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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Lasten harrastaminen on kallistunut Suomessa. Esi-

merkiksi liikuntaharrastus urheiluseurassa voi mak-

saa jo niin paljon, ettei kaikilla perheillä ole siihen 

enää varaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän tutkimuk-

sen mukaan monien kilpaurheilulajien harrastaminen on 

jopa kaksin-kolminkertaistunut Suomessa kymmenessä 

vuodessa.

Tiettyjen lajien kustannukset koettelevat keskituloisen-

kin perheen taloutta ja rajaavat useimmat pienituloisten 

perheiden lapset kokonaan näiden ryhmien ulkopuolelle.

Yhteiskunnan eriarvoistuminen näkyy lastenkin arjes-

sa. Työttömyys, talousvaikeudet ja köyhyys koskettavat 

yhä useampia lapsiperheitä. Lasten elämässä eriarvoisuus 

voi johtaa syrjimiseen, ryhmästä ulos sulkemiseen ja kiu-

saamiseen.

Liikkua ja harrastaa voi toki ilman paksua lompakkoa-

kin. Puolukkaretki metsään perheen kanssa tai pihasähly 

kaveriporukassa ei maksa mitään. Osa lapsista kuitenkin 

kaipaa myös ohjattua harrastustoimintaa ja kiistatta hyö-

tyy siitä. Mukanaolo ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja 

ja tuo yksinäisille kavereita.

Kannattaa muistaa, että Suomesta löytyy vielä myös 

edullisia tai jopa maksuttomia harrastusvaihtoehtoja. Esi-

merkiksi seurakunnat järjestävät koululaisille monenlais-

ta vapaa-ajan toimintaa liikunta- ja puuharyhmistä kok-

ki- ja heppakerhoihin.

Seurakuntien varhaisnuorten kerhoihin osallistui yli 

53 000 lasta vuonna 2011. Osallistujat ovat lähes yhtä 

usein tyttöjä kuin poikiakin. Monet näistä kerhoista ovat 

ilmaisia tai sisältävät vain pienen maksun.

Seurakuntien kerhot ovat alkamassa näinä hetkinä, 

joten kannattaa kurkata omasta seurakunnasta, millaisia 

vaihtoehtoja tänä syksynä on tarjolla.

Muut mediat
RIKU MYLLER on Kouvolan yhteiskoulun 
lukion opiskelija. Hän on aktiivinen seura-
kuntanuori ja toiminut muun muassa isose-
na. Uskontotunneilla hereillä ollut Riku tie-
tää, että kirkkovaltuustossa päätetään muun 
muassa seurakuntayhtymän budjetista. 

Hän suunnittelee äänestävänsä tulevis-
sa vaaleissa.

– Onhan se hienoa päästä vaikutta-
maan. Haluan löytää ehdokkaan, joka on 
valmis tekemään työtä nuorten hyväksi.

Rikun kaveripiirissäkin moni aikoo ää-
nestää. Rikun arvion mukaan nuorten ää-
nestysaktiivisuus nousisi korkeammaksi, 
jos mahdollisuus sähköiseen äänestämi-
seen olisi olemassa.

Risteys 3/2014

SINI SAARELA vieraili kirkon ympäristö-
päivillä elokuussa.  

– Monilla ihmisillä on kasvava tarve 
toimia, mutta he eivät löydä itselleen so-
pivia vaikuttamiskeinoja. Seurakunnat 
voisivat tarjota heille toiminnan kanavia, 
Saarela ehdotti.

Esse 28.8.

AJATUS JOSTAIN toisesta morsiamesta 
käyttämässä omaa hääpukua voi tuntua 
ikävältä. Tämän vuoksi kaikki eivät myös-
kään halua myydä pukuaan itse. Kom-
mentit puvusta, sen mallista ja mahdolli-
sista puutteista voivat tuntua hyvin henki-
lökohtaisilta ja jopa loukkaavilta.

“Vähän kuin joku kakkisi sun matolle”, 
Jotain käytettyä -tapahtumaa pyörittävä 
Marika Mansikkamäki kuvaa.

Hanna Reinikainen blogissaan,
Helsingin Sanomat 30.8.

SEIJA JÄRVENPÄÄN hautajaisten siunaus-
puheessa Mika Tuovinen sanoi, että Seijan 
kuolema muistuttaa taivaasta.

– Hän pääsi kotiin ja hänellä on nyt 
asiat paremmin kuin kenelläkään meistä. 
Hän muistuttaa meitä siitä, että oma mat-
kammekin tulee kerran päättymään.

– Kuoleman edessä elämässä olennaisin 
kirkastuu. Maallinen vara, maine ja kunnia 
menettävät merkityksensä. Tärkeintä on se, 
että Jeesus on sovittanut minun syntini ja 
siksi taivas odottaa, Mika Tuovinen sanoi.

Pastori Mika Tuovinen Afganistanissa surmansa 
saaneen Seija Järvenpään hautajaisissa

Seurakuntalainen.fi-sivusto 1.9.

 

Ikkuna rakenne-
muutokseen

Siinä sitä oli rakennemuutosta 
koko hotellihuoneen ikkunan 
leveydeltä. Kiirunan kaivos oli 
muokannut kaupunkia koko 

sen olemassaolon ajan. Ja muokkaisi 
tulevaisuudessa vielä radikaalimmin.  

Oli valittava kahdesta vaihtoeh-
dosta: kaivos oli ajettava alas tai sitä 
oli laajennettava. Ensimmäinen vaih-
toehto olisi merkinnyt koko kaupun-
gin kitumista kuoliaaksi. Kerrannais-
vaikutuksineen se olisi tuntunut ko-
ko Pohjoiskalotissa Suomen itärajalta 
Atlantin rannikolle. Jatkaminen puo-
lestaan edellyttää kaupungin osittais-
ta siirtoa kirkkoineen ja kaupungin-
taloineen päivineen, koska malmi-
suoni ulottuu suoraan keskustan al-
le. Siirto kuitenkin takaa, että mal-
mijunat Kiirunasta kulkevat ja laivat 
Narvikista seilaavat.  

Ei ollut sattuma, että pohjoispoh-
joismainen pappeinkokous pidettiin 
juuri Kiirunassa, missä pohdittiin 
rakenteiden ja ympäristön muutok-
sia pohjoisten hiippakuntien kannal-
ta. Ruotsissa otetaan ensiaskelia val-
tavan muutoksen jälkeen.  

Kaikkien seurakuntien on kuu-
luttava pastoraatteihin, jotka hoita-
vat talouden ja hallinnon keskitetys-
ti.  Toiminta tapahtuu seurakunnissa.  
Norjassa puolestaan maan suurkärä-
jät valmistelee kuntauudistusta, joka 
vähentää kuntien määrää tuntuvasti.  
Koska seurakuntien ja kuntien suhde 
on Norjassa ollut hyvin tiivis, riittää 
Norjan kirkkokansalla pohtimista.  

Suomen seurakunnissa puolestaan 
odotamme jännityksellä, mitä kirkol-
liskokous saa aikaiseksi viimeistään 
ensi keväänä, kun sen on päätettävä 
Seurakuntayhtymä 2015 -esityksestä.  
Seurakuntarakenne olisi samansuun-

tainen kuin Ruotsissa, mutta Suomen 
malli on joiltakin osin löyhempi yh-
teenliittymä.

