aika ottaa yhteyttä 
perheneuvontaan. 

Asioita pitäisi ratkoa kiireel-
lisyysjärjestyksessä; ajankohtai-
simmat ongelmat ensin. 

Laurila muistuttaa, että riittä-
vän pienet tavoitteet ovat tärkei-
tä. Onnistumiset niissä ruokki-
vat jaksamista ja uskoa selviyty-
miseen.

Puhumattomuuden takana
huoli toisen jaksamisesta
Mies kätkee naista herkemmin 
pahan olon sisälleen. Joskus vai-
kenemisen taustalla voi olla kau-
nis pyrkimys säästää rakas ihmi-
nen ylenmääräisiltä huolilta. 

– Monille on myös yksinker-
taisesti vaikeaa puhua tunteis-
ta, erityisesti niistä asioista, jot-
ka pelottavat tai joita toivoisi lä-
heiseltään.

Perheneuvoja kannustaa puo-
lisoita huolehtimaan avoimista 
väleistä muutoksissa. 

Yhteinen tekeminen – viihty-
minen yhdessä – on vaalimisen 
arvoista erityisesti silloin, kun 
jaksamista tarvitaan tavallista 

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

Vuokko Laurila esittelee perhettä kuvaavaa afrikkalaista puupatsasta.
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Lauantaina liikkeellä 
satamäärin kävelijöitä

Liittyminen isoon yhtymään 
kelpaisi pienelle ja köyhälle

Kirkkohallitus on päättänyt 
harkinnanvaraisista avus-
tuksista. Yksi suurimmis-
ta tukieurojen saajista on 

Siikalatvan seurakunta, joka saa 
90 000 euroa avustusvaroja.

Talouspäällikkö Tarmo Myl-
lykoski kertoo, että vähävarai-
sille seurakunnille tarkoitet-
tua avustusta oli haettava, koska 
seurakunnan talousarvio on lähi-
vuosina miinusmerkkinen. 

– Varoilla katetaan budjetin 
alijäämät. Verotulot eivät riitä eli 
omilla ei tulla toimeen, hän to-
teaa. 

Siikalatvan seurakunnan suu-
ri menoerä on kiinteistöt. Viisi 
kirkkoa ja seurakuntatalot pääl-
le nielevät varallisuutta. 

Veroprosentti 
seurakuntien keskivertoa
Myllykoski kertoo, ettei seura-
kunnan taloutta kohenneta vero-
prosenttia nostamalla.

Siikalatvan veroprosentti on 
1,75. Luku on sama kuin monis-
sa seurakunnissa.

Siikalatvalaisille on luvassa 
kirkkohallituksen avustusta seu-
raavaksi kolmeksi vuodeksi. Myl-
lykoski myöntää, että seurakun-

nassa jo odotetaan kirkolliskoko-
uksen ratkaisua uudesta seura-
kuntamallista.

– Liittyminen isoon seura-
kuntayhtymään kelpaisi köyhäl-
le, Myllykoski sanoo. 

Harkinnanvaraista avustus-
ta saavat Oulun hiippakunnassa 
Siikalatvan lisäksi Hailuodon ja 
Pelkosenniemen seurakunnat. 

Kirkossa arvostetaan
yhteisvastuuta

Kirkkohallituksen täysistun-
non jäseniin kuuluva Alavieskan 
kirkkoherra Eija Nivala tietää, et-
tä monissa muissakin seurakun-
nissa kuin Siikalatvalla odote-
taan kirkon ratkaisua hallinnon 
uudistamiseksi.

– Yhtymämalli ei tuo autuutta, 
kyllä tämä tiedetään kaikkialla. 

– Heikossa hapessa olevat seu-
rakunnat eivät muutu rikkaik-
si millään ratkaisulla, mutta yh-
teisvastuullisuutta yhtymämal-
li toisi ja sitä kirkossa on haettu, 
Nivala toteaa.

Hänen mukaansa kirkolla on 
edessä huima urakka, kun kiin-
teistöjä on karsittava lähivuosi-
na useissa seurakunnissa paikoin 
rajustikin ja mietittävä, mitä työ-
tä tulevaisuudessa tekee palkattu 
henkilöstö ja mitä vapaaehtoiset.

RIITTA HIRVONEN 

Siikalatvan seurakunnassa kastelukannu 
korjattiin eikä tuhlattu rahaa uuteen, 
kun seurakuntalaisilta tuli palautetta 
rikkinäisestä vesikannusta hautausmaalla.

Kahdeksatta kertaa järjes-
tettävä Piispansauvakä-
vely kerännee tulevana 
lauantaina satamäärin 

ulkoilijoita Oulun merellisiin 
maisemiin. Tapahtuman lähtö- 
ja maalialue on Oulun kaupun-
ginteatterilla. 

Idean isä, Oulun piispa Sa-
muel Salmi (kuvassa) kutsuu 
tänä vuonna mukaan erityises-
ti perheitä sekä maanpuolustus-
järjestöjä.   

– YK on nimennyt vuoden 
2014 perheiden vuodeksi. Piis-
pansauvakävely haluaa liittyä 
tähän tärkeään teemaan ja kut-
suu niin nuoret kuin vanhem-
mat, isot ja pienet mukaan ta-
pahtumaan, hän toteaa.

Piispansauvakävelyyn ei tar-
vitse ilmoittautua eikä siihen 
ole osallistumismaksua. Kaikki 
kävelijät, juoksijat ja rullailijat 
osallistuvat tapahtumaan omal-
la vastuullaan. Reittejä on viit-
tä eri pituutta, pisin on 10 kilo-
metriä ja lyhin vain puoli kilo-
metriä. 

Tapahtuman toteuttamises-
ta vastaa vuosittain kasvava toi-
mijajoukko. Yksi liki kolmesta-
kymmenestä yhteistyökumppa-
nista on Rauhan Tervehdys, jolla 
on myös oma esittelypiste teat-
terin tapahtumatorilla. Paikan 

päältä voi hakea uusimman leh-
den ja antaa palautetta toimi-
tuksen edustajille. 

Seurakuntavaalisyksyn al-
kaessa Rauhan Tervehdys ke-
rää pisteellään myös näkemyk-
siä siitä, millainen on hyvä luot-
tamushenkilö. Kaikkien näke-
myksensä paperille kirjannei-
den kesken arvotaan kirja- ja 
levypalkintoja.

 Muilla esittelypisteillä voi 
testata terveyttään ja kuntoaan 
monin eri tavoin. Ulkona voi 
tutustua uisteluun, nauttia no-
kipannukahveista ja kuunnella 
musiikkiesityksiä. 

ELSI SALOVAARA

Lue lisää tapahtumasta sivulta 14.
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Pitkän linjan muusikko Juk-
ka Kuoppamäki konsertoi 
Muhoksen Koivu ja täh-
ti -kulttuurikeskuksessa 

syyskuun ensimmäisenä keski-
viikkona.

Konsertti 3.9. kello 19 on lä-
pileikkaus Kuoppamäen tuotan-
nosta, mutta se sisältää myös Mu-
hoksen Koivu ja tähti -juhlavuo-
den teemaan liittyvää musiikkia.

Suuri yleisö tuntee Jukka 
Kuoppamäen suomalaisen iskel-
mämusiikin sanoittajana ja sä-
veltäjänä. Musiikki on kuitenkin 
ollut vaihtelevaa, se on muuttu-
nut 60-luvun kantaaottavista 
kappaleista iskelmälliseen suun-

Laulaja-lauluntekijä Pet-
ri Laaksonen konsertoi 
Oulujoen kirkossa keski-
viikkona 3. syyskuuta kel-

lo 19. 
Petri Laaksonen on pidet-

ty laulaja niin konserttisaleis-
sa kuin kirkoissakin. Välit-
tömänä esiintyjänä ja sieluk-
kaana tulkitsijana hänellä on 
poikkeuksellinen kyky kosket-
taa kuulijoita melodisilla ja elä-
mänmakuisilla lauluillaan. 

Erityisen merkittävää Laak-
sosen tuotannossa on yhteistyö 
runoilija Anna-Mari Kaskisen 
kanssa. Parivaljakko on tehnyt 
parin vuosikymmenen ajan lu-

kuisia rakastettuja avaran hen-
gellisyyden lauluja, joista mo-
ni on kokenut saavansa voi-
maa, uskoa ja lohdutusta elä-
män varrelle. Oulujoen kon-
sertin nimikin, Syksyn kuulas 
ilta, juontaa juurensa heidän 
yhteisistä lauluistaan. 

Oulujoen kirkossa kuullaan 
monipuolinen kattaus Laakso-
sen laajasta ja melodisesta tuo-
tannosta.  Ilta-konsertti on tul-
villaan lauluja elämästä, rak-
kaudesta, ystävyydestä, kaipa-
uksesta ja toivosta. 

Konserttiohjelma maksaa 
15 euroa ja niiden myynti al-
kaa tuntia ennen konserttia.

Terveys ja Hyvinvointi

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

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

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Terveys & Hyvinvointi 
ilmestyy seuraavan kerran 

25.9. Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

TERVETULOA APTEEKKIIN!
Hoida apteekki- ja lääkeasiat kätevästi

kauppareissulla apteekissasi 
Limingantullin Prismassa.

OULUN III HANSA APTEEKKI
LIMINGANTULLIN PRISMA
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
Ma-pe 8-21, la 8-18 ja su 12-18
www.oulunhansaapteekki.fi |(08) 311 2019

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

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

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

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

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

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

1

www.caritaslaiset.fi

Ajanvaraus 
netissä tai 

050 520 2383 

Lääkäritalomme palvelee 
Oulun keskustassa osoitteessa 
Mäkelininkatu 31.

Tervetuloa - Olemme täällä sinua varten.

Lääkäritalo  •  Työterveys  •  Kotilääkäri

Caritas Lääkäritalo tarjoaa sinulle monipuoliset ja kattavat 
terveyspalvelut. Palvelemme kaikenikäisiä vauvasta vaariin. 
Palveluihimme kuuluvat yleis- ja erikoislääkäreiden vastaan-
otto, työterveyshuolto sekä lääkärien kotikäynnit. 

Aidosti oululainen.

Jukka Kuoppamäki 
konsertoi Muhoksella

taan. Viime vuonna hän on jul-
kaistu jazz-henkisen hengellisen 
levyn. Tämän vuoden alussa il-
mestyneellä levyllä palataan juu-
rille lapsuuden ja nuoruuden ko-
tikaupunkiin. 

Koivu ja tähti -sadun isä Saka-
ri Topelius on Jukka Kuoppamä-
en isoäidin isoisä. Tämä sukuyh-
teys on luonut myös kiinnostuk-
sen historiaan ja rakkauden ko-
tiseutuun. 

Konsertin järjestää Koivu ja 
tähti -rahasto, jonka tarkoitukse-
na on tukea muhoslaisten nuor-
ten kulttuuriharrastuksia.  15 eu-
ron hintaisia lippuja on saatavana 
ennakkoon Muhoksen kirjastolta.

Petri Laaksonen 
esiintyy Oulujoella 

 Jukka Kuoppamäki
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Afrikkalainen lähetyssaarnaaja  
kiersi 1970-luvulla Pohjois-Suomea
Syyskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna vietetään 
Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlia Haapavedellä.
44 vuotta sitten 
lähetysviestiä 
Namibiasta Suomeen toi 
Tate Samuel Shininge.

Vuonna 1970 moni pohjois-
suomalainen näki ensim-
mäisen kerran afrikkalai-
sen. Hän oli Tate Samuel 

Shininge, ambomaalainen kristitty. 
Mustan miehen toi Oulun 

hiippakuntaan juhlavuosi: Suo-
men evankelis-luterilainen kirk-
ko oli aloittanut 100 vuotta aikai-
semmin työnsä nykyisen Nami-
bian alueella Ambomaalla. Juh-
lan kunniaksi Lähetysseura kut-
sui jokaiseen hiippakuntaan af-
rikkalaisen lähetyssaarnaajan.

Tate Samuel liikkui oululaisen 
lähetyspastori Arvo Eirolan kyy-
dissä pitkin puolta Suomea. Mie-
het vierailivat puolessa vuodes-
sa 50 seurakunnassa, kouluissa ja 
oppilaitoksissa.

Rekvisiittaan kuului muun 
muassa norsunkorva, nilkkaren-
gas ja pythonkäärmeen nahka.

– Vain ndongan kieli oli yhtei-
senä käytössämme, tulkkina toi-
minut Eirola muistelee.

Miehet yöpyivät tiiviillä ja ran-
kalla reissullaan pappiloissa, kä-
vivät iltaisin syvällisiä keskuste-
luja, saunoivat ja lähtivät aamul-
la Eirolan farmari-Peugeotilla jäl-
leen liikkeelle. 

Matkanteko oli joskus rajua. Ei-
rolan kolme poikaa toivoivat pää-
sevänsä ajoissa kotiin katsomaan  
Brasilian jalkapallo-ottelua ja itse-
ään Peleä. Sallasta huristeltiin Kuu-
samon kautta Ouluun kovaa kyytiä. 

Nopeusrajoituksia ei ollut, jo-
ten matkalaiset ehtivät juuri ja 
juuri Eirolan kotitalon pihaan, 
kun ottelu alkoi. Tarina ei kerro 
pelin lopputulosta.

Tate Samuel asui Eirolan per-
heen luona Kaukovainiolla.

–  Lapset ovat muistelleet häntä 
iloisin mielin. Perhe ei edes huo-
mannut, että hän oli erivärinen.

Putosi aina
jaloilleen
Tate Samuelin syvä kristillinen va-
kaumus ja luottamus Jumalaan te-
kivät vaikutuksen Arvo Eirolaan. 

Tate Samuel ei Eirolan mukaan 
koskaan hämmentynyt eikä me-
nettänyt malttiaan vaan putosi ai-
na jaloilleen. Hän oli rauhallinen, 
innostunut ja kiinnostunut.

– Tate Samuelilla oli turvalli-
suuden tunne, jonka hän oli lap-
sena saanut uskostaan. Hän oli 
kokenut samanlaisia vaikeuksia 
kuin mekin olemme elämän var-
rella kokeneet, Eirola muistelee.

Musta mies oli lempeä ja iloi-
nen supliikkimies. Kerran Patti-
joella seurakunnan luottamus-
henkilö kysyi, mitä lähetystyö 
oikein tarkoittaa.

Tate tarttui Eirolan käteen ja 
talutti hänet seurakuntasalin 
kookkaan ristin luo. 

Iloisin ilmein Tate osoitti ris-
tin pystypuuta ja kertoi: "Juma-
la Isämme rakasti meitä ihmisiä 
ja lähetti Poikansa Jeesuksen alas 
tänne luoksemme!”

Tate osoitti ristin poikkipuu-
ta ja katsoi luottamushenkilöihin.

–Tämä viesti Taivaan Isän rak-
kaudesta on vietävä itään ja län-
teen kaikille ihmisille lähellä ja 
kaukana sanoin ja teoin.

Lapinpuku näytille 
Ambomaalla
Rovaniemellä mustalta mieheltä 
kysyttiin, mitä tämä toivoi syn-
tymäpäivälahjaksi. Tate pyysi la-
pinpukua.

– Niinpä ostimme Lapintava-
rain erityisliikkeestä lapinnutun 
ja neljäntuulen hatun. Kuulemma 
opettajat ja nuoret keräsivät tar-
vittavat varat, Eirola sanoo.

 Illalla seurakuntanuorten ti-
laisuudessa puku puettiin Tate 
Samuelin päälle. Juhlassa otettua 
valokuvaa myytiin muistoksi Ta-
testa eri tilaisuuksissa. 

– Olen kuullut, kuinka Tate 
Samuel esitteli pukua palattuaan 
Ambomaalle. Pääsymaksua vas-
taan koululuokkaan pääsi katso-
maan "Lapin kuningasta". Näin 
lähetystyö sai varoja Ambomaal-
lakin, Eirola muistaa.

PEKKA HELIN

Lähteenä  on käytetty rovasti 
Arvo Eirolan kirjoittamaa tekstiä. 
Lue lisää Oulun hiippakunnan 
lähestysjuhlista www.oulunhiippa-
kunnanlahetysjuhlat.fi.

Tate Samuel oli innokas saunoja. Isännät 
kysyivät usein mitä vieras toivoi. Voisinko 
päästä saunaan? Tate Samuel vastasi.

Saunassa hän usein ihmetteli, miten 
tuhlaten Suomessa käytetään vettä. 

Mies toivoi, että hän voisi siirtää yhden suo-
malaisen järven kuivuudesta kärsivään kotimaa-
hansa. 

Kerran Tate Samuel kertoi tapahtuman poika-
vuosiltaan. 

Hänen vanhempansa Tate Mateus Shininge 
ja Meme Elina olivat lähetystyössä Kavangolla 
Nkurenkurun lähetysasemalla. Samuelin tehtä-
viin kuului myös saunan lämmitys. 

Poika ihmetteli, miksi sauna oli suomalaisille 
niin rakas. Samuel päätti kokeilla, meni saunan 
lauteille ja heitti vettä kiukaalle. 

Jopa tuli hyvä olo! Samuel ei tiennyt, mitä ta-
pahtui, kun hän yllätyksekseen heräsi saunan ul-
kopuolella selällään maaten. Edelleenkin oli hyvä 
olo. Samuel kuuli selityksen. Häkälöylyjä ei vielä 
ollut heitetty! Siksi hän oli pyörtynyt. 

Palattuaan Suomesta Tate Samuel jatkoi opin-
tojaan. Vuonna 1974 hänet vihittiin papiksi. Hä-
nestä tuli viiden tyttären ja viiden pojan isä. Ju-
mala antoi hänelle myös lastenlapsia.

Namibian itsenäistymissodassa Tate Samuelin 
koti ja kirkko tuhoutuivat. 

Samuel sanoi kestäneensä sodan hirveydet Suo-
messa olevien ystäviensä esirukousten ja enkelien 
avulla.

Tate Samuel Shininge kuoli toukokuussa yli 
90-vuotiaana. Viereinen kuva on otettu hänen 
90-vuotispäivänään.

Innokas saunoja

Tate Samuel Shininge toivoi Suomen-vierailullaan 
1970-luvulla syntymäpäivälahjaksi lapinpukua. Sellaisen hän myös sai.

E
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 31.8. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta.   

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 31.8. klo 10 Koululaiskirkko 
Meilahden kirkosta Helsingistä. 
Virret: 135:1-3, 488:1-4, 501:1-4, 
492:1-3
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
 

YLE TV 1
Su 31.8. klo 10 Nojatuolikirkon 
aiheena on itsensä tutkiminen. 
Saarnaajana mediapastori Jan 
Ahonen. Isäntänä on Ville Ta-
lola.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 31.8. klo 9.45. Radiopyhä-
koulussa Aila Valtavaara ker-
too Rakkauden kaksoiskäskys-
tä koululaisen silmin. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Vihan-
nin kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Ohjelmatiedot ja jutut kuulta-
vissa myös verkossa: www.ou-
lunseurakunnat.fi/radio
Su 31.8. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa Aila Valtavaara ker-
too Rakkauden kaksoiskäskys-
tä koululaisen silmin. Uusinta.