Rakennemallissa riittää keskustel-
tavaa.  Joku toivoo, että koko hanke 
haudattaisiin vähin äänin, jotta voi-
taisiin jatkaa kuten aina ennenkin.  
Se on itsepetosta, sillä sellaista vaih-
toehtoa ei valitettavasti nykymaail-
massa ole.  

Ellei kirkolliskokous kykene päät-
tämään uudesta mallista, seurakun-
takoko kasvaa väistämättä talouden 
puristuksessa.  Pienet tulevat syö-
dyiksi.  Jäljet pelottavat, sillä pak-
koliitosten seurauksia on eri puolilla 
Suomea nähtävissä.  

Liitosneuvotteluissa on luvattu 
kauniita, mutta joskus jopa puolen 
vuoden kuluttua pienen kappeliseu-
rakunnan asukkaat ovat menettäneet 
oman papin. Jumalanpalvelus alkaa 
vaihteleviin kellonaikoihin, jos alkaa 
joka pyhä ollenkaan.  

Jos sydän lakkaa sykkimästä, seu-
raa kuolema.  Tässä asiassa kirkolla ei 
ole liikaa aikaa.

KARI TIIROLA

Kirjoittaja on Haapajärven kirkkoherra, 
joka toimii Kalajoen lääninrovastina 
ja pappisasessorina Oulun 
tuomiokapitulissa.

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Harrastaa voi ilman paksua lompakkoakin
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Välittäminen kansalaistaidoksi
Hailuotolaisille ikäihmisille 
diakoniatyöntekijän 
kotikäynnit tuovat 
turvallisuutta. 
Auttamisen ammattilainen 
sanoo huolenpidon 
kuuluvan kaikille eikä 
vain viranomaisille.

Hailuodossa diakoniatyön-
tekijä tekee ahkerasti ko-
tikäyntejä, sosionomi-
diakoniksi keväällä val-

mistunut Jaana Kivelä kertoo. 
Kivelän mukaan saaren ikäih-

miset kokevat diakoniatyönteki-
jän vierailut ennen kaikkea tur-
vallisuutta tuovana. Kotikäynnit 
lujittavat mielikuvaa yhteisöön 
kuulumisesta ja vähentävät yksi-
näisyyden tunnetta.

Vaikka diakoniatyöntekijä tar-
joaa vierailullaan – asiakkaan toi-
vomuksen mukaan – henkistä ja 
hengellistä apua, välillä tapaami-
sissa puhutaan yleisistä, ajankoh-
taisista maailman tapahtumista.

Jaana Kivelä selvitti yli 65-vuo-
tiaiden hailuotolaisten kokemuk-
sia kotikäynneistä opinnäytetyö-
tänsä varten.

Aloitteen vierailusta on 
hyvä tulla seurakunnasta
Jaana Kivelän mukaan kotikäyn-
tityön merkittävyyttä puolustaa 
muun muassa tapaamisten intii-
miys. Kodeissa tavataan yksi, kor-
keintaan muutama ihminen ker-
rallaan. 

– Kun tilanne seurakunnan 
työntekijän kanssa tuntuu turval-
liselta, myös aroista asioista pu-
huminen helpottuu. 

Hailuodossa Kivelälle selvisi, 
että monet ikäihmiset arkailevat 
pyytää diakoniatyöntekijää ko-
tiinsa. He eivät halua olla vaivak-
si kenellekään.

Juuri siksi on hyvä, että aloi-
te kotikäynnistä tulee diakonia-
työntekijältä. Tapaamista – rau-
hallista juttuhetkeä kasvokkain 
– voidaan ehdottaa luontevasti 
kauppareissulla tavatessa tai esi-
merkiksi seurakunnan kerhoissa.

”Jokainen on kutsuttu 
lähimmäisyyteen”
Perehtyminen kotikäynteihin 
vahvisti Jaana Kivelälle ajatusta 
siitä, että jokainen ihminen ikään 
katsomatta haluaa tulla nähdyksi 
ja kuulluksi. 

Tällaiseen urakkaan eivät am-
mattiauttajat yksin pysty, vaan 
huolenpitoon tarvitaan kaikkia.

– Välittäminen on meidän jo-
kaisen tehtävä, hän sanoo.

Kivelän mielestä rohkaisulle 
on selkeät perusteet: kunnissa ja 
seurakunnissa vähennetään työ-
voimaa lähivuosina. Se tarkoittaa, 
että ammattiauttajien apu ei ai-
nakaan lisäänny tulevaisuudessa.

– Huolehtiminen toisista pe-
rustuu myös oivallukseen siitä, 
että joku päivä avuntarpeessa saa-

Kotikäynnit osa 
turvallisen arjen luomista
Jaana Kivelä halusi perehtyä ko-
tikäyntityöhön, koska pitää tär-
keänä sitä, että yhteiskunnas-
sa pohditaan ikäihmisille suun-
nattuja palveluja. Kasvaahan 
ikääntyneiden määrä väestös-
tä tulevien vuosien aikana mer-
kittävästi.

– Keskustelu siitä, miten ikäih-
misille suunnatut palvelut voitai-
siin järjestää siten, että ne tuki-
sivat parhaiten seniorikansalais-
ten turvallista arkea, on ajankoh-
tainen.

Kivelä toivoo, että seurakun-
nat pitävät kiinni kotikäynneistä, 
vaikka 1990-luvun laman seu-
rauksena, taloudellisen hädän 
lisääntyessä, ne vähenivät dia-
koniatyöntekijöiden kohdates-
sa yhä enemmän asiakkaita vas-
taanotoilla.

RIITTA HIRVONEN

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

Keväällä sosionomi-diakoniatyöntekijäksi valmistunut, Kalajoelta kotoisin oleva 
Jaana Kivelä muistuttaa opinnäytetyössään, että diakoniatyöntekijöiden lisäksi 
vanhuksia tapaavat monet vapaaehtoiset.

Hän (naapuri) käy usein kattomasa, että 
oonko minä ylläällä. Että onko mittään tuota 

niin − Minähän saisin olla muuten täällä, 
jos jotaki sattus, niin viikkotolokulla että 

kukkaan tietäs mittään. 

Tutkimukseen osallistuvat ikäihmiset kommentoivat Jaana Kivelän opinnäytetyössä diakoniatyöntekijän kotikäyntejä ja naapuriavun merkitystä.

No se on ollu 
ikään kuin 
semmonen 
yhteinen 

sopimus, että 
diakonissa on 

tullu käymään.

Ei mun 
luonteella, ei 
että tahottais 
että tuu nyt. 

Kyllähän se on 
ihan todella 

mukava ja hyvä 
ollu, että hän on 

käyny. 

Semmonen tervehyskäyntipä se on tainnu 
olla. Onhan mullaki tietenki näitä ollu aina, 
ko mulla on jalakki kipiänä ja että − se on 

saattanu, että sitäki varten on tullu kattoon, 
että jos en oo joka  paikkaan ite päässy että 

silläki lailla. 

Niin se oli 
sen ystävän 
kuoleman 

jälkeen. Minä 
kaipasin 

semmosta 
lohtua. 

Niinkö 
suruaikanaki, 
niin siinä saa 
sitä surua ja 
kaipausta 
purkaa. 

Monet 
ikäihmiset 
arkailevat 
pyytää 
diakonia-
työntekijää 
kotiinsa. He 
eivät halua 
olla vaivaksi 
kenellekään.

Jaana Kivelä

tan olla minä itse. 
Välittämisen taustalla on ym-

märrys jokaisen ihmisen ja hä-
nen elämänsä ainutlaatuisuudes-
ta, Kivelä sanoo.

A r k i s t o
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Opiskelijoiden 
lähetysliitto 
lopettaa
Helsingissä toimiva histori-
allisesti merkittävä kristilli-
nen järjestö Opiskelijoiden lä-
hetysliitto aiotaan lakkauttaa 
syksyllä 2014. 

Vapaaehtoisvoimin toimi-
nut järjestö on kärsinyt viime 
vuosina vastuunkantajien ja 
toimintaan osallistuvien vä-
hyydestä. 

Tämän vuoden puolella 
Opiskelijoiden lähetysliitto ei 
ole järjestänyt opiskelijailtoja.

Nykyinen johtokunta arvi-
oi, että perimmäinen syy toi-
minnan hiipumiseen on, että 
lähetystyö ei aiheena saa nuo-
ria aikuisia liikkeelle. Lisäk-
si Opiskelijoiden lähetysliiton 
lasku voidaan ilmiönä liittää 
vapaaehtois- ja järjestötoimin-
nan sekä erityisesti kristillisen 
opiskelijajärjestötoiminnan 
suosion laskemiseen.

Vuonna 1899 perustettu 
järjestö syntyi kansainvälisen 
kristillisen opiskelijaliikkeen 
rantautuessa Suomeen. Järjes-
tö tunnettiin alun perin ni-
mellä Akateemisten Vapaaeh-
toisten Lähetysliitto.

Tulkaa kaikki 
-liikkeeseen 
pettyneet 
perustivat 
yhdistyksen
Espoon seurakunnissa vaikut-
tavan Yhdessä matkalla -seu-
rakuntavaalilistan väki ko-
rostaa vaaliteeseissään vastak-
kainasettelusta luopumista ja 
keskinäistä kunnioitusta kir-
kon sisällä. Vaalikampanjas-
saan he sitoutuvat tukemaan 
kaikkia kirkon virallisia lähe-
tysjärjestöjä.

Yhdessä matkalla -liike ai-
koo rekisteröityä myös yhdis-
tykseksi.

– Haluamme, että sekä 
konservatiiveilla että liberaa-
leilla on tilaa kirkossa. Mie-
lestämme Tulkaa kaikki -lii-
ke ei ole ollut nimensä veroi-
nen. Nyt tarvitaan liikettä, jo-
ka vaalii aivan kaikkien hyvää 
tarkoittavien kristittyjen oi-
keutta toimia kirkon sisällä. 
Yhdistyksen perustaminen al-
leviivaa asian tärkeyttä ja toi-
minnan jatkuvuutta, kertoo 
Kotimaa Pro:ssa seurakunta-
aktiivi Topi Haarlaa Leppä-
vaaran seurakunnasta.

SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 

Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.

P A L L O

L L
A

Voi olla, että jotkut tuotteet lop-
puvat, mutta nälkää meidän ei 
varmasti tarvitse nähdä

PEKKA HELIN

Lähde: Vuormien blogikirjoitus 
http://vuormat.blogspot.fi/

Haukiputaan ja Karjasil-
lan seurakuntien nimik-
kolähetit Maria ja Mikko 
Vuorma joutuivat pulaan 

viime kuussa. 
Tietoteknistä tukea raama-

tunkäännöstyölle Ukarumpassa 
Papua-Uudessa-Guineassa anta-
vat Vuormat kirjoittivat blogis-
saan, että Ukarumpasta ulos vie-
vä Kingston-silta kohtasi loppun-
sa ja sortui. Vuosi sitten sillalle 
asetettiin rajoituksia ja sen kun-
nosta varoitettiin.

Siltaa korjattiin, mutta se oli 
siitä huolimatta todella huonos-
sa kunnossa. 

Aina kun Vuormat ylittivät sil-
taa, he miettivät hiukkasen kau-
huissaan, kenen auto vielä tipah-
taa jokeen.

– Suomalaisena ensimmäinen 
ajatus on, että miksi valtio ei ra-

Sillan romahdus haittaa lähettien työtä
mien tilanne oli 
hankala. Näin 
he kirjoittivat 
blogissaan.

– Nyt olem-
me siis motis-
sa. Bensa ja 
ruokakuljetuk-
set eivät pää-
se perille. Mi-
tä kauemmin sil-
ta on poikki, sitä tuka-
lammaksi tilanne tulee käymään. 
Onneksi järjestöllämme on vara-
suunnitelmia ja hätätapauksessa 
ruokaa voidaan kuljettaa vaikka 
lentokoneella. Tosin halpaa huvia 
se ei ole.

Vuormilla ei ole autoa, joten 
bensiinin säännöstely haittaa hei-
tä vain vähän. 

– Ruokaakin riittää varmasti 
ainakin kuukausiksi eteenpäin. 

kentanut uutta siltaa jo kauan sit-
ten, kun sellainen kerran oli tar-
peen?  Syynä on, että alueen hei-
mot tuntevat kaunaa romahta-
nutta edeltäneestä ikivanhasta 
puusillasta. Sen rakentamisesta 
ei kuulemma maksettu tarpeeksi 
heidän isovanhemmilleen. Niin-
pä alueen maanomistajat halua-
vat nyt korvauksen vanhoista ve-
loista, pariskunnan blogissa kir-
joitetaan.

Papua-Uudessa-Guineassa 
valtio ei omista maata, vaan kaik-
ki kuuluu eri heimoille. Niin-
pä siltaa tai tietä ei niin vain ra-
kenneta minne tahansa, vaan si-
tä edeltävät pitkät neuvottelut. 
Uutta siltaa ei voida rakentaa en-
nen kuin maanomistajuuskiistat 
on ratkaistu ja se ei ole Vuormi-
en mukaan helppo eikä nopea tie.

Ainakin elokuun alussa Vuor-

Muutama koillismaalai-
nen mies oli takavuo-
sina nykimässä Oulus-
sa pitkäripaisen ovea. 

Miehiä oli vastassa itsensä piis-
pa, joka lohdutti hämmentyneitä 
miehiä sillä, että nämä eivät ilmei-
sesti käyneet usein pitkäripaises-
sa. Viinakaupan muutto oli men-
nyt heiltä tyystin ohi. Talossa toimi 
nyt tuomiokapituli. Viinaa talos-
sa ei oltu myyty vuosikymmeniin.

Näin kertoo kotiseutuneu-
vos Kaarina Niskala, joka esitte-
li piispantaloa viime lauantaina 
piispansauvakävelyn yhteydessä. 
Talon tarina on niin runsas, että 
vain osa mahtuu tähän juttuun.

Tarinakudelmaan liittyy mui-
takin kuin ihmisiä. Talon sisäpi-
han norjanangervo-pensaassa pe-
si Siiri-sorsa useana kesänä. Poi-
kasten piti päästä veteen, joten 
eräs neuvokas virkamies ohjasi ne 
vilkkaan liikenteen läpi rantaan.

Piispalla sauva 
väärässä kädessä
Alakerrassa sijaitsevat istuntosa-
lin vanhat huonekalut ovat kaap-
pikelloa myöten lähtöisin Kuopi-
osta. Ne on tuotu Ouluun vuonna 
1900, jolloin piispanistuin siirtyi 
pohjolan valkeaan kaupunkiin. 
Piispa istuu pöydän päässä isoim-
massa tuolissa. 