Bible Power -kerho pe 29.8. klo 18. 
12-14 v tytöille. Kerhot jatkuvat 
joka toinen vko. Tied. S. Pouke: 
044 563 0175/K. 
Koivusaari: 050 531 5198.
3K-ilta OP/NA’lle ma 1.9. klo 18.30
Action & Bible -kerho ti 2.9. klo 18. 
12-14.v pojille. Kerhot jatkuvat 
joka toinen vko. Tied. S. Rönkkä: 
050 468 8323.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Yhdistykset

Herännäis-/Siionin virsiseuroja: to 28.8. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, 
su 31.8. klo 15.00 Kirsti Vuoren kesämökillä, Sanginsuuntie 81, Oulu, 
su 31.8. klo 18.00 Vihannin seurakuntatalossa, ma 1.9. klo 19.00 
Rantsilan seurakuntatalossa. Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 31.8. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat.
Su 7.9. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat.

To 28.8. klo 19 Lähde-ilta, Tofic Ezzahid, Risto Wotschke, God’s Bell. Pe 29.8. 
klo 19 Nuortenilta. La 30.08. klo 11 alk. Naistenpäivä, Salme Blomster, hinta 
30€, ilmoittaudu: anna-liisa.bjorni@pp.inet.fi. Su 31.8. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ Club, Pekka Ainesmaa, Salme Blomster, musiikki: Puoli- 
nuotti. Su 31.8. klo 17 Miestenilta Koppanassa, nyyttärit. Ti 2.9. klo 10 Äiti-
miitti & taaperotapaaminen. Ke 3.9. Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. La 6.9. Yksi 
sydän, Pohjois-Suomen alueen vapaaseurakuntien teemapäivä, ilmoittaudu 
Ristolle. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 31.8. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 3.9. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
La 6.9. klo 16.00 RAAMATTUTUNTI, 

Tuomo Tikkanen
Su 7.9. klo 11.000 EHTOOLLIS-

KOKOUS, Tuomo Tikkanen
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 29.8. klo 19.30 Nuorten – ilta. Su 31.8. 
klo 11 Jumalanpalvelus. Mikko Saukkonen, 
Pasi Markkanen, Anne Junnila. Su 31.8. klo 17 
Church@78, International Service. Ke 3.9. klo 19 

 Jumalan kohtaamisen ilta. Raimo Karhu, 
Pasi & co. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.   

 www.uskotv.fi TERVETULOA!

Jumalanpalvelus lauantaisin klo 11. 
Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot ks. oulu.adventist.fi

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Su 31.8. klo 11 Jumalanpalvelus + pyhäkoulu.
Ma 1.9. Kotiliitto klo 13.00.

     OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT !

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

JOHTAVAN PERHENEUVOJAN 
VIRKA

sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelujen yksikkö

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

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

Jopa 30 % vaalialennus ilmoitushinnoista!
Vaali-ilmoittelu paikallisesti ilmestyvissä seurakuntaleh-
dissä on kustannustehokas tapa tavoittaa äänestäjät.  
Ota yhteys ja kysy lisää!

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

Oulun ev.lut. seurakuntien ja Sanansaattajien Medialähetys-
päiviltä tallennettuja videoita löytyy You Tubesta: http://www.
youtube.com/user/SansaMLP
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Job 42: 1-6
Job sanoi Herralle:
- Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi
eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton
sinun toteuttaa.
Sinä kysyit: ”Kuka on tämä,
joka näin peittää minun tarkoitukseni
mielettömillä puheillaan?”
Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä
asioista, joita en käsitä -
ne ovat minulle liian ihmeellisiä.
Sinä sanoit: ”Kuuntele nyt, kun minä puhun.
Nyt minä kysyn sinulta, ja sinä vastaat.”
Vain korvakuulolta sinut tunsin.
Nyt ovat silmäni nähneet sinut.
Sen tähden minä häpeän puheitani
ja kadun niitä
tomussa ja tuhkassa.

Room. 7: 14-25
Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä 
vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi 
myyty. En edes ymmärrä, mitä teen: en tee sitä, 
mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran 
teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki 
on hyvä. Niinpä en enää teekään itse sitä, mitä teen, 
vaan sen tekee minussa asuva synti. Tiedänhän, 
ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa 
luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä 
oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä 
tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos 
teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan 
sen tekee minussa asuva synti.
    Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki: 
haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. 
Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, 
mutta siinä, mitä teen, näen toteutuvan toisen 
lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen 
ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä 
kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman 
ruumiista? Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen 
Kristuksen tähden! Niin minun sisimpäni noudattaa 
Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin 
lakia.

Matt. 21: 28-32
Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille:
    ”Mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi 
poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi: ’Poikani, mene 
tänään viinitarhaan työhön.’ ’En minä halua’, poika 
vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja 
meni.
Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika 
vastasi: ’Menen kyllä, isä’, mutta ei mennytkään. 
Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä 
tahtoi?”
    ”Edellinen”, he vastasivat.
    Jeesus sanoi:
    ”Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan 
valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi 
teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet 
häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja 
vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet 
katumukseen ettekä uskoneet häntä.”

Paras opettaja
Kesäloman aikana saavuin lapsuuden kesälomamaisemiin. Edellisestä käynnistä 
oli kulunut pitkä aika. Maisema oli muuttunut niin paljon, ettei sitä tunnistanut 
juuri omaksi sielunmaisemakseen. Kävimme vierailulla rakkaan kummitätini luona. 
Halusin käydä myös haudoilla.
 Löysin ukin ja mummin haudan. Muistan, että koulun päätyttyä mutsi lähetti mut 
mummin luokse. Mummi oli aina odottamassa bussiasemalla. Tätä tapahtui monta 
vuotta. Matka tuntui pitkälle ja perillepääsy aina yhtä hyvälle.
 Tunnistin mummin asuintalon, kaupat, joissa yhdessä käytiin. Tunnistin kirjas-
ton, bussiaseman, muistin postiautomatkat. Muistot toivat kaipuun, surun ja kyy-
neleet. Niin paljon hyviä ja ihania muistoja. Muistan elävästi kun aikanaan puhelin 
soi kotona.  Muistan mutsin itkun, surun. Mummi oli kuollut. Lapsuuskokemukset 
ovat muovanneet mua sellaiseksi kuin nyt olen. 

Minusta pidettiin hyvää huolta, rakastettiin.
 Mummi halusi antaa lapsenlapsilleen muiston ukista. Hän teetti sormuksesta rippi-
ristejä. Minäkin sain rippiristin. Se on edelleenkin kaulassani. Se kertoo mulle kah-
desta rakkaudesta, ihmisen ja Jumalan rakkaudesta.  Kannan mukanani rakkauden 
tuntemuksia. Rakkaus synnyttää vastarakkautta, huolenpitoa lähimmäisistä. Hiljen-
nyn haudan äärellä ja kiitän hiljaa mielessäni: Kiitos huolenpidosta, kiitos ihanista 
lapsuusmuistoista!

JUHA VÄHÄKANGAS
pastori, Karjasillan seurakunta 

Sanan aika
Sunnuntai 31.8.2014
Psalmi: Ps. 51: 6-14
1. lukukappale: Job 42:1-6 tai 1. Sam. 17:37-45, 48-50
2. lukukappale: Room. 7:14-25
Evankeliumi: Matt. 21:28-32
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Haukiputaan seurakuntasivut

Raamattu ja rukous
Rukouspiiri torstaisin klo 18 alkaen to 21.8. 
seurakuntakeskuksessa.
Yhteiskristillinen rukousilta torstaisin klo 18 
kerran kuussa alkaen to 4.9. Kellon srk-kodissa yhdessä 
Helluntaiseurakunnan kanssa.
Raamattupiiri joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen 
10.9. Puttaan tuvassa.
Raamattuluentosarja Efesolaiskirjeestä 
joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen ke 17.9. 
seurakuntakeskuksessa.

Lapsi- ja perhetyö 
on mukana  
arjessa ja juhlassa
Päiväkerhot ovat seurakunnan järjestämää arkitoimintaa 
3–5-vuotiaille lapsille. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa vii-
kossa 2, 2½ tai 3 tunnin ajan. Toiminta on maksutonta. Toimim-
me pienissä ryhmissä, jossa opettelemme sosiaalisia ja motorisia 
taitoja laulaen, leikkien, askarrellen ja hiljentyen. Joka kerhossa 
on kaksi aikuista ohjaajaa. 

Mahdollisia vapaita paikkoja voi kysyä suoraan kerhopaikoista:  
Vakkurila (p. 045 6578 347), Kellon srk-koti (p. 045 6577 426), 
Martinniemen srk-koti (p. 045 1394 096) ja Jokikylällä Jokelan 
vanha koulu  (p. 040 5128 224).

Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kerho. Se on avoin 
kaikenikäisille ja sinne voi tulla ilmoittautumatta, silloin kun it-
selle sopii. Kerhossa on aina mukana seurakunnan työntekijöitä, 
mutta pääasiallinen vastuu lapsesta on hänen omalla aikuisella. 

Kerho aloitetaan pienellä hartaushetkellä, jossa opettelemme yh-
dessä hiljentymistä. Lisäksi kerhossa on mehu- ja kahvitarjoilua 
sekä laulua, leikkiä ja askartelua. Kerhoon sisältöön on mahdol-
lista vaikuttaa omilla ideoilla ja ajatuksilla.  

Kellon srk-kodilla torstaisin klo 9.30–11 
(kerhoa ei ole 11.9. ja 23.10.)
Martinniemen srk-kodilla, Vakkurilassa ja 
Jokelan vanhalla koululla perjantaisin klo 10–11.30 
(kerhoja ei ole 19.9., 24.10. ja 5.12).

Pyhäkoulu lapsille 14.9., 12.10., 2.11. ja 30.11. 
Haukiputaan kirkossa jumalanpalveluksen saarnan aikana.

Perhemessu 28.9. klo 10 kirkossa.

Vauvakirkko pienille tytöille ja pojille sekä heidän perheil-
leen sunnuntaina 5.10. klo 17 seurakuntakeskuksessa. Erityi-
sesti kirkkohetkeen kutsutaan vuoden aikana kastetut lapset 
perheineen.

4-vuotissynttärit sunnuntaina 12.10. klo 13 seurakunta-
keskuksessa. 
Heinä-joulukuussa neljä vuotta täyttäville lähetetään kutsu ko-
tiin.

Perheen sunnuntain jumalanpalvelus 
sunnuntaina 23.11. klo 10 kirkossa.

Lasten joulukirkko keskiviikkona 10.12. klo 18 kirkossa.

Jouluaaton perhekirkko 
keskiviikkona 24.12. klo 14  kirkossa.

MESSUPASSI on lapsen oma kirkkokortti, johon saa tarran 
jumalanpalveluksesta ja pyhäkoulusta. Viidestä tarrasta saa pie-
nen lahjan. Messupasseja saa kerhoista, kirkosta, 
kirkkoherranvirastosta ja lapsityöntoimistosta.

Lisätietoja lapsityön toiminnasta antaa seurakunnan 
lapsityönohjaaja, p. 040 5471 472 tai outi.palokangas@evl.fi.

Kuoroihin mahtuu mukaan
Haukiputaan seurakunnan kuorot aloittavat toimintansa syyskuussa.

Tervetuloa syksyn toimintaan 
ja äänestämään seurakuntavaaleissa!

Tässä lehdessä esitellään monipuolisesti Haukipu-
taan seurakunnan syksyn toimintaa. Lapsista elä-
keläisiin saakka kutsumme seurakuntalaisia koke-

maan yhdessäoloa ja virkistymistä seurakunnan keskellä. 
Yhdessäoloa rakentavat kasvotusten vaihdettavat kuulu-
miset ja keskustelut. Kesän ja loman jälkeen moni meistä 
kaipaakin yhteisiä tilaisuuksia. 

Seurakunnan toiminta tahtoo tukea ennen kaikkea per-
heiden kristillistä kasvatusta ja elämää.  Toivomme, että 
jokainen seurakunnan toimintaan tuleva kokee olevan-
sa tervetullut ja löytää oman paikkansa seurakunnassa.  

Toimintamme perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn, jossa 
keskeisesti ovat esillä Jumalan sana ja sakramentit.  Tältä 
yhteiseltä perustalta nousevat seurakunnan tehtävät: ju-
listus, kasvatus, diakonia ja lähetys. Kaikki työalat pal-
velevat eri tavoin näiden tehtävien toteutusta. Haluam-
me tehdä työtämme lähimmäisenrakkauden hengessä.

Seurakunnassa valmistaudutaan syksyn seura-
kuntavaaleihin. Varsinainen vaalipäivä on 
Isänpäivä, sunnuntai 9.11. Haukiputaan 
seurakunnassa äänioikeutetut valitse-
vat 14 jäsentä Haukiputaan seura-
kuntaneuvostoon ja 7 jäsentä seu-
rakuntayhtymän yhteiseen kirk-
kovaltuustoon. Ennakkoäänestys 
on 27.-31.10.2014 klo 9-18 kirk-
koherranvirastossa. Muista en-
nakkoäänestyspaikoista ja 
niiden ajankohdista ilmoite-
taan myöhemmin.

Toivon, että valitsijayhdistykset ovat aktiivisia ehdokkaiden 
valinnassa. Yhdessä voimme vaikuttaa seurakunnan toimin-
taan ja tulevaisuuteen. 

Jokaisella äänioikeutetulla on oikeus ilmaista mielipiteen-
sä vaaleissa siitä, mihin suuntaan hän tahtoo kirkollisen elä-
män kehittyvän Haukiputaan seurakunnassa.

Sinulla hyvä äänestäjä on mahdollisuus äänelläsi vaikut-
taa tulevien hallintoelinten kokoonpanoon.

Toivotan kaikille seurakuntalaisille Jumalan siunaamaa syk-
syä!  Olet lämpimästi tervetullut Haukiputaan seurakunnan 
toimintaan ja sinä äänioikeutettu äänestämään syksyn seu-
rakuntavaaleissa.

                  Jaakko Kaltakari                                  
kirkkoherra

Lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin klo 17–18 srk-keskuksessa. 
Syyskausi alkaa torstaina 4.9. 
Kuoro on tarkoitettu 7–13-vuotiaille tytöille ja pojille.
Uusia laulajia otetaan 4.9. ja 11.9. klo 16.30 lähtien. 
Kuoroleiri Isollaniemellä lokakuun alussa.
Tiedustelut, kuoronjohtaja Else Sassi, p. 040 5818 974, 
else.sassi@evl.fi.

Eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontuu srk-keskuksessa noin kerran kuukaudessa 
torstaisin klo 13–14.30.
Ensimmäinen kokoontuminen on to 9.10.
Eläkeläisten musiikkipiirissä lauletaan yhdessä ja 
perehdytään musiikkiin 
mm. kuuntelun kautta. Musiikkipiiri ei ole kuoro. 
Tiedustelut kanttori Hannu Niemelä, p. 040 5471 660, 
hannu.niemela@evl.fi. 

Haukiputaan kirkon 
kamarikuoro 
Harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30. 
Syyskausi alkaa torstaina 4.9. srk-keskuk-
sessa.
Kuoroon otetaan uusia laulajia koelaulun 
kautta.
Kuorolaisilla on mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen äänenmuodostuksen opiske-
luun laulupedagogi Maija Laurin johdolla.
Harjoitusten ajaksi järjestetään tarvitta-
essa lastenhoito.
Tiedustelut kuoronjohtaja 
Hannu Niemelä, p. 040 5471 660, 
hannu.niemela@evl.fi. 
www.haukiputaankirkonkamarikuoro.fi
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Tupa on avoinna 12.9. alkaen 
perjantaisin klo 12–14. 
Voit myös soittaa lähetyssihteeri 
Paula Hiltuselle, p. 040 5014 764. 

Lukupiiri alkaa ma 15.9. klo 18. 
Syyskaudella tutustumme Oulun 
seudun kirjailijoiden teoksiin. 
15.9. Väisänen: Vanikanpalat, 
20.10. Vanhatalo: Gallup, 
17.11. Alasalmi: Joenjoen laulu, 
15.12. Hiekkapelto: Kolibri

Lähetyspiiri 16.9. alkaen tiistai-
sin klo 13–14.30.

Kansainvälisyydestä ja lähetys-
työstä kiinnostuneet nuoret! 
Nuorten missioryhmä aloittaa 
toiminnan to 18.9. klo 18.

Haukiputaan seurakuntasivut

Otasivut talteen!

Nuorisotyö eli Alakko nää mua?
Nuorten toiminnan aloitus 
Vakkurilassa perjantaina 29.8. klo 18. Esiintyjänä Park 7.
Viikottain:
RaJu-ilta keskiviikkoisin klo 18.30 Wirkkulassa.
Nuorten ilta perjantaisin klo 18–21 Vakkurilassa.
Kansainvälisyydestä ja lähetystyöstä kiinnostuneet nuoret 
aloittavat toiminnan torstaina 18.9. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Silloin tällöin:
Gospel-messut kirkossa 3.10. ja 12.12. klo 18
Maata Näkyvissä -festarit Turussa 14.–16.11. 
Hinta 60 euroa. 

Diakonia 
auttaa kaikenikäisiä

Seurakuntakerhot eläkeläisille
Seurakuntakerhojen yhteinen aloitus viikkomessulla ke 3.9. klo 13 
kirkossa, messun jälkeen kirkkokahvit. Kyytiä tarvitsevat, 
soita diakoniatoimistoon, 
p. 044 7310 232 ma klo 9–11 viimeistään  1.9. 

Jokivarren vanhustentalon kerhohuoneessa (Veteraanikuja) 
15.9. alkaen joka toinen maanantai klo 13–14.30 
Kellon seurakuntakodissa (Kylätie 8) 
17.9. alkaen joka toinen keskiviikko klo 13–14.30 
Srk-keskuksen monitoimisalissa (Kirkkotie 10) 
18.9. alkaen joka toinen torstai klo 13–14.30 
Juttutupa Martinniemen seurakuntakodissa (Repolantie) 
18.9. alkaen joka toinen keskiviikko klo 13–14.30 
Kyytiä tarvitsevat, soita p. 044 7310 232 ma klo 9–11 tai 
ilmoita kerhossa. 
Seurakuntakerhoihin voi tulla vapaaehtoistyöhön ohjaajaksi, 
avustajiksi 
tai tarjoilun järjestämiseen. Ota yhteyttä diakonissoihin. 

Vapaaehtoisten siunaus
Lähimmäisen päivänä su 14.9. klo 10 messussa kutsutaan alttarille 
siunattaviksi seurakunnan eri vapaaehtoistehtävissä palvelevia ihmisiä. 
Kirkkokahvilla tutustutaan Suurella sydämellä – hankkeeseen.

Virkistysilta kehitysvammaisten äideille 
ti 16.9. klo 17–21 Isoniemen saunalla.  
Ilmoittautumiset Helille 9.9. mennessä p. 040 589 8362.