Toisen kerroksen vastaanotto-
tilojen juhlahuoneessa on kaikki-
en Oulun hiippakunnan piispo-
jen muotokuvat. Niskala osoittaa 
piispa Olavi Heliövaaran (1954–
1963) kuvaa, jossa piispalla on 
sauva oikeassa kädessä, vaikka 
sen pitäisi olla vasemmassa. Nis-
kala uskoo, että virhe johtuu tai-
teilijan vapaudesta: sauva oli pa-
rempi sommitella oikeaan käteen.

Huumorintajuisin piispois-
ta lienee ollut Hannes Leino-
nen (1965–1979). Leinosen jäl-

Piispantalo esittelyssä

keen tuomiokapitulin yläkerran 
piispan huoneisto remontoitiin 
juhlahuoneistoksi. Piispa Ola-
vi Rimpiläinen (1979–2000) oli 
epävarma, mitä Leinonen sanoisi, 
kun  kuulee hänen asuvan omas-
sa asunnossa eika piispan talossa.

Tuomiokapitulin asunto oli 
Leinosen mukaan raition maja, 
poropaimenten asumus. Ilma-
us kuvasi asumisen tilapäisyyt-
tä, sillä tuomiokapitulin talo oli 
ollut purku-uhan alaisena. Tila-
päistä on myös elämä itse.

Leinonen vieraili Rimpiläi-
sillä, pysähtyi kynnykselle ja sa-
noi uuden piispan helpotuksek-
si: Se on nyt raition maja hetki-
sen tässä.

Nykyinen piispa Samuel Sal-
mi (2001–) ei myöskään asu piis-

pantalossa. Raition maja on yhä 
muualla. 

Yrjö Aukusti Vallinmaan 
52 päivää
Juhlasalissa on myös piispa Yrjö 
Aukusti Vallinmaan kuva. Val-
linmaa oli piispana vain 52 päi-
vää, sillä hän kuoli partisaani-
hyökkäyksessä Inarin Laanilassa 
vuonna 1943. Piispa, kuljettaja ja 
kaksi naismatkustajaa käskettiin 
ulos linja-autosta ja ammuttiin.

Kiviseinät 
säilyivät palossa
Ensimmäinen tunnettu asuja ta-
lon nykyisellä paikalla oli karva-
rimestari Alfred Lund, joka ra-
kennutti paikalle kaksikerroksi-
sen kivitalon. Se tuhoutui suur-
palossa vuonna 1882. 

Talosta säilyivät kiviseinät. 
Niiden päälle Oulun rikkain 
mies, kauppiaspoikamies J.G. 
Bergbom rakennutti talon, jossa 
ei koskaan asunut itse. Sen suun-
nitteli arkkitehti Johan Ludvig 
Lybeck vuonna 1884. Lybeck 

piirsi 1890-luvulla myös kivisen 
piharakennuksen.

Piispantalon puuosan suun-
nitteli puolestaan arkkitehti 
Frans Fredrik Wilhelm Lüchou 
vuonna 1883.

Vuonna 1896 talon osti me-
rikapteeni H.W. Snellman, jo-
ka tunnetaan Toivo-laivan kap-
teenina. Rakennus tunnettiinkin 
kaupan jälkeen Snellmanin talo-
na. Siihen Snellman perusti rau-
takaupan.

Talossa asuttiin ja harjoitettiin 
pitkään liiketoimintaa. Muun 
muassa Alko toimi siellä vuosina 
1933–1952. 

Snellmanin perikunta möi ta-
lon valtiolle 1952. Tuomiokapi-
tuli muutti taloon samana vuon-
na. Talosta löytyi myös piispalle 
asunto.

Ennen vuotta 1952 kapituli si-
jaitsi vuokratiloissa. Kirkko osti 
rakennuksen vuonna 1997.  Kau-
punginhallitus päätti suojella ta-
lon vuonna 1978.

PEKKA HELIN

Pe k ka H e l i n

Kotiseutuneuvos Kaarina Niskala esitteli lauantaina piispantaloa yleisölle. Hän veti kierroksen läpi kahdesti.

Tuomiokapitulin 
asunto oli Leinosen 
mukaan raition maja, 
poropaimenten 
asumus.
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Hyvä seurakunnan 
luottamushenkilö 
on ennen kaikkea 
kärsivällinen kuuntelija 
ja muutoinkin hyvä 
ihminen. Seurakuntavaali-
ehdokkaalla on oltava 
seurakuntatuntemusta ja 
taloudellista osaamista. 

Marraskuisten seura-
kuntavaalien alla Rau-
han Tervehdys selvitti 
pienimuotoisella ky-

selyllä, mistä on hyvä luottamus-
henkilö tehty. Seurakuntalaisten 
mielipiteitä tiedusteltiin piispan-
sauvakävelyssä lauantaina.

Piispansauvakävelyllä tehty kysely paljastaa

Kirkon päättäjiksi toivotaan hyviä ihmisiä
tä tietoa seurakuntavaaliehdok-
kaasta vastaajat pitävät tärkeänä. 
Valittavana oli jälleen kaksi vaih-
toehtoa.

Kävelykansa piti merkittävim-
pänä sitä, että ehdokas tuntee 
seurakunnan tavan toimia eli hä-
nellä on seurakuntatuntemusta.

Hyvä ehdokas hallitsee myös 
talouden kiemurat.

Huomattavasti vähemmän 
tärkeänä pidettiin ehdokkaan 
suhtautumista sukupuolivähem-
mistöihin tai hänen raamattukä-
sitystään.

Vain viisi vastaajaa ilmaisi ole-
vansa kiinnostunut ehdolla ole-
van herätysliiketaustasta.  

Vähiten tärkeimmiksi mainit-
tiin ehdokkaan ikä ja sukupuoli.

Vielä paljon 
empijöitä
Niukka enemmistö kyselykaa-
vakkeen täyttäjistä kertoi, että 
seurakuntavaaleista on ollut tar-
jolla riittävästi tietoa. 13 totesi 
kuitenkin kaipaavansa lisää vaa-
leihin liittyvää tiedotusta.

Kysyttäessä, aikovatko vastaa-
jat äänestää vaaleissa, noin puolet 
ilmoitti käyttävänsä äänioikeut-
taan. Lähes tasavertaista kanna-
tusta sai vaihtoehto: en osaa sa-
noa.

Vain kolme sanoi suoraan, et-
tei vaalit kiinnosta heitä.

RIITTA HIRVONEN

Kyselyyn osallistui 30 henki-
löä. He saivat valita kaksi hyvän 
luottamushenkilön ominaisuut-
ta. Eniten kannatusta saivat vaih-
toehdot kärsivällinen kuuntelija 
ja hyvä ihminen kaikkinensa.

Kävelijöiden joukossa pidettiin 
tärkeänä myös rohkeutta puhua 
ja kykyä tehdä kompromisseja.

Sen sijaan harva totesi arvos-
tavansa luottamushenkilössä uu-
disraivaajan mieltä ja kykyä vä-
rikkäisiin kannanottoihin. 

Vastaajista vain kuusi piti mer-
kittävänä sitä, että luottamushen-
kilö tuntee kristillisyyttä.

Taloustaidot 
nähdään etuna
Kyselyssä tiedusteltiin myös, mi-

Gallup piispansauvakävelyllä

AILA JÄÄSKÖ
– Hyvän tekeminen on tärkeää.  
Kun uskoo hyvään, siitä seuraa 
hyvää: ajatukset ja teot ovat hy-
viä.

Kävelijät kehuivat 
vaaliteemaa
Marraskuisten seurakuntavaalien 
aiheena on Usko hyvän tekemiseen.
Mitä ajatuksia lause herättää sinussa?

JORMA RIIPI
– Annan säännöllisen kuukau-
silahjoituksen Kirkon Ulkomaa-
navulle. Se on minun korsi yhtei-
sessä keossa. Lahjoitus ei ole suu-
ri, minulla on siihen varaa. Pie-
ni summa täällä voi olla muual-
la iso raha.

Kuukausilahjoittajat saavat 
Ulkomaanavulta lehden, jossa 
kerrotaan, mihin annetut varat 
menevät. 

Auttaminen tekee mielen hy-
väksi.

PINJA OILINKI
– Mitä tapahtuisi, jos emme us-
koisi hyvän tekemiseen? Se oli-
si huolestuttavaa. Vaaliteema on 
herättelevä. 

Ylhäällä: Oulun Tarmon naisporukka 
hyppyytti kävelykansan lämpimäksi 
ennen reitille lähtöä.

Keskellä: Piispa Samuel Salmi lähti 
matkaan joukon kärjessä.

Alhaalla: Oulun Ladun vapaaehtoiset 
keittivät nokipannukahveja 
tapahtumaan osallistuneille. 

KUVAT: 
RIITTA HIRVONEN

Vastaajista 
vain kuusi piti 
merkittävänä 
sitä, että 
luottamushenkilö 
tuntee 
kristillisyyttä.
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Koko 
maailma 
näytti 
kauniimmalta.

Hannulan Martti tarjoilee 
puuroa kodissaan Kau-
kovainiolla, sillä hänen 
haastattelunsa alkaa aa-

muyhdeksältä. Martti on luvan-
nut kertoa Rauhan Tervehdyksel-
le uskoontulostaan. Sekä tarjota 
aterian.

Talon isäntä ristii kätensä ja 
lukee ruokarukouksen. Tässä 
perheessä käännytään Jumalan 
puoleen aamupuurollakin.

Puuro tarjotaan marjojen ke-
ra. Mukana aterioi Iris-vaimo, 
jonka kanssa Martti on ollut avi-
ossa yli 50 vuotta.  

Martti jäi muutama vuosi sit-
ten eläkkeelle Pohjois-Pohjan-
maan liitosta kehittämispäällik-
könä. 

Jumalan sanaa hän vie eteen-
päin muun muassa Suomen Raa-
mattuopiston omistamassa Kel-
lonkartanossa ja Kristus yhdis-
tää -toiminnassa. Martti on myös 
toiminut seurakunnallisissa luot-
tamuselimissä vuosikymmeniä.

Aina Martti ei ole ollut uskova. 
Hän hapuili vuosia, kunnes tu-
li uskoon, mihin vaikutti muun 
muassa kahden lapsen kuolema.

 
Viina ja 
tanssi syntiä?
Hannulan Martti tulee ylivieska-
laisesta körttikodista, mutta va-
litsi lavean tien. Hän meni itki-
en rippikoulun ehtoolliselle, kos-
ka tunsi, ettei ole kelvollinen. 

Kristillisillä teinipäivillä Kok-
kolassa hän pommitti erästä Kal-
lea kysymyksillä yömyöhään as-
ti. Olivatko esimerkiksi viina ja 
tanssi syntiä?

– Ei se ole semmoinen asia, 
Kalle totesi.

Kalle vain sanoi, ettei hän tar-
vitse viinaa ja tanssia. Jotain syys-
tä vastaus tallentui Martin mie-
leen.  

Kallesta jäi iloinen ja levolli-
nen kuva.

– Kun palasimme teinipäiviltä 
linja-autolla totesimme, että ku-
kaan ei käynyt ehtoollisella, vaik-
ka kaikki olisivat halunneet. Olin 
ollut valinnan edessä.

Tanssit ja muut menot vetivät 
kuitenkin nuorukaista mukaan-
sa. Martti etääntyi uskonasioista.

 
Isä kantoi 
pientä arkkua
Martti pääsi Oulun yliopistoon, 
löysi vaimon ja sai vuonna 1962 
keskosina syntyneet kaksospojat. 
Toinen heistä eli vain kaksi päivää.

Martti kantoi pientä arkkua 
kohti hautaa. Matka oli pitkä. 

Jotakin murtui. Martti oli 
21-vuotias.

Pariskunnalle syntyi toinen 
poika vuonna 1967. Muutaman 
vuoden iässä lapsi alkoi kitistä 
siskon mökillä. Henki ei kulke-
nut.

Jumala on puhutellut 
Hannulan Marttia pitkään

Poika vietiin aamuseitsemältä 
Savonlinnan sairaalaan, jossa hän 
joutui heti happitelttaan.

Käytävällä puhuttiin, että huo-
neessa on lapsi, joka kuolee.

 
Pojan sydän 
pysähtyi
Isä oli valmis tekemään ja lupaa-
maan mitä tahansa, jos lapsen 
voisi pelastaa. Mammonalla ei ol-
lut enää merkitystä.

– Oli valtava ahdistus ja huuto 
Jumalan puoleen, Martti kertoo.

Pojan sydän pysähtyi, mutta 
alkoi elvytyksessä sykkiä jälleen. 
Aamuseitsemästä kello 14:ään 
käytiin valtavaa taistelua.

Martti pettyi 
itseensä
Vuonna 1977 vanhin poika meni 
rippikouluun. Kun isä kysyi mitä 
koulussa opetetaan, poika ojen-
si katekismuksen ja kehotti luke-
maan.

Isä luki katekismuksesta, et-
tä hänen tuli opettaa perheelleen 
kymmentä käskyä. Näin hän ei 
ollut tehnyt. Rippikoulun päät-
teeksi pidetylle ehtoolliselle isä 
meni itkien. Martti oli jälleen Ju-
malan puhuttelussa.

Surua tulisi vielä lisää.
 

"Mieletön tuska 
ja tyhjyys"
Vuonna 1978 Martti ja muutama 
sukulainen suunnittelivat Iriksen 
siskon häitä.  Suunnittelurupea-
man jälkeen lähdettiin liikkeelle. 
Mukana oli myös Martin seitse-
mänvuotias poika.

 Ryhmä kulki tien läheisyydes-
sä. Martti muistaa, kuinka hänen 
poikansa oli yhtäkkiä tiellä. Au-
to törmäsi poikaan. Seurauksena 
oli kuolema.

– Tuli mieletön tuska ja tyh-
jyys.

Seurakunta kohteli Mart-
tia hyvin. Muun muassa Kauko-
vainion pappi Erkki Aarnio an-
toi apuaan. Martti oli tutustunut 
Aarnioon muutama vuosi aikai-
semmin.

Martti oli kysynyt tuolloin 
Aarniolta, miksi tämä oli pappi. 
Hengenmies vastasi löytäneensä 
aarteen, jota halusi raottaa kai-
kille.

– Se oli valtavan valoisa ku-
va, Martti muistelee. Mieleen tuli 
Kallen vastaus vuosia aikaisem-
min. Molemmat vastaukset vai-
kuttivat kuin pieninä kutsuvina 
majakkoina.