Omaishoitajien vertaistukiryhmä 
ti 16.9. klo 13–14.30 seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa.  
Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.
 Tarkempia tietoja Helena Seppäseltä, p. 040 581 9316.

Palveluasuntojen ja hoivayksiköitten asukkaiden, 
henkilökunnan ja vapaaehtoisten viikkomessu 
to 18.9. klo 14 kirkossa.

Kellon diakonia-lähetyspiiri 
aloittaa ma 8.9. klo 14.30 Kellon seurakuntakodilla. 
Uudet toiminnasta kiinnostuneet ja jo mukana olevat, tervetuloa!

Puttaan Tuvan syyskausi 
alkaa pe 12.9. Avoimet ovet klo 12–14, os. Kirkkotie 10 D. 
Puttaan Tuvan vapaaehtoisten kokous klo 11. 
Ensimmäinen keittopäivä on 26.9.

Kirkkovuotta seuraten – hiljaisuuden illat 
syyskaudella ma 1.9., 6.10. ja 3.11. klo 18–19.30, paikka Vieraskamari, 
Kirkkotie 10D. Illat tarjoavat ajan ja paikan hiljentymiselle ja 
rukoukselle.

Kynttiläkulkue itsemurhan tehneiden omaisille 
su 16.11. klo 17.30, lähtö Rotuaarin pallolta. Tiedustelut Heliltä, 
p. 040 5898 362.

Koulutustilaisuuksia vapaaehtoistyötä tekeville 
tai toimintaan mukaan hakeutuville:
ma 15.9. klo 18–19 Laulavien vapaaehtoisten koulutusta, 
Tuiran kirkko, Myllytie 5
to 25.9. klo 12–14 seurakuntakerhojen vapaaehtoisten kokous 
seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 10
ke 15.10. klo 18.20 koulutusilta Oulussa, "Saattohoidossa olevan 
ihmisen kohtaaminen ja hengellisiin kysymyksiin vastaaminen", 
mukana sairaalapappi Marja-Leena Tahkola. 
14.–15.11. Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Oulun kansalaisopistolla, 
Kaarretie 14, Tuira. Kouluttajina Annukka Oksman-Hiukka ja 
Johanna Kerola. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.toimeksi.fi/fi/vapaaehtoistoiminta

Toivon Torstai – päivä 
kansainvälisestä diakoniasta 
to 4.9. seurakuntakeskuksessa (Kirkkotie 10). 
Päivä alkaa klo 9.30 aamukahvilla ja päättyy noin klo 15. 
Ohjelmaan sisältyy myös ruokailu. Päivä on tarkoitettu kaikille 
kansainvälisestä diakoniasta ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille.
Päivässä mukana humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva 
Kirkon Ulkomaanavusta. Ilmoittautumiset 29.8. mennessä 
diakoniatoimistoon, p. 044 7310 232, Helena Seppäselle, p. 040 5819 316
tai helena.seppanen@evl.fi. Päivä on osallistujille ilmainen.

Näemmekö kohta 
Suomessa afrikkalaisia 
lähetystyöntekijöitä?
Esittelyssä keväällä 
seurakunnassa 
lähetyssihteerinä 
aloittanut Paula 
Hiltunen.

Mistä tulit Haukiputaalle? 
– Suomen Lähetysseuran Pohjois-
Suomen alueen kouluttajan tehtä-
vistä.

 
Millainen on lähetyssihteerin 
iloinen työpäivä? 
– Eri-ikäiset seurakuntalaiset toi-
mivat yhdessä omien lahjojensa 
mukaan. Lapset ja nuoret kuulu-
vat ehdottomasti joukkoon. 

 
Villasukkien kutominen näh-
dään perinteisenä lähetystyön 
tukemisena. Mikä olisi moder-
ni tapa osallistua lähetystyöhön 
seurakunnassa?
 – Jumalanpalveluselämästä nou-
seva rukous ja kuukausilahjoit-
taminen sekä aito uskontodialo-
gi esimerkiksi maahanmuuttaji-
en kanssa.

Mainitse yksi asia, jota me suo-
malaiset voisimme oppia vie-
raasta kulttuurista?

M
in

n
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– Kulttuurien kohtaaminen on 
kuin kuorisi sipulia hitaasti ker-
roskerrokselta. Aluksi opimme 
ulkoisia asioita. Vähitellen vie-
ras kulttuuri avautuu syvemmin 
ja opimme monenlaisuuden koh-
taamista. 

 
Eurooppa maallistuu, Suomi 

muiden maiden mukana. Onko 
Afrikan ja Aasian maista piak-
koin tulossa lähetystyöntekijöi-
tä Suomeen?
– Toivottavasti, sillä näin pääsi-
simme aitoon, monikulttuuri-
seen seurakuntaelämään.

RIITTA HIRVONEN

Oletko kiinnostunut 
vuorovaikutustaidoista? 
Siitä kuinka ilmaiset itseäsi eri tilanteissa, kuin-
ka kuuntelet 
ja tulet kuulluksi. Tule mukaan ryhmään jossa 
niistä voi jutella ja niitä opetella. 
Kokoonnumme syksyn aikana Wirkkulassa tiis-
tai-iltaisin 23.9., 7.10., 28.10., 11.11. ja 25.11. klo 18. 
Ilmoittaudu mukaan 7.9. mennessä Tarjalle, p. 040 
8245 861.

Lisätietoja osoitteesta www.alakkonäämua.fi

Puttaan Tupa kokoaa lähetystyön ääreen

 Varkkamissiokerho kouluikäi-
sille tytöille ja pojille alkaen 28.8. 
torstaisin klo 16–17.30.

Lähetysseurat su 28.9. klo 16 
Marja-Liisa Alaperällä, Välitie 16.

Paula Hiltunen iloitsee, kun kaikenikäiset seurakuntalaiset tekevät yhdessä 
lähetystyötä.

PS. Kutojat huomio! Puttaan Tuvalla on myynnissä valmiita matonkuteita.
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Menot Oulun seurakunnissa 28.8.–4.9.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset 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
Puusepänkatu 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
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
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 markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori 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 toiminnanohjaaja 
Johanna Kari, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen (10.9. alkaen), p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Nea-Emilia 
Isabel Backman, Nella Riik-
ka Sofia Korhonen, Nikolas 
Eevert Heikkilä, Mila Elisa-
bet Makowski, Reino Toivo 
Johannes Metso, Leo Elmeri 
Sergejeff, Lauri Kalle Sanfrid 
Suvanto.
Haukipudas: Oona Elina 
Vehkaperä, Atte Ukko Antin-
poika Raita, Sylvi Ellen Sor-
vala, Leevi Elias Helander, El-
la Sofia Laitinen, Ella Josefii-
na Eriksson, Vappu Amanda 
Karvonen, Stella Ilona Elisa-
beth Koskela.
Karjasilta: Justus Erkka-Ju-
lius Erhamo, Amanda Vivi-
an Haapanen, Aada Olivia 
Hirvonen, Bea Livia Lehto-
la, Elina Maria Luoma, Wim-
me Niila Anttoni Mattila, Ro-
meo Aleksanteri Myllyniemi, 
Konsta Mikael Määttä, Vi-
li Kaarlo Jacob Pyykkönen, 
Reko Romeo Petteri Tikka-
nen, Sini Susanna Gagnon, 
Emilia Matilda Jauho, Aapo 
Kalle Jalmari Karhu, Leo Elias 
Karjalainen, Silva Lyydia Ka-
tainen, Viljami Jimi Verneri 
Pirttiaho, Isla Linnea Puoska-
ri, Reeta Katariina Tikkanen.
Kiiminki: Leevi Olavi Kehus, 
Elea Eva Marie Hamari, Miko-
las Emiel Lampela, Lina Juu-
dit Matilda Palosaari.
Oulujoki: Eve Sofia Alakoti-
la, Jimmy Elmeri Joona, Petja 
Matias Kuoppala, Lukas Miro 

Mikael Partala, Leevi Daniel 
Syrjä, Senni Helena Verkasa-
lo, Wilma Aino Eeva Hyväri-
nen, Enni Olivia Kangas, Lot-
ta Kristiina Kokko, Peetu Ju-
hana Kotimäki, Eeli Hugo Os-
kari Perälä, Leo Matias Rehu.
Oulunsalo: Sini Tuulia Säk-
kinen, Aaron Eliel Kuha, Lin-
nea Emilia Lääkkö, Hannes 
Antti Samuel Rimpiläinen, 
Matias Jaakko Mikael Mat-
jussi, Luka Jeremias Karjalai-
nen, Eeli Jalmari Tiainen, Leo 
Heikki Kalervo Nevala, Paulii-
na Elisabet Myllykoski, Min-
ja Sofia Ylisirniö, Aava Sofia 
Kantola.
Tuira: Iisa Johanna Emilia An-
tinmaa, Aada Elmiina Kont-
tila, Elli Sofia Kyllönen, Milla 
Emilia Lohilahti, Kasperi Toi-
vo Daniel Mäki-Penttilä, Jimi 
Kalevi Ojala, Liisa Katri Inkeri 
Raustia, Mianna Janica Suor-
sa, Väinö Eliel Jokinen, Armi 
Elina Minerva Korkala, Kaa-
po Esko Erland Kortekangas, 
Milo Matias Matturi, Sara Ee-
vi Maria Orajärvi, Aatu Topi-
as Pitkänen, Antto Sebasti-
an Turtinen, Topi Väinö Ta-
pio Vierimaa.

Vihityt
Tuomiokirkko: Perttu Ilmari 
Paavola ja Kirsi Tuulia Kart-
tunen. 
Haukipudas: Laurent Benoit 
Labigne ja Satu Maria Susan-
na Hämäläinen, Kauko Ante-

ro Varanka ja Raija Marjatta 
Kujala, Asko Tapio Hyttinen 
ja Aliisa Eveliina Pasanen.
Karjasilta: Joonas Petteri Si-
vula ja Tiina Maria Asikainen, 
Matias Veikko Sakari Tölli ja 
Laura Leena Salin, Ville-Os-
kari Hakkarainen ja Sonja 
Marianne Pietilä, Samuel Kai 
Matias Nissilä ja Suvi Mirja-
mi Tissari, Antti Jussi Luukas 
ja Noora Sinikka Pitkänen, 
Jiri Michael Immonen ja Kai-
sa Mari Alatalo, Ilkka Jukka 
Ronkainen ja Liisa Maria Sul-
ku, Joel Paulus Juhana Junt-
tila ja Anna-Kaisa Koskela, 
Niklas Miikael Pekkala ja An-
ni Emilia Hyrkäs, Janne Mar-
kus Puolitaival ja Maarit Jo-
hanna Tuomela, Sami Jaakko 
Ensio Virpi ja Reeta Päivikki 
Tölli, Mikko Tapio Kärkkäi-
nen ja Elina Eveliina Rautio, 
Ali Mikael Buckman ja Suvi 
Annukka Yliluoma, Jouni Ju-
hana Lohi ja Tiila Joanna Eve-
liina Lehtola, Nikke Martti 
Tapani Kiuttu ja Marjut Han-
nele Juntunen, Jussi Kalle 
Jalmari Karhu ja Tiia Katriina 
Tolvanen, Timo Ilmari Hieta-
la ja Minna Inkeri Sipola, To-
ni Tapani Rahikainen ja Char-
lotta Emilia Karjalainen.
Kiiminki: Matti Sakari Wal-
demar Kurkela ja Marika Su-
sanna Vuojärvi, Jari Pekka 
Jurmu ja Virve-Liisa Kois, Ti-
mo Ilmari Lindvall ja Katri Su-
sanna Hankonen.

Oulujoki: Tommi Tapio Ho-
lappa ja Elina Maria Vilhel-
miina Pylväs, Kristian Henrik 
Helin ja Annika Maaria Ny-
man, Markku Tapio Perälä 
ja Annukka Kuusiniemi, Rai-
no Kristian Enbuske ja Maa-
rit Anneli Matinlompolo, Sa-
muli Ossi Johannes Paaso ja 
Taru Jenni Inkeri Kulmala, 
Simo Sakari Sarajärvi ja Lii-
sa Sylvia Perälä, Taneli Juho 
Artturi Rantakokko ja Katja 
Susanna Kukkurainen, Joo-
nas Sebastian Husa ja Inka-
maari Pertintytär Väntönen.
Oulunsalo: Hannu Markus 
Kälkäjä ja Miia Emilia Lyyti-
käinen, Tapio Karri Mikael 
Tarvas ja Anniina Maria Hy-
rynkangas, Pekka Johannes 
Kurunlahti ja Marjo Kaisa 
Jantunen, Jaakko Kalevi Yli-
pahkala ja Erja Irene Annikki 
Kinnunen, Ismo Kalevi Kos-
kela ja Jaana Urpu Elina Vesa.
Tuira: Kaj Juhana Suhonen ja 
Salla-Mari Ahonen, Eino Ju-
hani Pisilä ja Aune Mirjami 
Jaako, Janne Johannes Ran-
tahäli ja Sirpa Johanna Väi-
sänen, Antti Mauno Kalevi 
Määttä ja Anni-Julia Linnan-
mäki, Anssi-Akseli Ranta ja 
Katja Mirva Susanna Tiikkaja, 
Hannes Lauri Lennarti Lauk-
kanen ja Anniina Katri Hele-
na Asikainen, Hannu Pette-
ri Väänänen ja Mari Susan-
na Pukkinen, Niko Teemu Ju-
hani Mäkinen ja Outi Maria 

Piispan kanssa sauvakävelylle, 
apostolin kyydillä kirkkoon

Lauantaina 30.8. ja 
sunnuntaina 31.8. voi 
osallistua Oulun hiip-
pakunnan tuomioka-

pitulin ja Oulun ev.lut. seu-
rakuntien järjestämiin kä-
velytempauksiin. Tapahtu-
mat ovat osa Koko Oulu as-
keltaa – maailman ympäri 
-liikuntakampanjaa, jossa 
kerätään askelia maailman 
ympäri.

Koko perheen  
kävely
Lauantaina 30.8. sauvakä-
vellään jo kahdeksannen 
kerran piispa Samuel Sal-
men johdolla Oulun me-
rellisissä kaupunkimaise-
missa.

Piispansauvakävely start-
taa kello 11 Oulun kaupun-
ginteatterin edustalta. Ta-
pahtuman avaa apulais-
johtaja Pekka Asikainen 
Kirkkohallituksesta. Lisäk-
si kuullaan piispa Samuel 
Salmen, lapsiasianvaltuu-
tettu Tuomas Kurttilan, 
teatterinjohtaja Kari-Pek-

ka Toivosen ja näyttelijä 
Merja Larivaaran terveh-
dykset. Oulun Tarmon ve-
tämän alkuverryttelyn jäl-
keen lähdetään matkaan.

Reittejä on puolesta ki-
lometristä kymmeneen 
kilometriin. Tapahtuma-
alueella on kävelyn lisäksi 
myös muuta ohjelmaa ko-
ko perheelle. 

Pieni pyhiinvaellus 
apostolin kyydillä
Sunnuntaina 31.8. kan-
nustetaan kaikkia tule-
maan kävellen jumalan-
palvelukseen. Elokuun vii-

meisenä päivänä on Oulun 
ev.lut. seurakuntien kirkois-
sa, kappeleissa ja seurakun-
tataloissa yhteensä 16 juma-
lanpalvelusta – ensimmäi-
set aamukymmeneltä ja vii-
meinen iltakuudelta. 

– Kirkkomatka apostolin 
kyydillä on ikään kuin pieni 
pyhiinvaellus, kuvailee Kar-
jasillan seurakunnan kirk-
koherra, lääninrovasti Ju-
hani Lavanko.

Jumalanpalvelusten pai-
kat ja ajat löytyvät Ou-
lun seurakuntien tapahtu-
makalenterista osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/ 

jumalanpalvelukset_tapah-
tumat.

Kertyneet kävelymatkat 
niin Piispansauvakävelys-
sä kuin kirkkoon kävelys-
sä voi ilmoittaa joko käve-
lykortilla tai netissä osoit-
teessa www.ouka.fi/oulu-
askeltaa. Kävelykortteja on 
jaossa ennakkoon kirkko-
herranvirastoissa, lauan-
taina Piispansauvakävelys-
sä ja sunnuntaina kirkois-
sa. Kortin voi palauttaa pai-
kan päällä tapahtumien jäl-
keen.

Piispansauvakävely
la 30.8. klo 11–14. Lähtö 
Oulun kaupunginteatterin 
edestä. Tapahtuman 
ohjelma löytyy osoitteesta 
www.oulunhiippakunta.
evl.fi/tapahtumia/
piispansauvakavely-2014. 
Tapahtuma on maksuton.

Kirkkoon apostolin kyydillä
su 31.8. Lue lisää:
www.oulunseurakunnat.
fi/jumalanpalvelukset_
tapahtumat.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
31.8. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Matti Pik-
karainen ja avustaa Jyr-
ki Vaaramo. Kanttori Lauri-
Kalle Kallunki ja urkuri Pé-
ter Marosvári. Kolehti nuor-
ten ja varhaisnuorten leiri- 
ja retkeilytoiminnan tukemi-
seen. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi. Kirkkoon apostolin 
kyydillä! Tervetuloa kävellen 
jumalanpalvelukseen, samal-
la osallistut Koko Oulu askel-
taa – maailman ympäri -lii-
kuntakampanjaan.

Hartauselämä
Elämän Lähteellä – Sanaa ja 
rukousta su 31.8. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Pu-
hujavieraina Anja ja Paavo 
Korteniemi Pellosta. Henki-
lökohtaista rukouspalvelua.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
3.9. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Hiljaisuutta, ru-
kousta, Taize-lauluja. NNKY 
ja Sinapinsiemen ry.
Raamattupiiri ke 3.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ompeluseurat to 4.9. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Ortodoksinen kirkkomu-
siikki, Kamarikuoro Krysos-
tomos la 27.9. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 

Kamarikuoro 
Krysostomos konsertoi 

lauantaina 27.9. klo 19 tuomiokirkossa. 

Ohjelmassa mm. Pekka Jalkasen teos Deesis, osia 
Mikko Sidoroffin teoksesta Suuri Paasto, sekä osia 

Einojuhani Rautavaaran Vigiliasta. 
Kamarikuoro Krysostomosta pidetään yhtenä Suomen 
tasokkaimmista ortodoksisista kuoroista. Kuoroa joh-
taa Mikko Sidoroff. Kuoro laulaa myös jumalanpalve-

luksessa tuomiokirkossa su 28.9. klo 10.