Martti ymmärsi pojan kuole-
man jälkeen, että hänellä oli väärä 
suunta, mutta ei kyennyt kääntä-
mään sitä. Murtunut isä oli täynnä 
kysymyksiä, joihin hän yritti saa-
da vastauksia raamattupiiristä.

Martti luki myös hengellistä 
kirjallisuutta 1970-luvun lopus-
ta lähtien. Vuoden 1981 syksyl-
lä Martille tuli tunne, että hän 
on pilannut vaimonsa, lastensa 
ja oman elämänsä, vaikka kaik-
ki oli päällepäin hyvin. 

Miehelle tuli hätä: Missä on 
perusta, joka kestää?

Hän alkoi aavistella, että pe-
rusta on Jeesus.

 

Joka solu 
pestiin puhtaaksi
Pääsiäisen Martti vietti hiihto-
retkellä. Hän pohti tapahtuisiko 
suuren juhlan aikana jotain mer-
kittävää.  

Pieni ryhmä tutki pitkänä-
perjantaina Raamattua. Tutkinta 
päättyi synninpäästöön ja Martti 
tunsi, kuinka hänen jokainen so-
lunsa pestiin puhtaaksi. 

Martti tuli uskoon. Oli vuo-
si 1982.

– Koko maailma näytti kau-
niimmalta. Silmäni olivat raottu-
neet näkemään maailman ja elä-
män uudessa valossa. 

Martista tuntui, että Raama-
tun jokainen sana oli rakkautta 
täynnä.

– Myöhemmin ymmärsin, et-
tä pojan kuolema oli ollut Juma-
lan rakkautta, vaikka onnetto-
muus teki valtavan kipeää.  Sekin 
oli Jumalan koulua. 

Uskoontulonsa jälkeen Martti 
halusi pappi Aarnion tavoin raot-
taa löytämäänsä aarretta muille. 
Sen hän on myös tehnyt.

 
PEKKA HELIN

 

TV7:n ohjelmatietojen mukaan 
Martti Ojares haastattelee Martti 
Hannulaa tämän uskoontulosta 
perjantaina 5.9. klo 20.00–20.30 
ja uusintana lauantaina 6.9. 
10.45–11.15.  Hannula kertoo etenkin 
hänen seitsemänvuotiaan poikansa 
kuolemasta.

Huoneeseen saapui useita lää-
käreitä. Vapailta hälytetty lääkäri 
katsoi pojan kurkkua ja huomasi, 
että nielu oli menossa tukkoon. 

Henkitorveen pantiin putki, 
jonka avulla henki kulki. Näin 
hän pelastui. 

Isä oli luvannut antaa Jumalal-
le kaikkensa, jos poika parantui-
si. Vielä ei kuitenkaan ollut Mar-
tin uskoontulon aika. Aikaa vie-
rähtäisi vielä vuosia.

 

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Oululainen Martti Hannula on aktiivikristitty, joka vie kristinuskon asiaa eteenpäin muun muassa Kellonkartanon hengellisessä kesäkodissa.

Martti ja Iris Hannula ovat olleet 
naimisissa yli 50 vuotta.
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Tilaa lehti, 
joka on

kirkon puolella.

vain 29 €
(Norm.44 €)
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T I L A U S K O R T T I

Kotimaa 
maksaa 

postimaksun.

Kotimaa
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

  Kyllä kiitos! 

Tilaan Kotimaa-lehden  
4 kuukaudeksi etuhintaan  
vain 29 €
(Tilaus on määräaikainen  
ja normihinta 44 €.)

Tarjous voimassa 31.12.2014 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää  
ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Nimi  ________________________________________________

Osoite  ______________________________________________                   

Postitoimipaikka  _____________________________________  

Puhelin  _____________________________________________  

Sähköposti  __________________________________________  

 Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla 
  ja tekstiviestillä.

Tee tilaus haluamallasi tavalla:
Postita tilauskortti 
Postimaksu on maksettu puolestasi.
 
Soita 020 754 2333*

Lähetä sähköpostia
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa verkosta
kotimaa.fi/tarjous

*Puhelun hinta:  
lankapuhelimesta:  
8,21 senttiä/puhelu +  
6,9 senttiä/minuutti, matka-
puhelimesta: 8,21 senttiä/ 
puhelu + 14,9 senttiä/minuutti.

Joka torstai. Rakentava vaihtoehto
arvojen kaaoksessa. Tilaa Kotimaa-lehti.

Pyhä keskellä arkea.

Piispat tekivät teesit 
kristittyjen yhteyden 
lisäämiseksi. 
Oulun seudulla vapaus 
ajatella eri tavoin 
uskonasioista on 
olemassa, todetaan 
niin SRK:sta kuin 
Luther-Säätiöstä.

Kirkon piispojen viime vii-
kolla julkaistut teesit pe-
räävät kristittyjen välille 
aiempaa vahvempaa yh-

teyttä. Vuosien aikana jännittei-
tä luterilaisen kirkon sisälle ovat 
aiheuttaneet muun muassa eri-
laiset kannanotot ja mielipiteet ja 
naispappeudesta sekä homosek-
suaalien asemasta. 

Oulun alueella erilaisuus us-
kontulkinnoissa tunnustetaan, 
mutta paikalliset kristilliset jär-
jestöt ja herätysliikkeet pikem-
minkin kehuvat yhteistyötä, kuin 
keskittyvät asioihin, jotka hiertä-
vät välejä.

Pastori Janne Koskela Luther-
Säätiön Timoteuksen seurakun-
nasta kertoo kokevansa eri tavoin 
ajattelevien seurakuntalaisten vä-
lillä hyvää yhteyttä ja keskinäistä 
arvostusta.

– Kun ihmiset ovat rehellisesti 
sitä mitä ovat, kasvaa arvostus ja 

sen hyväksyminen, että näkemy-
seroja on. Itse olen kokenut arvos-
tusta myös silloin, kun olen teke-
misissä luterilaisen kirkon papis-
ton kanssa, Koskela kertoo.

Jumalanpalveluselämä
on supistunut
Pohjois-Pohjanmaan Kansanlä-
hetyksen puheenjohtaja Jukka 
Nuutinen myöntää, että naispap-
peuskysymyksen vuoksi yhteinen 
jumalanpalveluselämä seurakun-
tien kanssa on supistunut. 

Muutoin yhteistyössä ei ole 
suuria säröjä, hän toteaa.

Nuutisen mukaan este yhteis-
työlle syntyy, jos toisen osapuolen 
näkemykset eivät perustu uskon 
keskeisiin oppeihin esimerkiksi 
Jeesuksen neitseestä syntymises-
tä, ylösnousemuksesta tai Juma-
lasta Luojana.

Nuutinen toteaa, ettei hän 
viittaa kommentillaan erityises-
ti oululaispappien Agnostikkoil-
toihin. Tilaisuuksien otsikois-
sa on räväkästi todettu muun 
muassa, ettei Jumala ole luonut 
maailmaa ja Raamattu ei ole Ju-
malan sanaa.

Nuutinen pyrkii noudatta-
maan kristittyjen välisessä kans-
sakäymisessä opetusta, jonka on 
aikoinaan kuullut.

– Jos joku valittaa ongelmista, 
hän on silloin itse osa ongelmaa 

eikä ratkaisua, hän kertaa muis-
tamansa neuvon. 

Keskusteluyhteyden puute
ryhtyy hiertämään
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetys OPKO:n uu-
si Oulun työntekijä Tomi Ko-
ho teki työtä aiemmin Helsin-
gin OPKO:ssa. Siellä hän huoma-
si, että kristittyjen välille pääsee 
syntymään ennakkoluuloja, jos 
säännöllistä keskusteluyhteyttä 
ei ole olemassa.

Kohon mukaan kerran vuo-
dessa tapahtuvat kohtaamiset ei-
vät riitä hyvien suhteiden ylläpi-
tämiseen.

Kuukauden ajan uudessa työs-
sään ollut Koho on ilokseen huo-
mannut, että Oulussa tilanne 
saattaa olla toisin kuin etelässä. 

– Täällä tapaamisten tärkeys 
ymmärretään, hän toivoo. 

SRK: erinomaista
yhteistyötä
Suomen Rauhanyhdistyksen Kes-
kusyhdistyksen SRK:n puheen-
johtaja Viljo Juntunen kokee, et-
tä Oulun seudulla eri tavalla ajat-
televien kristittyjen välillä ei ole 
ylivoimaista kitkaa. 

– Vapaus ajatella toisin on tääl-
lä olemassa, hän sanoo.

Juntunen selventää, ettei herä-

tysliike tee yhteistyötä paikallis-
ten kristillisten järjestöjen kanssa. 

– Seurakuntien toiminnassa ja 
hallinnossa koemme yhteistyöm-
me eri tavalla ajattelevien kanssa 
erinomaiseksi.

Monopolihengellisyyden 
aika on ohi
Timoteuksen seurakunnan Janne 
Koskela näkee, että Suomessa ei 
ole enää yhtenäiskulttuuria, jossa 
yhdellä hengellisyydellä olisi mo-
nopoliasema. Erilaiset näkemyk-
set – myös kristillisyydessä – ovat 
tulleet jäädäkseen. 

– Toisin kuin menneinä vuo-
sikymmeniä, ihmisillä ei ole enää 
paineita samalla tavoin ajatteluun 
ja yhtenäisiin kantoihin. Ilmiö on 
osa globalisaatiota, Koskela pohtii.

– Keski-Euroopassa on ollut 
kauan useita kirkkokuntia. Siellä 
eletään luontevasti yhdessä kirk-
kokuntien ja seurakuntien eroista 
huolimatta todeten, että kaikista 
kristittyjen yhteisöistä löytyy ta-
vallisia, kristillistä uskoa tunnus-
tavia ja kilvoittelevia ihmisiä. 

Koskela lisää: 
– Näin on useimmiten.
Kristittyjen yhteys ja ystävyys 

on mahdollista, vaikka ehtoollis-
yhteyttä ei olisikaan, hän koros-
taa.

RIITTA HIRVONEN

Rehellinen puhe rakentaa kunnioitusta
(1) kirkko kulkee kohti yhteyttä

(2) yhteyden uhkana eivät ole erimielisyydet vaan 
kyvyttömyytemme tulla niiden kanssa toimeen

(3) yhteys edellyttää tosiasioiden tunnustamista ja tahtoa dialogiin

(4) yhteys sulkee sisäänsä jokaisen seurakuntalaisen

(5) yhteys liittää meidät maailmanlaajaan kristikuntaan

(6) yhteys vahvistuu tekemällä yhdessä.

Piispojen viime viikolla julkaistut Kutsu yhteyteen -teesit kehottavat kirkon jäseniä 
mukaan keskusteluun ja kristittyjen yhteyden vahvistamiseen. Teesien taustalla on 
tarve syventää ymmärrystä eri tavoin ajattelevien kristittyjen välillä.
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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

Nyt lehtipisteissä. 
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Syksyn tanssitunnit starttaavat 1.9.2014!
Kristillinen yhdistyksemme tarjoaa monen 
eri tanssilajin tunteja lapsille ja aikuisille. 
Löydä oma suosikkisi: Hiphop, lasten showhop, 
baletti, showtanssi ja aikuisten dancemix tunti! 
www.elliots.org

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

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

nen Tuiran seurakunnasta.
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 7.9. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 7.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Kokkolan kirkosta. Virret: 206: 
1-4; 135; 536: 2,4 (Kuoro 1,3, 
vuorovirsi); 125: 3-5; 501: 1-2; 
229.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

kuksen taiteellinen johtaja Jark-
ko Lehmus sekä Oulujoen kirk-
koherra Satu Saarinen. He ker-
tovat Oulun tuomiokirkossa 
14.9. järjestettävästä tanssiteok-
sesta ja paneelikeskustelusta. 

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 7.9. klo 9.45. Radiopyhä-
koulussa Muru-tyttö ihmette-
lee Jeesusta, joka parantaa ram-
man miehen. Pyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Marja Raatikai-

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 7.9. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa Muru-tyttö ihmette-
lee Jeesusta, joka parantaa ram-
man miehen. Pyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Marja Raatikai-
nen Tuiran seurakunnasta. 
Ke 10.9. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa vieraile-
vat JoJon – Oulun Tanssin Kes-

Psykodraamaryhmä Oulussa
Haluaisitko tutkia ja syventää itsetuntemustasi sekä elämäsi 
erilaisia tilanteita ryhmässä? 
16.9. alkaa vuoden kestävä, säännöllisesti kokoontuva 
psykodraamaryhmä mahdollistaen tämän.

Lisätietoja www.Instory.fi 
sekä ryhmänohjaajilta:
Teija Pirnes-Hyvönen, psykodraamaohjaaja, 
ET perhe-/paripsykoterapeutti, p. 040 542 0651
Minna Salmi, psykodraamaohjaaja, 
ET traumapsykoterapeutti, p. 050 360 7487

ilmoitusaineistot 

osoitteeseen: 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Torstaina 11. syyskuuta voi 
eri puolilla Oulua tava-
ta seurakuntien työnteki-
jöitä jututtamassa ihmisiä 

erilaisten tempausten ja tapah-
tumien merkeissä. Esimerkiksi 
Oulunsalon kauppakeskus Kap-
teenissa järjestetään Flash Mob 
-tapahtuma ja Kaukovainiolla 
asuvat voivat löytää oviensa ta-
kaa seurakunnan työntekijöitä 
leipätervehdyksen kanssa. 

Kyseessä on Oulun ev.lut. seu-
rakuntien Kirkko lähelläsi -päi-
vä, joka toteutetaan nyt toista 
kertaa.

Kirkko lähelläsi -päivä tuo seurakuntien 
työntekijät kaduille, toreille ja ostareille

Oulun seurakuntayhtymän 
yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtaja Pauli Niemelän mu-
kaan Kirkko lähelläsi -päivä on 
hyvä keino tavoittaa niitäkin, jot-
ka eivät ole aktiivisesti mukana 
seurakunnan toiminnassa. 

– Kirkko haluaa kohdata ih-
misiä ja olla mukana niin arjessa 
kuin juhlassakin. Tärkeää näis-
sä kohtaamisissa on kysyä "mi-
tä kuuluu?”, keskustella ja saada 
palautetta. Puhua voi mistä vain 
– kirkon roolista, syvällisistä ai-
heista tai ihan arkisista asioista. 

 Myös marraskuussa pidettä-

vät seurakuntavaalit ovat esillä 
tempauksessa. 