Matka Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Haapavedelle 
lauantaina 6.9. klo 7.30–20 

Juustoa ja Jumalan sanaa. Lähtö klo 7.30 Oulusta lin-
ja-autoaseman tilausajolaiturista, paluu n. klo 20. Mat-
kan hinta 20 € sisältää bussimatkan sekä vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Osallistumismak-
su kerätään matkalla. 
Lisätietoja ohjelmasta www.oulunhiippakunnanlahe-
tysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta Ulla Mäkinen, p. 040 
506 5511 ja Pasi Kurikka, p. 040 574 7139. Sitovat il-
moittautumiset 29.8. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.

p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 2.9. klo 
9, Keskustan seurakuntata-
lo, monitoimisali. Maksuton 
aamupala alueen vähävarai-
sille ja työttömille. Paikalla 
diakoniatyöntekijä ja vapaa-
ehtoiset emännät.
Vertaistukiryhmä henkiri-
koksen uhrien läheisille ti 
2.9. klo 18, Jössen Sali.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 3.9. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 4.9. 
klo 10.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta, p. 040 7304 117. 
Aamukahavit to 4.9. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijä Riku-Matti Järven vas-
taanotto to 4.9. klo 11, Kes-
kustan seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekahvila ma 1.9. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. Per-
hekahvilaan voit tulla tapaa-
maan vanhoja ja uusia ystä-
viä. Seurakunta tarjoaa me-
hua, kahvia ja teetä pikku-

leivän kera. Lapsilla on mah-
dollisuus leikkiä ja piirtää. 
Kahvila aukeaa aina lyhyel-
lä hartaudella ja päätetään 
lasten ja aikuisten yhteisellä 
hetkellä. Mukana lastenoh-
jaaja Tea Lakkala, p. 050 520 
7757, tea.lakkala@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
2.9. klo 10, Heinäpään seura-
kuntatalo.
Keskustan perhekerho to 
4.9. klo 10, Keskustan seura-
kuntatalo.

Varhaisnuoret
1.–3.-luokkalaisten liikunta-
kerho ma 1.9. 16–17, Mylly-
tullin koulu, liikuntasali. Ker-
hossa pelataan yleisimpiä pal-
lo- ja mailapelejä. Et tarvitse 
omia liikuntavälineitä, vain 
reippaan mielen. Ei ennakkoil-
moittautumista, maksuton. 
4.–6.-luokkalaisten liikunta-
kerho ma 1.9. klo 17, Oulun 
Kansainvälinen koulu liikun-
tasali. Ei ennakkoilmoittau-
tumista, maksuton.
Puuhakerho 1.–4.-luokka-
laisille ma 1.9. klo 17.30, In-
tiön seurakuntakoti. Kerhos-
sa hiljennytään, leikitään, 
askarrellaan ja ulkoillaan yh-
dessä toisten lasten kanssa. 

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Vertaistukiryhmä
henkirikoksen uhrien läheisille 

tiistaina 2.9. klo 18 Vanhan pappilan Jössen salissa. 

Lisätietoja Riku-Matti Järvi, p. 040 5157 315 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta. 

Toiminnasta vastaavat Huoma Henkirikoksen 
uhrien läheiset ry ja Oulun tuomiokirkkoseurakunta.

Ei ennakkoilmoittautumista, 
maksuton. 
Puuhakerho 1.–6.-luokka-
laisille ma 1.9. ja ke 3.9. klo 
17.30, Keskustan seurakunta-
talo. Ei ennakkoilmoittautu-
mista, maksuton.
Kokkikerho 4.–6.-luokkalai-
sille ma 1.9. klo 18, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kerhossa 
opetellaan kokkaamista ja 
valmistetaan sekä suolaisia 
että makeita ruokia ja herk-
kuja yhdessä toisten lasten 
kanssa. Kerhoon mahtuu 10 
lasta, ja se on maksuton. En-
nakkoilmoittautuminen nuo-
risotyönohjaaja Kaija Siniluo-
dolle, p. 050 5249 779. 
TiistaiTupa alakouluikäisil-
le ti 2.9. klo 14, Keskustan 
seurakuntatalo. Tupa tarjo-
aa yhdessä olemista ja teke-
mistä sekä pientä välipalaa. 
Ei ennakkoilmoittautumista, 
maksuton. Lisätietoja nuo-
risotyöohjaaja Kaija Siniluo-
dolle, p. 050 5249 779. 
Kokkikerho 1.–3.-luokkalai-
sille ti 2.9. klo 16.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Ennak-
koilmoittautuminen nuoriso-

työnohjaaja Kaija Siniluodol-
le, p. 050 5249 779.
Askartelukerho 1.–4.-luok-
kalaisille ti 2.9. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ker-
hossa askarrellaan ja loihdi-
taan omien kätten töitä pe-
rinteisillä askartelumateriaa-
leilla. Ei ennakkoilmoittautu-
mista, maksuton. 

Nuoret 
Nuorten avoimet ovet ke 
3.9. klo 18–21, Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisali.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
4.9. klo 12.30–14, Intiön seu-
rakuntakoti. Kaikille eläke-
läisille avoin kohtaamispaik-
ka kahvikupposen, hartau-
den, keskustelun ja pienen 
ohjelman äärellä. 

Muut menot
Silmukka ke 3.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Käsityö- ja askarteluihmis-
ten hyvän tekemisen aamu-
päivä. Anna-Mari Heikkinen.

Muistisairaille etsitään 
laulavia ystäviä
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia 
vapaaehtoisia muistisairaiden tueksi.
Laulavaksi ystäväksi voi lähteä kuka tahansa laulutaitoi-
nen, joka haluaa palvella muistisairaita musiikin kautta.

Tehtävään annetaan koulutus maanantaina 15.9. klo 
18–19 Tuiran kirkon seurakuntasalissa. Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita myös jo mukana olevat laulajat.

Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta 
osoitteessa www.suurellasydamella.fi, 
Markku Palosaarelle p. 044 3161 420, 
tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
pastori Jukka Joensuu, p. 044 7453 847
Oulun tuomiokirkkoseurakunta: 
diakoniatyöntekijä Kirsi Karppinen, p. 040 5747 181
Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408,
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen, p. 040 7235 880,
Karjasillan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 5747 157.

"Bridge Over Troubled Water" 
lauantaina 6.9. klo 19–20 Pyhän Luukkaan kappelissa.
KappeLivessä esiintyvät jazzlaulaja Antti Annola ja ki-
taristi Heikki Ruokangas. Antti on toiminut solistina 
useissa erilaisissa kokoonpanoissa, konserteissa ja pro-
duktioissa. Oulun kaupunginteatterissa hänet on näh-
ty mm. West Side Story -musikaalin Tonyna (2009) sekä 
Tuntematon sotilas -oopperan Määttänä (2014). 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Kristiina Paakki, Matti Tapio 
Kääntä ja Henna Maarit Iso-
talus, Jouni Antero Takalo ja 
Niina Maria Johanna Orava, 
Erno Tapani Lammassaari ja 
Sini Maria Tervo, Teemu Ta-
pani Vähäkuopus ja Mari An-
nukka Törmikoski, Janne Ka-
lervo Turunen ja Minna Ma-
ria Salow, Ilkka Sakari Niska-
nen ja Jenni Maria Moilanen,  
Teemu Ilmari Tuomela ja Lin-
da Kirstie Hakanoro, Niko Ju-
hani Airio ja Veera Hilkka Jo-
hanna Kervinen, Jussi Matti 

Eerikki Pulkkinen ja Minna 
Maria Koskela.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Reino Lassi 
Arvola 89, Liisa Elina Törmälä 
62, Keijo Valde Lindgren 57, 
Raili Kyllikki Orelma 90, Toi-
ni Marjatta Lepistö 84, Jarmo 
Yrjö Kankaansyrjä 56.
Haukipudas: Anni Kaarina 
Similä 72.
Karjasilta: Veikko Viljo Käh-
kölä 85, Maija Liisa Suorsa 
84, Hilkka Helena Paananen 

67, Hilkka Annikki Tiri 87, 
Marja-Leena Kivari 65.
Kiiminki: Esa Juhani Ojaleh-
to 42, Antti Juhani Charles 
Mäki 56, Sylvi Mirjami Kyllik-
ki Pääkkö 89. 
Oulujoki: Hilkka Annikki 
Kuupponen 88, Anja Kaari-
na Karvonen 79.

Tuira: Bertta Elina Kolehmai-
nen 91, Aili Eila Raakel Ter-
vonen 83, Anja Sisko Hauta-
la 81, Oskari Adolf  Pikkarai-
nen 84, Lauri Benjami Mus-
tonen 84, Sirkkaliisa Järvinen 
79, Veikko Kalevi Turpeinen 
75, Aleksi Johannes Romak-
kaniemi 17.
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Menot Oulun seurakunnissa 28.8.–4.9.2014

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

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

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 31.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Neva-
la, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Nieme-
lä. Kirkkokahvit ja jumalan-
palvelusavustajien infotilai-
suus. Mukaan avustajajouk-
koon voi ilmoittautua tuol-
loin ja jatkossa, p. 040 5812 
546 / Martti Heinonen. Kirk-
koon apostolin kyydillä! Ter-
vetuloa kävellen jumalanpal-
velukseen, samalla osallistut 
Koko Oulu askeltaa – maa-
ilman ympäri -liikuntakam-
panjaan.

Musiikki
Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Syyskausi alkaa 
to 4.9. Uusia laulajia ote-
taan 4. ja 11.9. klo 16.30 läh-
tien. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Kuoroleiri Isollaniemel-
lä lokakuun alussa. Tieduste-
lut, kuoronjohtaja Else Sassi 
p. 040 5818 974, else.sassi@
evl.fi.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot aloittavat vii-
kolla 35: torstaina 28.8. klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaina 29.8. klo 10-
11.30 Vakkurilassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Lisätie-
toja, p. 040 5471 472 tai outi.
palokangas@evl.fi. Perheker-
ho on lasten ja aikuisten yh-
teinen kerho, jossa hiljenny-
tään, kahvitellaan, askarrel-

laan, lauletaan ja leikitään. 
Perhekerhoon ei ole ilmoit-
tautumista vaan sinne voi 
tulla silloin kun itselle sopii.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot al-
kavat viikolla 38. Kerhopai-
kat ja -ajat sekä ilmoittautu-
mistiedot näet sivulla www.
alakkonäämua.fi/toiminta/
varhaisnuorisotyo ilmoittau-
tumisen alkaessa. Kerhoihin 
ilm. 20.–31.8. Lisätietoja Elisa 
Manninen, p. 050 5133 225.

Nuoret
Nuorten syyskauden toi-
minnan aloitus pe 29.8. klo 
18 Vakkurilassa. Nuorten il-
lan esiintyjänä gospel-bändi 
Park7. Ilmainen sisäänpääsy.
Maata Näkyvissä -festari-
matka 14.–16.11. Retki Tur-
kuun. Lähde mukaan Euroo-
pan suurimmille Gospel-fes-
tareille Turkuun! Hinta 60 € 
sis. festarilipun, matkat, ma-
joituksen ja ruokailut. Sito-
va ilm. 29.8.–22.10. välisenä 
aikana osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Lisä-

tietoja Katri Haapakorvalta, 
p. 045 6576 122.

Seniorit
Seurakuntakerhojen yhtei-
nen aloitus viikkomessulla 
ke 3.9. klo 13 kirkossa, mes-
sun jälkeen kirkkokahvit. Kyy-
tiä tarvitsevat; soita diakonia-
toimistoon, p. 044 7310 232 
ma klo 9–11 viimeistään 1.9. 

Lähetystyö
Hiippakunnan lähetysjuhlat 

Jumalanpalvelukset
Messu su 31.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Messu su 31.8. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, kanttorina Sari 
Wallin, Marjut Uusitalo, lau-
lu.
Tänä pyhänä kävellen kirk-
koon saapuvat voivat osal-
listua Koko Oulu askeltaa 
-maailman ympäri- kampan-
jaan. Kirkossa voi täyttää ja 
palauttaa arvontakortin. Li-
sätietoja www.ouka.fi/oulu-
askeltaa.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 4.9. klo 10 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle vain maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla.
Juttunurkka ma 1.9. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 1.9. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 1.9. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 9.9. klo 12–14 Suvelassa. 
Kerho alkaa ruokailulla, jon-
ka omavastuuosuus on 4 €. 
Kuljetuspyynnöt Jaanalle to 

4.9. klo 16 mennessä, p. 040 
5793 248. 

Kuorot
Kirkkokuoro ke 3.9. klo 
18.30 Montin-salissa.
Ruskakööri pe 5.9. klo10 seu-
rakuntakeskuksen salissa.

Lapset ja lapsiperheet
Jäälin kappelin päiväker-
hoissa on vielä tilaa, paikko-

5.–7.9. Haapavedellä. Teem-
me päiväretken la 6.9. yh-
teiskyydillä Oulusta. Mat-
kan hinta 20 €, sis. bussimat-
kan ja vakuutuksen. Tarkem-
mat tiedot www.oulunseu-
rakunnat.fi/lahetystapah-
tumat tai lähetyssihteeriltä, 
p. 040 5014 764, paula.hiltu-
nen@evl.fi.

Kansainvälisyys
Toivon torstai – kansainvä-
lisen diakonian päivä to 4.9. 
srk-keskuksessa. Päivän aika-
na tutustumme Kirkon ul-
komaanavun toimintaan ja 
uuteen kaksivuotiseen tee-
maan "Katastrofin ainekset". 
Päivä alkaa aamukahvilla klo 
9.30 ja päättyy noin klo 15.30 
päiväkahviin. Päivään sisäl-
tyy myös lounas. Ilm. 29.8. 
mennessä diakoniatoimis-
toon, p. 044 7310 232 tai He-
lena Seppäselle, p. 040 5819 
316. Päivä on osallistujille il-
mainen.

Muut menot
Kirkkovuotta seuraten – hil-
jaisuuden ilta ma 1.9. klo 18 
Pikku-Vakkurilan Vieraska-
marissa. Hiljaisuuden ilta an-
taa tilaa hiljentymiselle ja 
rauhoittumiselle arkisen elä-
män keskellä, Jumalan läsnä-
oloa kuunnellen. Lähtökohta-
na ovat kirkkovuoden raama-
tuntekstit. Illan aiheena "Sil-
mäisi eteen, Jeesus". Vetäjänä 
diakonissa Johanna Kerola. Li-
sätietoja, p. 045 1393 993.
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 4.9. klo 18 Kellon srk-ko-
dilla. Sielunhoito ja rukous-
palvelu.
Kellonkartanon toimintaa: 
Naisten päivä la 30.8., Kar-
tanon Kirkko sunnuntaisin 
klo 13.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 31.8. klo 14 Kulta-
simpussa ja klo 17 kirkossa, 
Kello: seurat su 31.8. klo 17 
ry:llä.

ja voi kysellä, p. 0400 835 374
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä 
31.8. klo 12

Kesän viimeinen 

Kesäillan sävelhartaus    
 

torstaina 28.8. klo 20 kirkossa
Cantio Laudis, johtaa Olli Heikkilä. Sello Mikael Säily ja urut Juha Soranta. 

Iltahartaus piispa Olavi Rimpiläinen. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 3 €.

Lukupiiri 
aloittaa ma 15.9. klo 18 
Puttaan Tuvalla
Tutustumme Oulun seudun 
kirjailijoiden teoksiin: 
15.9. Väisänen: Vanikanpalat
20.10. Vanhatalo: Gallup
17.11. Alasalmi: Joenjoen laulu
15.12. Hiekkapelto: Kolibri

Kiimingin seurakunnassa 
on käynnistymässä 

sururyhmä läheisensä 
menettäneille. 
Ensimmäinen 
kokoontuminen 
keskiviikkona 
3.9. klo 16.30 
Jäälin kappelissa, 
Rivitie 9.

Sururyhmässä läheisensä menettäneet voivat jakaa ko-
kemuksiaan ja purkaa tunteitaan yhdessä toisten sure-
vien kanssa. 
Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa: 3.9., 17.9., 1.10., 
8.10., 15.10., 1.11. ja 5.11. 
Ilm. diakoniatyöntekijä Jaana Kontio, p. 040 5793 248 
tai kappalainen Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246. 

Nuoret
 ToimintaStartti, gospelmes-
su ja yökahvila perjantaina 
29.8. klo 18.30–22 Jäälin 
kappelin tiloissa. Tu-
le tutustumaan al-
kaviin toimintoi-
hin, ilmoittautu-
maan isoskoulu-
tukseen, kerhon-
ohjaajakoulutuk-
seen ja muihin ta-
pahtumiin. Hiljenty-
mään gospelmessuun 
ja nauttimaan kuppi kahvia 
ja pientä purtavaa hyvässä 
seurassa.  

Lähetys      
Lähetyssihteeri Kirsi Paavo-
la on siirtynyt toisiin tehtä-

viin 18.8.2014 alkaen. Kiitos 
rukouksista lähetystyön puo-
lesta. Kiitos tuesta ja kanna-

tuksesta. Kiitos kaikes-
ta yhteistyöstä. 

Kiitos jakami-
sesta. Jeesus 
siunatkoon 
sinua! 
Lähetystyö 
tarvitsee si-

nua! Lähetyk-
sen asioissa voit 

olla yhteydessä jat-
kossa Seija Helomaahan, 

p. 040 579 3245.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 31.8. klo 
17 seurat ry:llä, Erkki Ala-
saarela, Pauli Niemelä. 
 

Talkoista pitävä 
mies tai nainen, lähde mukaan 
yhteisvastuuhankkeeseen…
Ensi vuoden alussa käynnistyvän yhteisvastuun hyväk-
si ollaan järjestämässä suurarpajaisia, jossa päävoitto-
na olisi lato (koko n. 3x3 m). Ladon tekemiseen kaivat-
taisiin lahjoituksena puutavaraa. Kiimingissä on paljon 
metsänomistajia, jotka varmasti mielellään lahjoittai-
sivat tuoretta mäntypuuta tällaiseen hyvään hankkee-
seen.  Latopuiden tulisi olla paksuudeltaan 12 cm vah-
voja ja 3,5 metriä pitkiä. Niitä ei tarvitse kuoria.
Hanke toteutetaan talkootyönä syksyn aikana. Jos si-
nulla on innokkuutta ja taitoa tällaiseen projektiin,  
olet lämpimästi tervetullut mukaan! Tiedot lahjoitet-
tavista puista, ilmoittautumiset talkootöihin ja lisätie-
toja saat Hahon Erjalta, p. 0400 775 164.

Toiminta-
Startti, gospel-

messu ja yökahvila 
pe 29.8. klo 18.30–22 

Jäälin kappelin 
tiloissa. 
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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 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 31.8. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttorina Riit-
ta Piippo. Kirkkoon aposto-
lin kyydillä! Tervetuloa kävel-
len jumalanpalvelukseen, sa-
malla osallistut Koko Oulu as-
keltaa – maailman ympäri -lii-
kuntakampanjaan.
Messu su 31.8. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustavat Juha Vä-
häkangas ja Mari Jääskeläi-
nen, kanttorina Ilkka Järviö, 
pyhäkouluohjaajat mukana 
messussa. Kirkkoon aposto-
lin kyydillä! Tervetuloa kävel-
len jumalanpalvelukseen, sa-
malla osallistut Koko Oulu as-
keltaa – maailman ympäri -lii-
kuntakampanjaan.
Messu su 31.8. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustavat Ju-
hani Lavanko ja Seppo Me-
riläinen, urkurina Sirpa Ilves-
luoto ja Ilkka Järviö.  Petri Sa-
tomaan lähtösaarna.  Koleh-
ti Karjasillan seurakunnan ni-
mikkokohteeseen, raamattu-
työhön Intiassa, Suomen Pip-
liaseuran kautta. Kirkkoon 
apostolin kyydillä! Tervetuloa 
kävellen jumalanpalveluk-
seen, samalla osallistut Ko-
ko Oulu askeltaa – maailman 
ympäri -liikuntakampanjaan. 
Varikkomessu su 7.9. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 28.8. ja to 
4.9.  klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 2.9. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Antti Leskelä ja 
Heimo Kuha.
Miesten raamattupiiri ke 
3.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
"Tulee rakkauden syksy ja 
ruska ajallaan" – syksyi-
nen runoilta Kastellin kir-
kossa su 7.9. klo 18, Kastellin 
kirkko. Millainen vuodenai-
ka onkaan syksy? Miten syk-
sy näyttäytyy luonnossa, ih-
misen sisäisessä tunnemaail-
massa? Syksyn värikkyyteen 
ja kirpeyteen lyyrisin sanoin 
johdattelevat Aino Ylifrantti, 
Aila Valtavaara, Eeva Holma, 
Eeva-Kaarina Sarastamo, Pir-
jo Kauppinen ja Juha Vähä-
kangas. Vapaa pääsy!
Saksalaisen puhallinorkes-
terin konsertti  to 28.8. klo 
18 Karjasillan kirkko. Konser-
tissa on mukana myös oulu-
laisia soittajia Virtuoso-or-
kesterista. Konsertin johtaa 
Franz-Constantin Gräter. Va-
paa pääsy.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
1.9. klo 9–11 Karjasillan kirk-
ko. Taloudellisissa asiois-
sa maanantaisin klo 9–11, p. 
044 3161 579. Muissa asiois-
sa yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään.
Diakoniaryhmä ti 2.9. klo 
14–15.30, Maikkulan kappeli.

Lähetys
Hanna -rukousryhmä to 4.9. 
klo 18–20, Kastellin kirkko. 

Karjasillan seurakunnan perhekerhot
ovat avanneet ovensa 
Lämpimästi tervetuloa! 
Perhetupa / -kerhot kokoontuvat:
- Karjasillan kirkko maanantaisin klo 9–11 (perhetupa)
- Pyhän Andreaan kirkko tiistaisin klo 9.30–11 ja 
  keskiviikkoisin klo 10–11.30
- Kastellin kirkko keskiviikkoisin klo 9.30–11
- Maikkulan kappeli keskiviikkoisin klo 9.30–11 ja
- Kaukovainion kappeli keskiviikkoisin klo 9.30–11

Ryhmä kokoontuu Kastel-
lin kirkon pappilan kamaris-
sa joka toinen torstai klo 18. 
Ryhmä kokoontuu 4.9., 18.9., 
2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 
27.11. ja 11.12. Huomaa, että 
kokoontumispaikka on vaih-
tunut. Järj. Medialähetys Sa-
nansaattajat.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ks. ilmoitus.
Kummi-ilta ke 3.9. klo 18, 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus. Ota kummi tai kum-
milapsi mukaasi ja tule viet-
tämään yhdessä mukava ilta. 
Paistamme lettuja ja touhum-
me muuta kivaa yhdessä.
Perhetupa ma 1.9. Karjasil-
lan kirkko. Tervetuloa kai-
kenikäiset perhetupaan Kar-
jasillan kirkkoon maanantai-
sin klo 9–11. Perhetuvassa 
kahvitellaan, jutellaan ja lei-
kitään. Lopuksi hiljennymme 
hartauteen. Lisätietoja las-
tenohjaajat Eveliina Korkea-
aho, p. 044 316 1573 ja Jen-
ni Hepo-oja, p. 044 316 1428.
Karjasillan seurakunnan 
HelmiMuskarit  Kastellin 
kirkossa torstaisin klo 9.15 
MuksuHelmet, klo 10 Taape-
roHelmet, klo 10.45 Vauva-
Helmet. Keskiviikkoisin klo 
17.30 PerheenHelmet. Py-
hän Andreaan kirkossa maa-
nantaisin klo 9.15 MuksuHel-
met, klo 10 TaaperoHelmet, 
klo 10.45 VauvaHelmet. Tiis-
taisin klo 17.15 PerheenHel-
met I ja klo 18.15 Perheen-
Helmet II. Kaikissa muska-
riryhmissä on aina vanhem-
pi  tai muu aikuinen lapsen 
mukana.  Muskarimaksu on 
ensimmäiseltä lapselta 50 
€/kausi, seuraavista lapsista 
50% sisaralennus. Ilmoittau-
tuminen ja lisätietoja musiik-

Runoilta
Tulee 

rakkauden 
syksy  

ja ruska 
ajallaan

Su 7.9.2014 klo 18 Kastellin kirkossa 

Hietasaaren leirikeskuksessa
lauantaina 30.8. klo 14.–20.

Karjasillan seurakunnan nuorisotyön syyskauden aloit-
tava tapahtuma Tuu Tsekkaan pidetään tänä syksynä 
Hietasaaren leirikeskuksessa lauantaina 30.8. klo 14. 
alkaen. Olitpa sitten viime kesänä rippikoulusi käynyt, 
monta vuotta mukana kulkenut tai ihan ensimmäis-
tä kertaa mukavaa tekemistä etsivä nuori – olet läm-
pimästi tervetullut kuulemaan tämän syksyn uusista 
toiminnoista, ilmoittautumaan mukaan toimintaan tai 
muuten vaan nauttimaan yhteisestä päivästämme Hie-
tasaaressa. 
Tuu Tsekkaan -tapahtuman aloittaa perinteisesti yh-
teinen messu, jonka musiikista vastaavat viime kesä-
nä musiikkipainotteisen rippikoulun käyneet nuoret. 
Messun jälkeen päivä jatkuu nonstop-infoilla syksyn 
toiminnoista samaan aikaan kun kaikilla on mahdolli-
suus ruokailuun. 
Päivä päättyy klo 18 alkavaan ulkoilma-konserttiin, jon-
ka pääesiintyjänä on DISCO FIASCO!

Tervetuloa! Nähdään Hietasaaressa!
       

Karjasillan seurakunnan nuorisotyö

kipainotteinen lastenohjaaja 
Emilia Soranta emilia.soran-
ta@evl.fi tai p. 044 3161 471.

Nuoret
Tuu Tsekkaan Karjasillan 
seurakunnan nuorisotyö la 
30.8. klo 14–20, Hietasaaren 
leirikeskus. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 1.9. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 2.9. klo 13, 
Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 4.9. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 4.9. klo 
13, Karjasillan kirkko. 

Kuorot ja kerhot
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 28.8. ja to 4.9. klo 16, Py-
hän Andreaan kirkko. Lapsi-
kuoro 7–14 v. tytöille ja po-
jille. Kuoro avustaa kerran 
kuussa alueen jumalanpal-
veluksessa. Mahdollisia kon-
sertteja/ musiikkitilaisuuk-
sia kerran lukukaudessa. Ke-
väällä retki/ leiri. Lisätietoja 
kanttori Sirpa Ilvesluodolta, 
p. 050 5251 882.
Oulun seudun virsikuo-
ron harjoitukset ma 1.9. klo 
18.30, Kaukovainion kappe-
li. Myös uudet laulajat terve-
tulleita.

Muut menot
Majakkailta pe 19.9. klo 
18.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ulla-Chrstina Sjöman: 
Rukouksen tiellä - kun Herra 
vaikenee. Musiikista vastaa 
Emmi-Lotta Pöyhtäri ja Jo-
hanna Holma Tarjolla iltapa-
laa. Tervetuloa mukaan! Jär-
jestäjä: Karjasillan seurakun-
ta ja Majakkatiimi.

Vertaistukiryhmä yhden 
vanhemman perheille 
keskiviikkona 17.9. klo 17.30 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Vertaistukiryhmä yhden vanhemman perheille ko-
koontuu Pyhän Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8, Kaak-
kuri) keskiviikkoisin (17.9, 15.10., 19.11. ja 17.12.) klo 
17.30–19. Aikuiset voivat jutella keskenään ja lapset 
viihtyvät hoitajien seurassa. Tapaamisessa tarjotaan 
kaikille pientä purtavaa. Ryhmä on maksuton. Ryh-
män järjestää Oulun Seudun Yhden Vanhemman Per-
heet ry yhteistyössä Karjasillan seurakunnan kanssa. 
Lisätietoja yhdistyksen toimistolta, p. 044 3690 844 
oulunseudunyvp@gmail.com tai seurakunnan työn-
tekijöiltä Marjaana Lassi, p. 040 5747 108, Päivi Rah-
ja, p. 044 3161 457. 

sunnuntaina 7.9. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Paula Rosbacka. 
Kauden aloitus. Kolehti nuorten ammatilliseen 
koulutukseen Kongon demokraattisessa tasavallassa, 
Sierra Leonessa, Ugandassa, Intiassa, Bangladeshissa ja 
Kambodzhassa Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Pyhäkoulu lapsille.

Tuu Tsekkaan

nuorisotyö!

seurakunnan

Karjasillan

Petrin 
lähtösaarna 
sunnuntaina 31.8. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 

Petri Satomaa siirtyy 
1.9.2014 alkaen 
Oulunsalon kirkkoherraksi. 
Tervetuloa saattamaan 
Petri uuteen tehtävään. 
Messun jälkeen 
juhlakahvit.

M
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

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

Menot Oulun seurakunnissa 28.8.–4.9.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 31.8. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Kirkkoon apostolin kyy-
dillä! Tervetuloa kävellen ju-
malanpalvelukseen, samalla 
osallistut Koko Oulu askeltaa 
– maailman ympäri -liikunta-
kampanjaan.
Messu su 31.8. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Riitta 
Kentala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kirkkoon apos-
tolin kyydillä! Tervetuloa kä-
vellen jumalanpalvelukseen, 
samalla osallistut Koko Oulu 
askeltaa – maailman ympäri 
-liikuntakampanjaan.
Messu su 31.8. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. Kirkkoon apostolin 
kyydillä! Tervetuloa kävellen 
jumalanpalvelukseen, samal-
la osallistut Koko Oulu askel-
taa – maailman ympäri -lii-
kuntakampanjaan.
Sanajumalanpalvelus su 
31.8. klo 10, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Leo 
Rahko. Kirkkoon apostolin 
kyydillä! Tervetuloa kävellen 
jumalanpalvelukseen, samal-
la osallistut Koko Oulu askel-
taa – maailman ympäri -lii-
kuntakampanjaan.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
1.9. klo 9, Myllyojan seura-
kuntatalo. Taloudellisissa asi-

Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten leiri 
ma–ke 29.9.–1.10. Rokuan leirikeskuksessa. 
Lähde kanssamme viihtymään ja ulkoilemaan Rokual-
le. Nyt on hyvä mahdollisuus tutustua täysin uudistu-
neeseen leirikeskukseen. Leirin hinta on 47 € sisältäen 
matkat, täysihoidon ja vakuutuksen Oulun ev.lut.seu-
rakuntien jäsenille. Etusija Oulujoen seurakuntalaisilla. 
Ilmoittautuminen 28.8.–10.9. välisenä aikana www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai Oulujoen seurakunnan kans-
liaan klo 9–16 p. (08) 5313 500. Tarkempia tietoja myö-
hemmin lähetettävässä leirikirjeessä. Leirillä mukana 
diakonissat Sari Lukka ja Eija Röning.

Tervetuloa perhekerhoon!  
Seurakunnan perhekerho on avoin kohtaamispaikka alu-
een lapsiperheille. Kerhoissa kahvitellaan, hiljennytään 
hartauteen, leikitään, lauletaan ja vietetään aikaa yh-
dessä. Perhekerhot ovat maksuttomia, eikä niihin tarvit-
se ilmoittautua. 
Oulujoen seurakunnan perhekerhot kokoontuvat 
syyskaudella 2014 alkaen viikolla 34. 
Heikkilänkankaan seurakuntakodilla (Kyytipojantie 2), 
maanantaisin klo 9.30–11. 
Huonesuon seurakuntakodilla (Leväsuontie 19), 
tiistaisin klo 9.30–11. 
Saarelan seurakuntakodilla (Poolakuja 1), 
torstaisin klo 9.30–11. 
Hintan seurakuntatalolla (Hintantie 89), 
perjantaisin klo 9.30–11. 
Myllyojan seurakuntatalolla (Koivumaantie 2), 
perjantaisin klo 9.30–11. 
Ylikiimingin seurakuntatalolla (Harjutie 5), 
perjantaisin klo 10–12. 
Yli-Iin kerhotilassa (Kirkkokuja 3 a 4), 
tiistaisin klo 11–12.30.

oissa maanantaisin klo 9–11 
p. 040 7033 690. Muissa asi-
oissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Lähetys
Piispankamari pe 29.8. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Lähetysilta ti 2.9. klo 18, Yli-

kiimingin seurakuntatalo. 
Tiiksan matkalaiset kertovat 
kokemuksiaan.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujo-
ki ja kohdasta lapset ja per-
heet löytyvät tarkemmat tie-
dot mm. lasten ja perheiden 
tapahtumista ja kerhoista.

Toivon torstai 
torstaina 4.9. klo 9.30–15 

Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. 
Päivä kansainvälisestä diakoniasta ja kehitysyhteis-
työstä kiinnostuneille seurakunnan vapaaehtoisille, 
työntekijöille ja luottamushenkilöille. Päivä on osal-
listujille ilmainen. Ilmoittautuminen 29.8. mennessä 

Ulla-Maija Ruotsalaiselle p. 040 5747 097.

Oulujoen seurakunnan suruyhmä 
torstaina 18.9. Myllyojan srk-talo, Ystävän kamarissa. 
Kokoonnumme torstaisin 30.10. asti. Läheisen kuole-
masta tulisi olla vähintään kolme kuukautta ja enin-
tään kaksi vuotta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.–
11.9. diakonissa Anna-Maija Sälkiö, p. 040 5157 601 tai 
pastori Pentti Kortesluoma, p. 040 575 2716.

Petri Laaksosen konsertti  
keskiviikkona 3.9. klo 19 
Oulujoen kirkossa. 

Laulaja-laulutekijä Petri Laaksonen 
konsertoi ensimmäistä kertaa 
Oulujoen kirkossa. Syksyn kuulas 
ilta -konsertissa kuullaan Petrin ja 
Anna-Mari Kaskisen yhteistyössä 
syntyneitä lauluja. Ilta on tulvillaan 
lauluja elämästä, rakkaudesta, 
ystävyydestä, kaipauksesta ja 
toivosta. Vapaaehtoinen ohjelma 
15 euroa ovelta, alkaen klo 18. 
Osa tuotosta diakoniatyön hyväksi. 
Kappalainen Ilkka Mäkinen avaa 
illan. Tervetuloa!

Seurakunta-
kerho 

alkaa to 18.9. klo 11 
Toimitalolla.

Tervetuloa kerhoon
uudet ja tutut 
kerholaiset. 

Mukana Jukka Joensuu, 
Anneli Nieminen ja 

Riitta Markus-Wikstedt.

Uusi Ääni ottaa 
uusia laulajia 

kaikkiin ääniin, 
tervetuloa seuraamaan 

harjoituksia! 
Koelaulatus mahdollinen 

aina harjoitusten 
yhteydessä. 

Kuoron syyskausi 
käynnistyy torstaina 

28.8. klo 18–20 
Oulunsalon 

kirkossa. 
Lisätietoja Taru Pistolta, 

p. 044 7458 349.Kyläkamarin syyskausi 
käynnistyy 
maanantaina 15.9. klo 11 seurakunnan toimitalossa. 
Suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa. Olet tervetullut 
päiväkahville tutustumaan ja seurustelemaan tuttujen ja 
uusien kyläkamarilaisten kanssa. Halutessasi voit tavata 
seurakunnan työntekijöitä. Kyläkamari toimii vapaaeh-
toisvoimin. Sinne ovat tervetulleita kaikki. Tarvitsemme 
myös lisää vapaaehtoisia kahvinkeittovuoroihin kts. lisä-
tietoja www.suurellasydamella.fi. 
Kyläkamari avoinna maanantaisin klo 11–14. Kyläkamarin 
lauluhetki on joka toinen keskiviikko kanttoreiden lau-
lattamana klo 11–14. 
Lisätietoja: 
diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848 ja 
vs. diakoni Anneli Nieminen, p. 044 7453 853 (1.9. alk.)

Jumalanpalvelukset 
Messu su 31.8. klo 10. Toi-
mittaa Mari Flink, kanttori-
na Taru Pisto. Kirkkoon apos-
tolin kyydillä! Tervetuloa kä-
vellen jumalanpalvelukseen, 
samalla osallistut Koko Oulu 
askeltaa – maailman ympäri 
-liikuntakampanjaan.

Hartauselämä 
Hartaus to 28.8. klo 11.30, 
Teppola. Mari Flink.
Hartaus ke 3.9. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Mari Flink.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 28.8. 
ja 4.9. klo 9–10.30, Toimita-
lon kerhopiste.
Perhekerho ma 1.9. klo 9.30–
11, Toimitalon kerhopiste, 
Vattukuja 2. 
Perhekerho ti 2.9. klo 9.30–

11, Pitkäkankaan kerhotila 
Reppu, Opintie.
Kerhoissa on mukavaa toi-
mintaa (kahvittelua, laulua, 
leikkiä, askartelua) lapsille ja 
aikuisille. Kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua.

Seniorit
Seurakuntakerho to 18.9. 
klo 11, Oulunsalon seurakun-
nan toimitalo.

Musiikki ja kulttuuri
Uuden Äänen harjoitus to 
28.8. ja 4.9. klo 18–20, Ou-
lunsalon kirkko. Ks. ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 3.9. klo 17–18, 
Oulunsalon kirkko. 
Kyläkamarin lauluhetki ke 
17.9. klo 12. Tuomo Kangas. 
Tervetuloa laulamaan ja viih-
tymään!

Saavu 31.8. kirkkoon 
apostolinkyydillä!

Jumalanpalvelus on osa 
Koko Oulu askeltaa – 
maailman ympäri -kampanjaa 
ja kertyneet askeleet kerätään jumalanpalveluksen jäl-
keen. Osallistumiskortteja saatavilla virastosta sekä kir-
kosta.
Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan 
pääpalkintona kuumailmapallolento, sekä 50 askelmit-
taria ja 50 aktiivimittaria.

Muut menot
Kirkonkylän ry:  Kerho-ohjaa-
jien kokous to 28.8. klo 18.30. 
Elomyyjäistavaroiden vas-
taanotto ja ruokailu pe 29.8. 
klo 17. Elomyyjäiset pe 29.8. 
klo 18.30. Seurat su 31.8., Pert-
ti Lahtinen, Jari Kupsala. Nais-
ten hyvinvointi-ilta  pe 5.9. klo 

18.30, Umpimähkä. Radiointi-
seurat ry:llä Ilpo Sippola, Esa 
Kurkela su 7.9. klo 17.
Salonpään ry: Ilta vastuu-
henkilöille to 28.8. klo 18.30. 
Seurat su 31.8. klo 16. Myy-
jäiset pe 5.9. klo 19. Seurat 
su 7.9. klo 16.

Rytmiä ja riimiä -kerho  
aloittaa syyskuussa

Kerho on tarkoitettu alle 1-vuotiaalle 
vauvalle ja hänen vanhemmalleen. 
Tärkeässä osassa on vauvan kanssa 
yhdessä vietettävä yhteinen 
toimintahetki. Hetki koostuu 
laulusta, lorusta, rytmistä ja liikkeestä. 
Lisäksi kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia.
Mukaan mahtuu kahdeksan vanhempi–lapsi-paria.

Toiminta on viikoittaista, ryhmän ensimmäinen 
kokoontuminen on torstaina 4.9. klo 9.30–11 
Repussa (Opintie 2). Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
p. 044 7453 870 / Susanna Kairamo.
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Sekakuoro Tuike aloittaa 
syyskauden kuorotoiminnan 

4.9. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Kuorolla on tulevana kautena kaksi isompaa projektia, 
Fauren Requiem pitkänä perjantaina sekä Mendelssoh-
nin Lauda Zion yhdessä Oulun sinfoniaorkesterin sekä 
muiden Oulun seurakunnan kuorojen kanssa Kantto-
ripäivillä keväällä 2015. 
Tule mukaan nuorekkaaseen kuoroon koelaulun 
kautta. Uusia laulajia otetaan mielellään mukaan, 
varsinkin miesääniä tarvitaan! 
Kuoroa johtaa Raakel Pöyhtäri, tiedustelut 
p. 040 5747 086.

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 31.8. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Anu Arvola-Greus. Messus-
sa toimivat Oulun Sotilasko-
tiyhdistyksen vihreät sisaret 
avustavina  tekstinlukijoina 
ja kolehdinkantajina. Yhdis-
tys viettää 70 -vuotisjuhliaan 
vuonna 2014. Kirkkoon apos-
tolin kyydillä! Tervetuloa kä-
vellen jumalanpalvelukseen, 
samalla osallistut Koko Oulu 
askeltaa – maailman ympäri 
-liikuntakampanjaan.
Messu su 31.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Kirkkoon apos-
tolin kyydillä! Tervetuloa kä-
vellen jumalanpalvelukseen, 
samalla osallistut Koko Oulu 
askeltaa – maailman ympäri 
-liikuntakampanjaan.
Messu su 31.8. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Anu Arvola-Greus. Kirk-
koon apostolin kyydillä! Ter-
vetuloa kävellen jumalanpal-
velukseen, samalla osallistut 
Koko Oulu askeltaa – maa-
ilman ympäri -liikuntakam-
panjaan.
Messu su 31.8. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Tom-
mi Hekkala, kuoro D´amen. 
Kirkkoon apostolin kyydil-
lä! Tervetuloa kävellen ju-
malanpalvelukseen, samalla 
osallistut Koko Oulu askeltaa 
– maailman ympäri -liikunta-
kampanjaan.
Iltamessu su 31.8. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonne 
Pirkola, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Kirkkoon apostolin kyy-
dillä! Tervetuloa kävellen ju-
malanpalvelukseen, samalla 
osallistut Koko Oulu askeltaa 
– maailman ympäri -liikunta-
kampanjaan.
Viikkomessu ke 3.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, kanttorina Kat-
ri Sippola.

Diakonia
Diakoniapiiri ma 1.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Dia-
koniapiirissä mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064. 

Lähetys
Koskelan käsityökahvila ti 
2.9. klo 12, Koskelan seura-
kuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia ja 
juttelemaan Koskelan käsi-
työkahvilaan joka tiistai! Li-
sätiedot Marika Alakopsa, p. 
040 5747 172.

Lapset ja lapsiperheet
Rytmitassut ovat 0–6-vuo-
tiaiden lasten ja heidän van-
hempiensa musiikkiryhmiä. 
Rytmitassuissa musisoidaan 
joka toinen viikko puolen tun-
nin ajan. Toiminta on ilmaista.
Rytmitassut,  ma 1.9. klo 17 
ja klo 17.45, Pyhän Luukkaan 
kappeli.
Rytmitassut, ti 2.9. klo 9.30 
ja klo 10.15 Ritaharjun nuo-

Perhekerhot 
kokoontuvat keskiviikkoisin klo 9.30–11 Pyhän Tuo-
maan kirkolla, Rajakylän seurakuntakodilla, Pyhän 
Luukkaan kappelilla ja Pateniemen kirkolla.
Perheiden avoimet  ovet 
keskiviikkoisin klo 9.30–11 Koskelan seurakuntako-
dilla. Tervetuloa!

risotila.
Rytmitassut, ti 2.9. klo 11, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Rytmitassut, ti 2.9. klo 14.30 
ja klo 15.15, Koskelan seura-
kuntakoti.
Rytmitassut,  to 4.9. klo 11, 
Tuiran kirkko.
Pehmotassut ovat 0–1-vuo-
tiaiden lasten ja heidän van-
hempiensa musiikkiryhmiä. 
Pehmotassuissa musisoidaan 
joka toinen viikko puolen 
tunnin ajan. Toiminta on il-
maista.
Pehmotassut ti 2.9. klo 
10.15, Pyhän Luukkaan kap-
peli.
Pehmotassut, to 4.9. klo 
10.15, Tuiran kirkko.
Perhekerhot kokoontuvat 
keskiviikkoisin klo 9.30–11. 
Katso ilmoitus!
Perhepyhäkoulu ti 2.9. klo 
14, Rajakylän srk-koti. Rajaky-
län perhepyhäkoulussa kes-
kimäärin joka toinen viikko 
on taidepyhäkoulu, jossa lä-
hestymme Raamatun kerto-
muksia ja kirkkovuoden ajan-
kohtia eri taidemuotojen kei-
noin niin, että eri ikäiset ih-
miset saavat elämyksiä ja sa-
malla oppivat kirkkomme kes-
keitä sanomaa Jeesuksesta ja 
Taivaallisesta Isästämme. Jo-
ka toinen viikko on kokkipy-
häkoulu, jossa valmistamme 
eri Raamatun kertomuksista 
nousevia helpohkoja ruokia 
ja leivonnaisia, esim. Adamin 

Seniorien 
laulupiiri 

torstaina 4.9. klo 13.30 Tuiran kirkossa. 

Laulamme yhteislauluina vanhoja koululauluja, 
hengellisiä lauluja, virsiä ja kansanlauluja. 

Ohjelmassa kahvitarjoilu ja hartaus. 
Kanttorina Katri Sippola. 

Tervetuloa laulamaan yhdessä! 

Sururyhmä 
läheisensä kuoleman kautta 
menettäneille 
aloittaa keskiviikkona 
15.10. klo 17 
Tuiran kirkossa. 

Ryhmää vetävät 
pastori Jukka 
Kolmonen ja 
diakonissa 
Eeva-Marja Laitinen. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 3.10. mennessä: 
diakonissa Eeva-Marja Laitinen, p. 040 5157 267. Su-
ruryhmässä voi rauhassa keskittyä muistelemaan pois-
mennyttä läheistä, jakaa omia ajatuksia, tunteita ja 
kysymyksiä toisten surevien kanssa. Ryhmä kokoon-
tuu seitsemän kertaa noin puolitoista tuntia kerral-
laan. Omaisen kuolemasta tulisi olla kulunut vähin-
tään noin kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

omenapiirakkaa, Eliaan kalti-
aisia, Pienen pojan eväitä jne. 
Lopuksi nautimme kättemme 
työt yhdessä. Ottakaa omat 
essut mukaan. Tervetuloa kai-
ken ikäiset perheenjäsenet 
taiteilemaan ja kokkailemaan 
yhdessä! Lisätietoja: lasten-
ohjaaja Marja Raatikainen p. 
050 4334 098, marja.raatikai-
nen@evl.fi, lapsi -ja perhetyön 
sihteeri Anu Hannula, p. 044 
3161 718, anu.hannula@evl.fi.
Pyhän Luukkaaan kappelin 
perheiden taidepyhis to 4.9. 
klo 14–15.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Perheiden tai-
depyhäkoulussa käsittelem-
me kirkkovuoden mukaisia 
aiheita eri taidemuotojen 
keinoin: maalaus, savi-ja kip-
sityöt, musiikki, draama, sa-
nataide jne. Tervetuloa vaik-
ka koko perheellä mukaan! 
Lisätietoja: lastenohjaajat 
seija.kurvinen@evl.fi ja mar-
ja-liisa.toropainen@evl.fi.
Pyhä Tuomaan kirkon per-
hekerho ke 3.9. klo 9–11.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ter-
vetuloa aikuiset ja lapset yh-
dessä viettämään haluaman-
ne hetki Pyhän Tuomaan kir-
kolla. Perhekerho on lapsi-
perheiden kohtaamispaik-
ka, jossa on mahdollisuus ta-
vata toisia, tutustua ja ver-
kostoitua. Tarjolla on avoin-
ta ja ohjattua toimintaa sekä 
muuta mukavaa tekemistä. 
Siellä on mahdollisuus syödä 

omia eväitä ja lämmittää ruo-
kia. Siellä on myös varattuna 
kahvia / teetä ja mehua pie-
nen purtavan kera. Lisätieto-
ja: minna.andersson@evl.fi ja 
sirkka-liisa.lindvall@evl.fi.
Pyhän Luukkaan kappelin 
perhekerho ke 3.9. klo 9.30–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Lisätietoja marja-liisa.toro-
painen @evl.fi ja seija.kurvi-
nen@evl.fi.

Varhaisnuoret:
TeeTupa avaa ovensa ala-
koululaisille to 28.8. klo 14–
16 Tuiran kirkolla.

Nuoret
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ISO15. Ilmoittau-
tuminen avoinna 4.–31.8. Li-
sätiedot: Marja Manelius, p. 
040 5245 944.
Nuortenilta ja jatkot pe 
29.8. klo 18–23, Tuiran kir-
kon Suvantosali. Ilta alkaa 
teemallisella ohjelmalla, jon-
ka jälkeen vapaata jutuste-
lua, pelailua, musaa, pientä 
purtavaa aina klo 23 asti. Li-
sätietoja vs. nuorisotyönoh-

jaaja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.

Seniorit
Seniorien laulupiiri to 4.9. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Katso ilmoitus! 

Muut menot
Käsityökerho ma 1.9. klo 12, 
Tuiran kirkko. Tule tekemään 
käsitöitä hyvään seuraan Tui-
ran kirkolle. Ota mukaan 
oma kahvimuki sekä lankaa 
ja virkkuukoukku.
Perheiden avoimet ovet ke 
3.9. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. Perheiden avoi-
met ovet on kotona olevil-
le perheille tarkoitettu toi-
mintamuoto, johon voit tul-
la oman aikataulun mukaan 
klo 9.30–11 välillä. Avoimissa 
ovissa on aikaa rupattelulle 
ja leikeille toisten perheiden 
kanssa, yhdessä puuhailulle 
ja kahvittelulle. 
Sururyhmä läheisensä kuo-
leman kautta menettäneille 
ke 15.10. klo 17, Tuiran kirk-
ko. Katso ilmoitus!

Taize lauluja ja hiljaisuutta 
sunnuntaina 14.9. klo 18 Tuiran kirkossa. 
Hiljaisuuden rukoushetki joka keskiviikko 
klo 19 Tuomiokirkon Kryptassa.
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Kestilän kirkkokuoron ret-
ki pe 29.8. Hailuotoon.  Läh-
tö klo 8 Kestilän kirkon park-
kipaikalta. 
Naistenpiiri pe 29.8. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa. 
Laitoshartaudet su 31.8. 
Musiikkihartaus klo 13 Koi-
vulehdossa (huom. ajankoh-
ta) ja ehtoollishartaus klo 14 
Vaarintalossa.   
Seurakunnan perhekerho-
jen yhteinen starttipäivä 
ma 1.9. klo 10–14 Selkälässä.
Siioninvirsiseurat ma 1.9. 
klo 19 Rantsilan seurakunta-
talossa, Merja Jyrkkä ja Ul-
la Säilä. 
Omaishoitajien retki ti 2.9. 
Raaheen. Ennakkoilmoittau-
tuneille ilmoitetaan henkilö-
kohtaisesti lähtöaika.
Eläkeliitto ti 2.9. klo 11 Rant-
silan srk-talossa
Kerhotoiminta alkaa viikol-
la 37.
Kuorot: Pulkkila: Lapsikuo-
roon pyrkiminen to 28.8. klo 
15–16 srk-talossa. Ota mieli-
laulusi mukaan ja tule pyr-
kimään, kuoroharjoitukset 
to 4.9. klo 15. Pyhäntä: To 
4.9. klo 12 veteraanikuoro ja 
klo 17 lapsikuoro srk-talossa. 
Rantsila: Stellat ke 3.9. klo 17 
srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 31.8. klo 12 ry:llä, 
Vesa Pirnes ja Timo Kamula. 
Pulkkila: Seurat su 31.8. klo 
19 ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 
31.8. klo 16 ry:llä, H Aitto-oja 
ja R Launonen. Lauluseurat 
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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 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
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

Siikalatva

Messu su 31.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.  

Kirkkoherranvirasto 
toimii 
ajanvarausperiaatteella 
suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 334 0380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161300.

Lähetys
Kesäkahvila 
Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti avoinna 29.8. saak-
ka ma–to 10–20 ja pe 10–15 Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa. Hyvää kahvia ja teetä, sekä joka päivä nuorten 
leipomia makeita ja suolaisia kahvileipiä. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 1.9. alkaen ma, ti, ke 
ja pe klo 10–14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanon-
tien puolelta, p. 044 3161 720. Puodista kirpputorita-
varaa, polkupyöriä ja pyöräntarvikkeita sekä uusia pa-
jan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään kä-
sitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille!
Lähetyspiiri tiistaisin alkaen 2.9. klo 17.30 Kaukovaini-
on kappelissa. Syksyn ohjelmassa ajankohtaista lähe-
tystyöstä, vieraita lähetyskentiltä, paikallisia toimijoi-
ta, rukousta ja yhdessäoloa.
Sukanvarsi keskiviikkoisin alkaen 3.9. klo 14–16 Siives-
sä. Tule tekemään käsitöitä lähetykselle tai lähimmäi-
sille yhdessä muiden kanssa. Lähetyssihteeri Paula Ros-
backa, p. 040 5752 714.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen, 
040 7430 371, 
timo.juntunen@evl.fi

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell, 
040 7430 381, 
kaisamarja.stockell@
evl.fi

Diakonissa 
Marja Rantasuomela, 
040 7430 382, 
marja.rantasuomela@
evl.fi

Suntio 
Kari Tanskanen, 
040 5858 010, 
kari.a.tanskanen@evl.fi

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattupiiri to 28.8. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla. Luemme Matteuksen evankeliumia ja 
keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystävä on vastas-
sa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven lä-
heisyydessä.

Raamattu- ja rukousilta ti 
2.9. klo 18 srk-salissa.
Kuollut: Eero Aukusti Prami-
la, 88.

Elämäniloa-kurssi omaishoitajille
Kurssi on tarkoitettu omaishoitajille, joiden omaishoi-
totilanne on päättynyt hoidettavan kuolemaan. Mu-
kaan kurssille otetaan kahdeksan henkilöä. Omaishoi-
tajan ei ole tarvinnut olla omaishoidontuen saaja. 
Kurssi pidetään päiväkurssina Oulussa, Lämsänjär-
ven leirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2). Kurssi sisältää 
alustuksia, yhteisiä keskusteluja, iloa ja vertaistukea 
turvallisessa ryhmässä. 

Kurssin aikataulu: 
22.9. klo 10–11 Infotilaisuus kurssista 
Tuiran kirkolla, Myllytie 5 
15.–17.10. klo 9–15 Intensiivijakso (menneisyys) 
12.–14.11. klo 9–15 Intensiivijakso (nykyisyys) 
4.–5.12. klo 9–15 Intensiivijakso (tulevaisuus) 

Kurssille haetaan täyttämällä hakulomake. Kurssin 
hinta on kokonaisuudessaan 90 € sisältäen ruokailut, 
kahvit ja kurssiin sisältyvän ohjelman. 

Hakulomakkeen voit pyytää Paula Kyllöseltä, 
p. 040 7235 880 tai Asta Leinoselta, p. 040 5747 157. 
Hakuaika kurssille päättyy 12.9. Kurssin järjestää Ou-
lun seurakuntien diakoniatyö yhteistyössä Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa.

English Service on Sunday 10th of August at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 10.8. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Askeleet-vertaistukiryhmä 
abortin läpikäyneille naisille aloittaa 
tiistaina 2.9. klo 18 Karjasillan kirkossa. 

Oulussa ollaan aloittamassa Itutyötä, joka koostuu 
neuvontatyöstä yllätysraskaustilanteessa, tukimuo-
doista vaikeassa tilanteessa raskaana oleville, sekä ver-
taistukiryhmistä abortin läpikäyneille. Ituprojekti on 
toiminut Tampereella vuodesta 2004 ja toiminta on 
levinnyt ympäri Suomea. Mallia on otettu Englannis-
ta, jossa tällaista kristillistä sosiaalityötä on tehty jo 
vuodesta 1984. Oulussa on koulutettu vapaaehtoisia 
ryhmänohjaajia parin viime vuoden aikana, ja ensim-
mäinen Askeleet-vertaistukiryhmä aloittaa syyskuussa 
Karjasillan kirkolla. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 
kahdeksan viikon ajan. Käsitelemme aborttiin liittyviä 
tunteita ja anteeksiantoa kristillisessä viitekehyksessä. 
Ryhmään voi tulla mukaan vaikka tapahtumasta olisi 
pitkäkin aika. Toisen tapaamiskerran jälkeen ryhmä toi-
mii suljettuna ryhmänä. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set terveydenhoitaja Marita Laiholalle, p. 040 7430 024 
iltaisin klo 17 jälkeen. Lue lisää: www.ituprojekti.net.

Leirit ja retket
Vuontispirtin vaellusleiri la–ke 13.–17.9. Vuontispirt-
ti. Syksyn värit ja luonnonrauha kutsuvat sinua vael-
tamaan Pallas-Ounastunturin kansallispuiston maise-
miin. Retken hinta 350 € / hlö 2 hh hotellissa ja 300 
€ / hlö 3–4 h mökissä. Hintaan sisältyvät matkat, aa-
mupala, retkieväät ja päivällinen sekä tapaturmava-
kuutus Oulun seurakuntien jäsenille. Sitovat ilmoit-
tautumiset 31.8. mennessä www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Retkelle valitut saavat leirikirjeen. Retken ve-
täjinä diakoniapappi Jyrki Vaaramo ja diakonissa Kir-
si Karppinen. Lisätietoja voi kysellä Kirsi Karppiselta  
p. 040 5747 181.Minkä runon haluaisit kuulla?

Toiverunojen ilta toteuttaa toiveet
Mikä runo on sykähdyttänyt, pakahduttanut, tehnyt 
levolliseksi tai rauhattomaksi - saanut kenties naura-
maan tai kyynelehtimään? Liittyykö johonkin runoon 
muisto, jota haluat vaalia sisimmässäsi? Onko jokin ru-
no ylitse muiden? 
Toiverunojen illassa sunnuntaina 2.11. kello 18 Kastel-
lin kirkossa on mahdollisuus kuulla oma toiveruno lau-
suttuna. Oman runotoiveen (runon nimi ja tekijä) voi 
lähettää viimeistään 1.10. Oulun ev.lut. seurakuntien 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/toiverunoni tai 
sähköpostitse juha.vahakangas@evl.fi. Toiveen voi lä-
hettää myös kirjeellä tai postikortilla osoitteeseen Kar-
jasillan seurakunnan kirkkoherranvirasto, Nokelantie 
39, 90150 Oulu. Kuoreen merkintä Toiveruno. 

Haluaisitko vapaaehtoistyöhön 
lasten ja perheiden pariin?
Etsimme muun muassa pyhäkoulunohjaajia. Uusien ja 
vanhojen pyhäkoulunohjaajien syksyn starttipäivää 
vietetään 31.8. klo 10–16 Kastellin kirkolla. Aloitam-
me osallistumalla messuun. Kaikista vapaaehtoistyön 
tehtävistä löydät tietoa www.suurellasydamella.fi. 

Haukiputaan seurakunta 
Outi Palokangas , p. 040 5471472 
Karjasillan seurakunta 
Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109
Kiimingin seurakunta 
Anne Schönberg, p. 040 7431901
Oulujoen seurakunta 
Maaret Sulkala, p. 044 3161 654
Oulunsalon seurakunta 
Hannele Heinonen , p. 044 745 850
Tuiran seurakunta  
Anu Hannula, p. 044 3161718
Tuomiokirkkoseurakunta 
Outi Metsikkö, p. 050 5213 380

Sarastus-kuoron harjoitus ke 3.9. klo 18–20, Seura-
kuntakeskus, pieni sali. Laululla iloa arkeen! Lisätie-
toa taina.voutilainen@evl.fi, 044 3161 729. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Mindfulness-seminaari la 4.10. klo 10–15, Diakin audi-
torio, Uusikatu 46. Mindfulness eli tietoinen, hyväksyvä 
läsnäolo on ilmiönä rantautunut myös Suomeen. Mitä 
mindfulness oikein on, mitkä ovat sen taustat ja lähtö-
kohdat? Löytyykö kristillisestä perinteestä aineksia mie-
tiskelyyn ja läsnäoloon? Tule kuuntelemaan asiantunti-
joita ja keskustelemaan. Oulun seurakunnat järjestävät 
seminaarin yhteistyössä Kirkkohallituksen, Oulun hiip-
pakunnan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. 
Asiantuntijoita ovat valmentaja Aaro Löf, asiantuntija 
Pekka Yrjänä Hiltunen Kirkkohallituksesta sekä tutkijat 
Miia Moisio ja Ari Ojell Helsingin yliopistosta. Tilaisuus 
on maksuton ja kaikille avoin. Seminaariin voi ilmoit-
tautua osoitteessa www.oulunseurakunnat/ilmo. Lisä-
tietoja pastori Stiven Naatus. p. 050 3104 990.
 
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 30.8. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Armolahjat seurakunnan rakentamiseksi, Vesa Pöyhtäri.

Suntio Kari Tanskanen vuo-
silomalla 18.–31.8.

Erityisdiakonia
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

Messu su 31.8. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Jyrki 
Vaaramo, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 

Talkoot hautausmaan uu-
della alueella to 28.8. alka-
en klo 9. Hautausmaan uu-
si alue siistitään kepeistä ja 
kivistä, jonka jälkeen kylve-
tään ruohon siemen. Mikäli 
torstaina sataa, varapäivä on 
perjantai. Talkooväelle mak-
karaa ja kahvia. 
Päiväkerhot ovat alkaneet, 
kerhoasioista lisätietoa Sil-
jalta, p. 044 7750 601. Muu-
tamia vapaita kerhopaikkoja 
on vielä jäljellä.
Lapsiparkki joka toinen viik-
ko, seuraavan kerran ke 10.9. 
klo 12.30–14.30. Paikka hoi-
toon varataan etukäteen Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho aloittelee syys-
kuun loppupuolella, ilmoi-
tamme myöhemmin.
Kuoro aloittaa syyskauden 
ke 3.9. klo 18 srk-talossa.
Hiippakunnalliset lähetys-
juhlat Haapavedellä 5.–7.9. 
Limingan rovastikunta jär-
jestää sinne yhteisen päivä-
retken la 6.9. Lähtö lumijo-
kisilla Limingasta klo 7.40. 
Ilmoittautumiset to 28.8 
mennessä virastoon p. 044 
7750 600. Retken hinta 35 €. 
www.oulunhiippakunnanla-
hetysjuhlat.fi
Seurakuntavaalit: Äänioike-
utettujen luettelot nähtävil-

A a r o Ku k ko h ov i

Kuolleet: Ylilauri Erkki 
Johannes 88, Korkala Ee-
va Elina 85, Maijala Veik-
ko Kalervo 80

ke 3.9. klo 18.30 Karhumaal-
la. Rantsila: Lauluilta la 30.8. 
klo 19 kirkossa. Isot seurat su 
31.8. klo 12.30 ja klo 18.30 
kirkossa, Sulo Kautto ja Ar-
to Tölli.

Jumalanpalvelukset
Messu su 31.8. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu su 31.8. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Sulo Kautto, kanttorina Unto Määttä.

Messu su 31.8. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Unto Määttä.

Parisuhdeilta
keskiviikkona 3.9. klo 18 Piippolan seurakuntakodissa.

Aiheena 

”Hyvät ajatukset rakkauden 
kasvualustana”.

Seppo Viljamaa Ylivieskan perheasiain neuvottelukes-
kuksesta. Illassa infoa alkavasta parisuhdepiiristä.

lä virastossa ti 2.9. klo 10–14 
sekä ke 3.9. klo 15–19. Oikai-
suvaatimus tehtävä viimeis-
tään pe 5.9. klo 16 mennessä.
Ystävyyden talo aloittaa 
syyskauden viikolla 38 eli pe 
19.9.
Tulossa: Naisten retki la 
11.10. Retki suuntaa Alavies-
kan Linnakalliolle, Sieviin Sa-
vi-myymälään sekä Pökkylän 
punaiselle tuvalle Luohual-
le. Retkestä tarkemmin syys-
kuun puolella, mutta nyt jo 
päivämäärä kalenteriin!

Lähetysilta to 4.9. klo 18.30 
srk-talossa.
Rauhanyhdistys: La 30.8. klo 
18 seurat ry:llä. Su 31.8. klo 
12 seurat ry:llä, klo 18 messu 
kirkossa ja iltahartaus ry:llä. 
Ma 1.9. klo 19 sisarpiiri ry:llä. 
Ulkoilupäiväkerho ry:llä ma, 
ti, ke ja to klo 17–18.30.

Päiväretki  
Haapaveden lähetysjuhlille

lauantaina 6.9. 

Ajoreitti: Rantsilan seurakuntatalo klo 7.20, Kestilän 
kirkon parkkipaikka klo 8.05, Pyhännän seurakunta-
talo klo 8.40, Piippolan kirkon parkkipaikka klo 9 
ja Pulkkilan seurakuntatalo klo 9.10. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 1.9. kirkko-
herranvirastoon p. 040 552 8989 tai siikalatva@evl.fi. 
Matkan hinta 5 euroa. 

Kastettu: Eemil Johan-
nes Pitkänen (Kestilä)
Kuollut: Anna Inkeri Jyl-
hänniska e Koskenkorva 
93 (Pulkkila), Raili Kata-
riina Heikkinen 84 (Pulk-
kila), Aate Iivari Pietilä 
84 (Rantsila), Heikki An-
tero Lampela 83 (Rantsi-
la), Paavo Jaakko Visuri 
67 (Pulkkila), Esko Ante-
ro Rantala 58 (Pulkkila)

Asunto 
vuokrattavana
Oulu, Kirkkokatu 53 B 9 (3h+k 61 m2). 
Vuokra 600 euroa / kk + vesi ja sähkö.
Vuokrataan ensisijaisesti 
opiskelijoiden käyttöön.
Tiedustelut: talouspäällikkö Tarmo Myllykoski, 
p. 0400 164 675 tai tarmo.myllykoski@evl.fi.

Seurakuntakerhojen 
yhteinen aloitus
torstaina 11.9. klo 10 Selkälässä.  Kyytiä ja ruokailua 
varten ilmoittautuminen viimeistään pe 5.9. kirkko-
herranvirastoon p. 040 5528 989 tai siikalatva@evl.fi. 
Vapaaehtoinen ruokamaksu. Arvontaa.

Isoskoulutusstartti
pe–su 5.–7.9. Selkälässä. Alk. klo 17. Huom. aika vaih-
tunut! Koulutus on tarkoitettu kaikille konfirmoiduille 
nuorille. Ilmoittautuminen viimeistään ma 1.9. Sirkulle 
p. 040 7427 669.

Pohjois-
Pohjanmaan 
kanttorikuoron

Iltamusiikki
tiistaina 9.9. klo 19
Rantsilan kirkossa.

Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 €.

Action-risteily 
alakoululaisille
keskiviikkona 10.9. 
klo 16–18 Piippolan
srk-kodissa.  
Ilmoittaudu mukaan 
viimeistään pe 5.9. 
Johannalle,
p. 044 5181 141 tai 
johanna.hietala@evl.fi. 

Vapaaehtoisten 
opinto- ja 

virkistyspäivä
lauantaina 13.9. 

Selkälässä 
alkaen klo 10.  

Päivä on tarkoitettu 
nykyisille ja uusille 

vapaaehtoisille. 
Ilmoittautuminen 
viimeistään pe 5.9. 

kirkkoherranvirastoon 
p. 040 5528 989 tai 

siikalatva@evl.fi.  

Kirkkokuoro 
aloittaa laulukauden torstaina 4.9. klo 18 

seurakuntasalissa.

Kaikenikäisten kaverikerho 
alkaa torstaina 4.9. klo 10 kirkolla.

A r k i s t o ku va kave r i ke r h o n s y y s r e t ke l t ä ,  K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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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. 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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat ma–ti 
ja pe klo 10–15, ke klo 
10–14, to klo 10–17. 
Virasto suljettu 28.8.
 
vt. kirkkoherra 
1.8. alkaen 
Jaakko Tuisku
p. 040 7790 644

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Nuttukerho aloittaa syys-
kauden ma 1.9. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Ystäväpalveluilta ke 3.9. klo 
18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Askeleet pe 5.9. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 4.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 4.9. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Varhaisnuoret: Kokkiker-
hoihin ilmoittautuminen 
18.–31.8. seurakunnan net-
tisivuilla.  Hinta 10€/ kausi. 
Varhaisnuorten leiri 1.–6.-lk 
20.–22.10. leirikeskus Luurin-
mutkassa, Utajärvellä. Hinta 
51 € sis. kuljetuksen, ruuat, 
materiaalit yms.  Ilmoittau-
tuminen seurakunnan netti-
sivuilla 1.9.–5.10. Leiri järjes-
tetään yhteistyössä kunnan 
nuorisotoimen kanssa. Var-
haisnuorten toiminnasta li-
sätietoja nettisivuilta ja Ma-
tias "Matti" Jurmulta, p. 040 
7790 372.
Nuoret: Raamis ke 3.9. klo 18 

Messu su 31.8. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Juha Maalismaa, avustaa 
Teemu Riihimäki, diakoni 
Pia Rättyä, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. Tapulikahvit.

Nuortenilta to 28.8. klo 18 
Vanamon Olohuoneessa.
Kirkko avoinna Taiteilua 
-päivänä su 31.8. klo 9–16. 
Juhlamessu klo 10. Tule tu-
tustumaan Limingan kirk-
koon oppaiden avulla. Mah-
dollisuus myös kokeilla kir-
kon urkuja ja sähköflyyge-
liä tai akustiikkaa! Voit tuo-
da kirkkoon myös oman soit-
timen. Lisätietoja kirkkoher-
ranvirastosta. 
GospelGym ti 2.9. klo 18 Va-
namon salissa. Jumppaa gos-
pelin tahtiin. Ohjaajana Riit-
ta Lielahti. 
Nuorten kuoro Celeste ke 
3.9. klo 17 kirkossa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
3.9. klo 18.30 Lähetysvintillä
Nuortenilta to 4.9. klo 18 
Nuorisonurkassa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille aloittaa 10.9. klo 12 seu-
rakuntatalolla.
Partio: Ma 1.9. Sampojen ko-
kous Kotikololla klo 18–20. Ti 
2.9. Akeloiden kokous. Luot-
sien kokous Kotikololla klo 
18–20. Ke 3.9. Päivystys Par-

Messu Su 31.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, Ilkka Tornberg ja 
Kirsi Junnonaho, kantto-
rina Hanna Korri, avusta-
massa nuorten jumalan-
palvelusryhmä. Lapsil-
le pyhäkoulu kirkkokam-
marissa jumalanpalveluk-
sen aikana.

Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten ilta to 4.9. klo 19 Vanhas-
sa pappilassa.
Kastetut: Anton Samuel Jyl-
lilä, Oona Emilia Makkonen, 
Viljami Johannes Ojala, Art-
turi Eerik Juhani Takalahti, 
Reeti Jesperi Mäntyranta.
Vihityt: Mikko Rainer Oja-
la ja Inka Anniina Tuomaala. 
Teemu Tapani Miettunen ja 
Sanna-Maria Karhula.
Kuollut: Eila Irma Johanna 
Pulli s. Vanhala 87, Helena 
Anne Mari Madetoja 52, Vei-
jo Olavi Näykki 80, Keskita-

lon poikavauva 0 pv.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Yläkoululaisten ja vanhem-
pien ilta, aloitusraamattu-
luokka 7.–9.-lk to 28.8. klo 18 
ry:llä. Aloitusraamattuluokka 
4.–6.-lk pe 29.8. klo 18 ry:llä. 
Ruokailu su 31.8. klo 12 ry:llä. 
Perhepyhäkoulu ja seurat su 
31.8. klo 13 ry:llä. Perheker-
ho ke 3.9. klo 10-12 ry:llä. Si-
sarilta ke 3.9. klo 18.30 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: Ve-
netsialaiset pe 29.8. klo 19 
ry:llä. Seurat su 31.8. klo 13 
ry:llä.

tiotoimistossa klo 15–17. To 
4.9. Sudenpentujen toimin-
nan aloitus klo 18–20. La 6.9. 
Talkoot Partiokämpällä klo 
10–15. Ti 9.9. Lippukuntailta, 
toiminnan aloitus, seikkaili-
joille, tarpojille ja samoajille 
seurakuntatalolla klo 18–20. 
Ke 10.9. Päivystys Partiotoi-
mistossa klo 15–17. Mafecafe 
Partiotoimistossa klo 17–18. 

Rover-info Kotikolon yläker-
rassa klo 18–19. To 11.9. Piisa-
mit ja Variksenmarjat koulul-
la klo 15–16.30. Pe 12.9. Hal-
litus Partiokämpällä klo 18-
20. Tarkemmat tiedot toimin-
nasta löydät  www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyhdistys: Oulunseu-
dun nuortenilta pe 5.9. klo 
19 Pateniemen ry:llä.

SAMALLA VIIVALLA – Vapaaehtoistoiminnan koulutus
Koulutus koostuu kuudesta iltakokoontumisesta (paril-
listen viikkojen tiistai-illat) 2.9. alkaen ja viikonloppulei-
ristä 17.–19.10. Ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/
tapahtumakalenteri. Kempeleen seurakunnan jäsenille. 
Ilmoittautuminen 31.8. mennessä kempeleenseurakun-
ta.fi/ilmoittautuminen tai minna.sorvala@evl.fi
 
TERVETULOA MUKAAN KUOROIHIN
Kirkkokuoron kuoropäivä la 30.8. klo 10-15 Kirkonkylän 
srk-kodilla. Ke 3.9.klo 18 srk-kodilla.
Ylistysryhmä Versot su 31.8. klo 17 srk-kodilla.
Lauluryhmä Varttuneet 
harjoitukset joka toinen to klo 14 srk-kodilla.
Varhaisnuorten kuoro to 4.9. klo 16 Vanhassa Pappilassa.
Askeleet-kuoro pe 5.9. klo 18 srk-kodilla.
Eläkeläisten päiväpiirin lauluryhmä Kanervat to 4.9. 
klo 11 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/musiikki

PERHEKERHOT 2.9. alkaen
Ti klo 9.30–11 Pyhän Kolminaisuuden kirkko
Ke klo 9.30–11 Vanha Pappila ja Kokkokangas
To klo 9.30–11 Keskustan srk-talo ja Kokkokangas
Pe klo 9.30–11 Kokkokangas (perhepäivähoitajien 
ja hoitolasten ryhmä).

Sudenpentujen kauden avaus 
torstaina 4.9. klo 18–20 Vanhan Limingan museoalueella.
Toimintaan kaivataan vielä lisää aikuisia, jotta laumat 
pystyvät toimimaan. 

Hei sinä työikäinen, laulutaitoinen liminkalainen! 

Haluaisitko laulaa 
seurakunnan kuorossa? 

Tule mukaan suunnittelemaan uuden Limingan 
seurakunnan sekakuoron toimintaa. Kokoonnumme 

ensimmäisen kerran Limingan kirkkoon 
keskiviikkona 10.9. klo 18.30

Limingan seurakunnan nuorisokuoro Celeste 
aloittaa toimintansa ke 3.9. klo 17 Limingan kirkossa. 

Kuoro on tarkoitettu ylä-asteikäisille ja sitä 
vanhemmille tytöille ja pojille. Kuorossa on tällä 

hetkellä 25 laulajaa. Kuoroon otetaan uusia laulajia 
ke 3.9. ja ke 10.9. klo 17. 

Lisätietoja saat kanttori Hanna Korrilta, 
p. 044 752 1242, hanna.korri@evl.fi.

Kastettu: Henni Ilmi Elviira Juntunen, Eino Viljami Ki-
viniemi, Santeri Herman Mikkonen, Sasu Santeri, Aaro 
Alexander ja Jonne Jeremias Päkkilä, Toni Timo-Heik-
ki Ruottinen, Lovisa Olga Aurora Saari, Venni Viljami 
Savela
Vihitty: Antti-Pekka Johannes Ollakka ja Hanna Kaisa 
Holappa, Jari Sakari Koskela ja Jaana Pauliina Karioja, 
Ville Tapani Suorsa ja Aino Helena Ventelä

Tukea parisuhteeseen
Huollathan autosi kerran vuodessa, 
mikset siis parisuhdettasikin!
Tarjoamme Limingassa asuville mahdollisuutta 
keskustella luottamuksellisesti parisuhteenne  
arjesta ja solmukohdista.
Aikoja (1–5 kertaa) voitte varata parisuhdetyöhön 
koulutetuilta:
pastori Kimmo Helomaa, 
p. 044 7521 231, kimmo.helomaa@evl.fi tai 
diakonissa Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226, sinikka.ilmonen@evl.fi.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Omaisestaan huolehtiville tietoa ja asioiden 
jakamista yhdessä kokemuksen kautta. Tule mukaan, 
kokoonnumme Limingan pappilan piharakennuksen 
Lähetysvintillä, osoitteessa Pappilantie 6.

Ovet omaishoitajuuteen ma 8.9. klo 14–17.30
• omaishoito Limingassa; 
    kunnan omaishoidon vastaavat
• omaishoito osana muuttunutta elämäntilannetta
Omat oveni ma 15.9. klo 14–17.30
• kotona toteutettava lääkehoito; 
    Limingan apteekin proviisori 
• minun oma omaishoitotilanteeni
Ovet yhteiskuntaan ja palveluihin ma 22.9. klo 14–17.30
• auttamisen perusteita; kunnan fysioterapeutit 
• hoivatyön perusteet; Ikäihmisten neuvola
Ovet huomiseen ma 29.9. klo 14–17.30
• arjen ilot ja oma aika

Kysy lisää ja ilmoittaudu 5.9. mennessä: Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry, Heini, p. 040 5268 105. 
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Tiekirkko auki 
9.6.–15.8. 

ma–pe klo 12–18. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Hartaus to 28.8. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
28.8. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Iltahartaus to 28.8. klo 19 
Rokualla, Tarja Pyy.
Aikuisten raamattupiiri su 
31.8. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. Syys-
kauden aloitus.
Hartaus ke 3.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Rukouspiiri ke 3.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Hartaushetket to 4.9. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-

Kappelikirkko su 31.8. 
klo 12 Kylmälänkylän 
kappelissa kansanlaulu-
kirkkona. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava.

kala.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakun-
tasalissa, keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa ja torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella.

Messu  su 31.8 klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
torina Heikki Lumiaho.

Diakoniatyön päivystys ma 
1.9. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon entisessä virastossa. 
Käynti takapihan puolelta.
Hartaus ma 1.9. klo 14 Ko-
tolassa
Seurakuntakerho ti 2.9. klo 
12.30–14 Tyrnävän srk-talol-
la. Entiset ja uudet kerholai-
set tervetuloa aloittamaan 
syksyn toimintaa. Kokoon-
numme viikoittain sanan, 
laulun, kahvin ja muun vir-
kistävän ohjelman ääressä. 
Jos tarvitset kuljetusta ker-
hoon, voit soittaa viimeis-
tään edellisenä päivänä Pal-
veluautoon p. 050 4204 062. 
Kyyti maksaa 2 € / suunta.
Nuttupiiri pyörähtää taas 
uudella innolla käyntiin ke-
säloman jälkeen. Jatkamme 
viime kevään ”sapluunal-
la”, eli kokoonnumme joka 
toinen viikko tiistai-iltaisin 
klo 17–19 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa. Tervetuloa 
mukaan ti 2.9. klo 17 sekä 
uudet että vanhat neulojat.
Aamukammari ke 3.9. klo 
9–10.30 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa. Aamukam-
mari on viikoittain kokoontu-
va, kaikenikäisille tarkoitet-
tu matalan kynnyksen koh-
taamispaikka. Voit tulla istu-
maan, tapaamaan toisia, te-
kemään käsitöitä tai vaikka 

lauleskelemaan. Seurakun-
ta tarjoaa kahvit. Jos osallis-
tujat haluavat tuoda muuta 
tarjottavaa, se on mahdol-
lista. Haluamme myös jakaa 
omastamme ja siksi kummi-
kohteenamme on Etiopiassa 
sijaitsevan Hosainan Kuuro-
jenkoulun yksi vuosiluokka.
Kirkkokuoron harjoitukset 
alkavat ke 3.9. klo 18 Korkia-
koskella, Ketunmaantie 19. 
Tervetuloa mukaan uudet ja 
entiset laulajat.
Lapsikuoron harjoitukset 
alkavat to 4.9. klo 16 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Hartaus to 4.9. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Surumusiikki- ja hautaus-

maailta pe 5.9. klo 18 Tem-
meksen kirkossa ja su 6.9. klo 
17 Tyrnävän kirkossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 31.8. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ve-
netsialaiset pe 29.8. klo 19 
ry:llä. Seurat su 31.8. klo 13 
ry:llä.

Kastettu: Jasmin Maria 
Katariina Kankaala, An-
celiina Aina Lempi Ki-
vioja, Tuukka Kasperi 
Korkiakoski, Aki Kristi-
an Saari, Antto Samuel 
Väyrynen
Kuollut: Inka Rissanen s. 
Hiltunen 90, Esko Jouko 
Keränen 90

Perhekerhot
alkavat viikolla 35, eli to 28.8. vietämme syksyn 
ensimmäisiä perhekerhoja. 
Perhekerhot Tyrnävän seurakuntatalolla, 
Mankilantie 1, torstaisin klo 10–12 ja klo 13–15
Perhekerho Temmeksen seurakuntatalolla, 
Petäjäsuvannontie 2, torstaisin klo 10–12.
Kerho on tarkoitettu kotona lapsiaan hoitaville van-
hemmille ja isovanhemmille yhteiseksi virkistyshetkeksi. 
Siellä lapset saavat leikkiä keskenään ja aikuiset vaihtaa 
kuulumisia. Leikkien lomassa vanhemmat voivat askar-
rella yhdessä lastensa kanssa. Kerhossa nautitaan kah-
vit ja mehut sekä vietetään pieni yhteinen laululeikki-
tuokio. Opettelemme myös pieneksi hetkeksi hiljenty-
mään päivän aiheen, lastenvirren ja rukouksen kera. 
Kerhoon ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan niihin 
voi tulla silloin kun pääsee.

Päiväkerhot ovat alkaneet viikolla 35.
Kirkonkylän päiväkerhoryhmät ovat täynnä, 
mutta voimme ottaa lapsia varasijalle jonottamaan
mahdollista kerhopaikkaa. Murron päiväkerhoissa on 
vielä tilaa. Tiedustele lastenohjaajilta, Meiju Kaakinen,
p. 044 7372 615, meiju.kaakinen@evl.fi tai Noora 
Kutilainen, p. 044 7372 616, noora.kutilainen@evl.fi

Lähimmäisen kirkkopyhä
Tyrnävän seurakunta kutsuu sinut ja ystäväsi/ 
lähimmäisesi/ tuttavasi messuun su 14.9. klo 10 ja sen
jälkeen seurakuntatalolle lounaalle ja kirkkokahveille.
Toiveena on, että jokainen ottaa jonkun lähimmäisen 
mukaan kirkkoon, jolloin Lähimmäisen päivä saa sille 
kuuluvan merkityksen. Toki kirkkoon voi tulla yksinkin.
Seurakuntatalolla tarjottavan lounaan ja kahvien va-
paaehtoisen maksun tuotto kohdennetaan ensi vuo-
den Yhteisvastuukeräykseen, jonka kotimaan kohtee-
na on Suurella Sydämellä – vapaaehtoistyön verkosto-
kampanja.

Nuorisotyön toiminta 
käynnistyy nuortenilloilla 
tiistaina 9.9. Temmeksellä, torstaina 11.9. Murrossa 
ja perjantaina 12.9. yökahvilalla kirkonkylällä. 
Ole kuulolla ja tarkkaile tiedotteita.

Perhepyhäkoulu  
sunnuntaina 7.9. klo 11.30–12.30

päiväkerhotilassa 

Seuraavat kokoontumiset: 
21.9., 19.10., 2.11., 16.11., 14.12.

Perhepyhäkoulu on lasten ja 
aikuisten yhteinen sunnuntaihetki 

raamatunkertomusten, lasten virsien,  
laulujen ja leikkien äärellä. Lapset voivat 

osallistua myös ilman aikuista.

Tervetuloa!

Kastettu: Miro Lauri Matias Taikina-aho, Leevi Tapio 
Aatos Selkälä, Miro Mauri Mikael Rauhio, Leonel Aa-
le Herman Pitkänen.
Vihitty: Juuso Kalervo Väyrynen ja Sonja Marita Timo-
nen, Olli-Pekka Paavali Leinonen ja Marjaana Hanne-
le Hauru.
Kuollut: Marja-Leena Piiroinen s. Sormunen 64, Elsa Jo-
hanna Heikkilä s. Hanhisuanto 68, Aili Maria Kemppai-
nen s. Kinnunen 65. 

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to klo 
10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 29.8. klo 18.30 elomyyjäi-
set ry:llä. La 30.8. klo 18.30 
sisarilta Männikön mökil-
lä. Klo 19 raamattuluokka-
iltakylät: 4-6lk Myllyniemi 
ja 7-8lk Löppönen. Su 31.8. 
klo 12 pyhäkoulut: kk-Anttila 
Antila, Korivaara Tuomikos-
ki, Pälli Hyry, Suokylä K. Ke-
ränen. Ma 1.9. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. To 4.9. klo 18.30 
ompeluseurat Tiina-Maija ja 
Jouko Leinosella sekä Sirkku 
ja Seppo Löppösellä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 29.8. klo 19 toimin-
tailta ry:llä. Su 31.8. klo 17 
seurat ja laulutuokio ry:llä. 

Iltamessu 
sunnuntaina 31.8. klo 18 kirkossa.

Toimittaa Jouni Heikkinen, saarnaa Tarja Pyy, 
kanttorina Ossi Kajava, soitinryhmä. 

Mobilistien ja motoristien kirkkopyhä. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntatalossa.

Toimintaa nuorille
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Sinappia

Leikkisitkö 
kanssani?

Hyvä uusi oululainen. Innostuin kirjoittamaan 
tätä kirjettäni sinulle viime viikolla, kun Ou-
lussa oli esillä Olennaistamo-yhteisötaideteos 
Rotuaarilla. Olipahan taiteilija Meiju Niskalal-

ta ennakkoluuloton ja ihmisiin uskova keksintö levit-
tää kävelykadullemme muun muassa porinapenkkejä 
merkityksellisiä keskusteluja varten.

Koska Olennaistamo perustui vuorovaikutukseen, 
taiteilija pyysi meiltä vanhoilta kaupunkilaisilta, että 
kirjoittaisimme kirjeen muutaman vuoden päähän, Si-
nulle.

Toivon, että saan olla elossa itsekin vuonna 2017 ja 
kohdata Sinut.

Mikäli tapaamme, älä hämmästy, jos ehdotan sinul-
le leikkimistä. 

Onneksi nyt on jo tieteellisestikin todistettu, et-
tä leikki ei ole lainkaan järjetöntä ja lapsellista, vaan 
ennen kaikkea älykästä toimintaa. Leikkiminen sopii 
myös aikuiselle.

Heittäytyminen ja hölmöily tuovat hyvinvointia 
kaikenikäisille.

Minun lempileikkini alkavat Tove Janssonin luo-
man satuhahmon, Niiskuneidin repliikistä. 

– Eikö ruveta leikkimään? kysyi Niiskuneiti. 
– Leikitäänkö sellaista, että minä olisin mukamas iha-

nan kaunis ja sinä ryöstäisit minut?
En läheskään aina pidä todellisuudesta, jossa tällä 

hetkellä elämme. Kesällä 2014 oli liikaa uutisia pom-
meista ja viruksista. 

Ajattelen, että me tarvitsemme uudenlaista elämisen 
kulttuuria, jossa on rutkasti nykyistä enemmän juuri 
Niiskuneidin peräämää vallatonta henkeä: Leikitään, 
että minä olisin kaunis.

Vasta kun tällainen hyvä leikki ja huikea idea ovat 
totta mielessämme, siitä voidaan tehdä totta todelli-
suudessakin. 

Kulttuuri syntyy ajatusten leikeistä, jotka me lei-
kimme tosiksi.

Itse en ole mitään näin viisasta keksinyt, mutta olen 
lukenut tämän kiinnostavan ajatuksen. 

Hyvä uusi oululainen toivon, että seurakunta ei ole 
sinulle etäinen paikka. Kirkko ei ole pyhien yhteisö, 
mutta täältä löytyy iso joukko ihmisiä, joilta riittää 
lämpöä myös Sinulle. 

Toivon, että saat käydä edel-
leen kävelykadullamme mutta 
myös kirkossa monia merkityk-
sellisiä keskusteluja sydämel-
tään viisaiden ihmisten kanssa.

TERVEISIN 
RIITTA HIRVONEN

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

Kiitos erittäin tärkeäs-
tä ja rohkaisevasta kir-
joituksesta (pääkirjoi-
tus RT 14.8.). Perheem-

me on käynyt läpi helvetin lap-
seemme kohdistuneen kiusaa-
misen, halventamisen ja nöy-
ryytyksen takia. 

Kiusaamisen seurauksena 
lapsemme sairastui, masentui 
ja eristäytyi kotiin. Prosessi toi-
pumiseen on ollut pitkä ja ki-
vinen. Lapsemme on saanut ja 
saa edelleen monenlaista apua, 
muun muassa terapiaa. Hän on 
ollut välillä myös sairaalahoi-
dossa. Koko perhettä on autet-
tu. 

Koulussa kiusaamiseen ei 
puututtu vakavasti ja ponte-
vasti. Koulukuraattori ja reh-
tori ottivat linjan, että kiusaa-
jilla ja heidän perheillään on it-
sellään paljon ongelmia ja siksi 
koulun henkilökunta ei voi olla 
kenenkään puolella. 

He halusivat ymmärtää ja si-
litellä jokaisen päätä. He “ym-
märsivät”, että lapsestamme 
kiusaaminen tuntuu pahal-
ta, mutta samalla he ymmärsi-
vät, että kiusaajallakin on pa-
ha olla. 

Kiusaaminen oli erittäin 
laaja-alaista: lapsestamme le-
vitettiin perättömiä juttuja ja 
kaikki oppilaat yksi toisensa 

jälkeen hylkäsivät hänet, koska 
kukaan ei uskaltanut olla eri 
mieltä kuin kiusaajat. 

Kiusaamista tapahtui myös 
puhelimen ja netin välityksel-
lä; se levisi myös muille paik-
kakunnille. Netissä saattoi ol-
la viesti sukulaiselta 
toiselta puolen Suo-
mea: ovatko totta ne 
jutut, että olet tehnyt 
sitä ja sitä? 

Lopulta lapsem-
me oli aivan yksin. 
Hän pelkäsi puhe-
linta, nettiä ja toi-
sia ihmisiä. Hänen 
siskonsakin samas-
sa koulussa joutui epäsuosioon.

Kun lapsemme oli sairaa-
lahoidossa, leviteltiin juttuja: 
lapsi on muka erotettu koulus-
ta, koska on niin ilkeä oppilas.

Teimme kaikkemme, että 
tilanne olisi parantunut. Jou-
duimme viemään asian koulu-
poliisille asti. Sieltäkään suun-
nalta emme saaneet tukea. Asia 
otettiin selvitettäväksi. Kun ih-
mettelimme, miksei mitään 
kuulu, meille kerrottiin kou-
lun ilmoittaneen, että ongel-
maa ei enää ole. 

Tässä vaiheessa lapsemme 
oli ollut useamman kerran sai-
raalahoidossa, takana itsemur-
hayritys. Emme voineet ajatella 

muuta kuin että koulun mieles-
tä ongelma on meidän lapsem-
me. Olimme äärettömän jär-
kyttyneitä. 

Lapsemme esitti vahvaa ja 
jaksoi käydä koulunsa lop-
puun. Lapsemme toipuminen 

alkoi, kun hän 
pääsi toiseen kou-
luun toiselle paik-
kakunnalle. 

Hän on pie-
nin askelin pääs-
syt opiskeluissaan 
“normaaliryh-
män” mukaan. 
Hänellä on har-
rastuksia, tulevai-

suudensuunnitelmia ja paljon 
kavereita. Itsetunto on alkanut 
parantua. 

Nyt kun lapsemme voi pa-
remmin, prosessin vaiheet al-
kavat näkyä muilla perheenjä-
senillä muun muassa väsymyk-
senä ja pelkotiloina. 

Haluan kirjoituksellani tuo-
da esiin, että kiusaaminen pitää 
ottaa aina vakavasti.  Paljon pa-
haa voi tapahtua, jos kiusaami-
seen ei puututa. 

KOHTI VALOISAMPAA 
TULEVAISUUTTA

Julkaisemme kirjoituksen 
poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lapsemme 
toipuminen 
alkoi, kun hän 
pääsi toiseen 
kouluun toiselle 
paikkakunnalle. 

Karjasillan kirkolla alkaa 
maksuton vertaistukiryh-
mä abortin läpikäyneille 
naisille. Ensimmäinen ko-

koontuminen on tiistaina 2. syys-
kuuta kello 18 ja ennakkoilmoit-
tautuminen päättyy keskiviikko-
na 27. elokuuta 

Ryhmässä käsitellään abort-
tiin liittyviä tunteita; vihaa, syyl-
lisyyttä, häpeää, irtipäästämistä 
ja anteeksiantoa kristillisessä vii-
tekehyksessä. Mukaan voi tul-
la vaikka abortista olisi jo pitkä 
aika. 

Ryhmä kokoontuu kerran vii-

kossa kahdeksan viikon ajan ja 
yhteisten kokoontumisten lisäksi 
osallistujat saavat henkilökohtai-
sia kohtitehtäviä.

Askeleet–ryhmää vetää neu-
volatyötä tekevä terveydenhoitaja 
Marita Laihola. Ilmoittautua voi 
suoraan hänelle ltaisin kello 17 
jälkeen numeroon 040 743 0024.

Yksi osallistumiskerroista jär-
jestetään kirkkosalissa, ja siinä on 
mukana Karjasillan seurakunnan 
perhetyön pappi Olavi Mäkelä. 

Askeleet -ryhmä on osa valta-
kunnallista Itutyötä, joka koos-
tuu neuvontatyöstä yllätysras-

kaustilanteessa, tukimuodois-
ta vaikeassa tilanteessa raskaana 
oleville, sekä vertaistukiryhmis-
tä abortin läpikäyneille. 

Ituprojekti on toiminut Tam-
pereella jo vuodesta 2004 ja toi-
minta on vähitellen levinnyt ym-
päri Suomea. 

Mallia on otettu erityisesti 
Englannista, jossa tämän kaltais-
ta kristillistä sosiaalityötä on teh-
ty jo vuodesta 1984. 

Oulussa on koulutettu vapaa-
ehtoisia ryhmänohjaajia parin 
viime vuoden aikana.

Vertaistukiryhmästä tukea 
abortin läpikäyneille naisille