– Haluamme kannustaa ih-
misiä vaikuttamaan oman seu-
rakunnan asioihin äänestämäl-
lä. Vielä ehtii asettumaan ehdok-
kaaksikin, sillä ehdokasasettelu 
päättyy 15. syyskuuta, Niemelä 
muistuttaa.

Kaikki Kirkko lähelläsi -päi-
vän tapahtumat löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/kirkkolahellasi ja tämän leh-
den sivuilta 14–20. 

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja 

Kirkko lähelläsi -päivää vietetään jo toista kertaa. Viime keväänä Oulunsalon seurakunnan työntekijät tapasivat seurakuntalaisia 
makkaroita tarjoillen.
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Kiimingin kirkon 
ovella voi kohdata 
seurakuntalaisten 
ystävällisen hymyn. 
Tervetuloa kirkkoon, 
kirkkoväärtit sanovat.

 

V
apaaehtoisten jumalan-
palvelusavustajien eli 
kirkkoväärtien joukko 
on ollut mukana Kii-

mingin jumalanpalveluksissa 
reilun vuoden verran. Väärteik-
si kutsutaan ja toivotaan ihan ta-
vallisia seurakuntalaisia.

– Sellaisia me olemme, ihan 
tavallisia syntisäkkejä, luonneh-
tii Petra Richards pilke silmäkul-
massaan Pirjo Seiterin ja Terttu 
Sahlströmin nyökytellessä vie-
ressä.

Kukaan kolmikosta ei ole ai-
emmin ollut mukana seurakun-
nan vapaaehtoistoiminnassa.

– Terttu ja minä kuulumme 
eläkkeelle jääneiden hoitajien 
ryhmään nimeltä Harmaat pant-
terit. Seurakunnan lapsityönoh-
jaaja Anne Schönberg kysyi, ha-
luaisimmeko ryhmänä osallistua 
tällaiseen, ja mehän innostuim-
me, kertoo Pirjo.

– Minä taasen opiskelen las-
tenohjaajaksi ja seurakunnan las-
tenohjaaja Oili Kajava pyysi mi-
nua mukaan viime vuoden Kii-
minkipäivillä, muistelee puoles-
taan Petra.

Kirkkoon tulijoiden vastaan-
ottamisen ja virsikirjojen jakami-
sen lisäksi kirkkoväärtien tehtä-
viin kuuluvat tekstien luku ja ko-
lehdin keruu. Petran ryhmä myös 
laulaa ja musisoi. 

Pukeutumiskoodia 
ei ole
Pirjo on ollut lukijana kahdesti.

– Ensimmäisellä kerralla jän-
nitti niin paljon, että kun menin 
eteen lukemaan aiemmin harjoit-
telemaani tekstiä, se näyttikin yh-
tä äkkiä ihan oudolta. No, vähän 
aikaa kun sitä tuijotin, niin sitten 
se selkeni, hän muistelee köm-
mähdystä.

Hän kiittelee suntio Paulus 
Kälkäjää, jonka mukaan ei hait-
taa, vaikka tulisi luettua vääräs-
tä kohdasta, koska "nehän ovat 
kaikki hyviä tekstejä". Vapaaeh-
toiset eivät myöskään tee koskaan 
virheitä.

– Se on kuulemma aina työn-
tekijöiden vika, he eivät vaan ole 
neuvoneet tarpeeksi hyvin. Se oli 
helpottavaa kuulla, Pirjo kertaa 
nauraen.

Petra kertoo puolestaan jän-
nittäneensä pukeutumista. Eri-
tyistä pukeutumiskoodia ei ole, 
vaan jumalanpalveluksiin tullaan 
omana itsenä.

– Olin kaikin puolin säädylli-
sessä asussa, mutta penkissä luku-

vuoroa odottaessani aloin miet-
tiä, että apua, onko lappapuuron 
väri sopiva kirkkoon. Tämmöiset 
asiat ne tällaisella tavallisella ih-
misellä mietityttävät, hersyvästi 
naurava Petra toteaa.

 

Kysymällä
viisastuu
Kirkkoväärtitoiminnan myötä 
moni juttu omasta evankelislu-
terilaisesta uskosta on avautunut 
ihan uudella tavalla. Tyhmiä ky-
symyksiäkin saa esittää.

– En ole tiennyt, että kiirastors-
taina viisi alttarille tuotavaa ruu-
sua kuvaavat Jeesuksen haavo-
ja. Sekin oli uutta, että ehtoollis-
ta varten siunattuja öylättejä ei saa 
laittaa takaisin siunaamattomien 
joukkoon. Ja että käyttämättä jää-
nyt viini pitää heittää kirkon kivi-
jalkaan, Petra luettelee.

 Kaikki kolme toteavat, et-
tä kirkkoväärtitoiminnan myötä 
kynnys kirkkoon menolle on ma-
daltunut. Kirkko tuntuu aiempaa 
enemmän "meidän kirkolta".

– Onhan se kirkko juhlavuu-

dessaan helposti hieman pelotta-
va paikka, Terttu pohtii.

Kynnystä ovat laskeneet myös 
mukavat työntekijät. Nykyajan 
papeille kaikki kolme, ja varsin-
kin vanhemmat Pirjo ja Terttu 
antavat hyvän arvosanan.

– Eivät papit ole niin ankaran-
oloisia kuin ennen. Saarnatkin 
ovat sellaisia, että niissä puhutaan 
ihan ymmärrettäviä asioita, sitä 
tavallista arkea, naiset kiittelevät.

He antavat kiitosta sille, että 
kirkko pyrkii uudistumaan.

– Kyllähän se tuntui mukaval-
ta, kun kirkkoherrakin kiitteli 
meitä viimeksi siitä, että kirkko-
väärtien mukana olo on hyvällä 
tavalla erilaista, Pirjo kertoo.

Kehitysideoitakin on noussut 
esiin.

– Olisi hienoa saada lapsia mu-

kaan tekstinlukuun, lasten paris-
sa työskentelevä Petra toteaa.

Lisäksi kirkkoväärteiksi voi-
si kutsua myös eri yhdistysten vä-
keä. Naiset painottavat, että mu-
kaan voi tulla kuka vaan, ei tarvit-
se olla suhteita tai virka-asemaa.

– Se on hieno tunne, kun oi-
kein luvan kanssa saa tulla ja 
osallistua. Enemmän tässä itse on 
saamapuolella, Petra toteaa.

 
ELSI SALOVAARA

 
Haluatko sinä tai ystäväsi 
kirkkoväärteiksi Kiimingin 
seurakuntaan? Ota yhteyttä 
Anne Schönbergiin, p. 040 7431 901, 
anne.schonberg@evl.fi tai 
Oili Kajavaan, p. 040 7431 902, 
oili.kajava@evl.fi.

Kirkkoväärteiksi etsitään taviksia

Pirjo Seiteri, Petra Richards ja Terttu Sahlström kertovat, että tekstinluku voi olla aluksi jännä paikka.

E l s i  S a l ovaa ra

Nuori väärti: Enää ei jännitä

M
yös muutamat kii-
minkiläisnuoret 
ovat ryhtyneet 
kirkkoväärteiksi. 

Yksi heistä on 16-vuotias Kai-
sa Perttunen. 

Mitään erityistä syytä kirk-
koväärti-innostukselle Kaisal-
la ei ole.

– Halusin vain mukaan. 
Aluksi muutamat tehtävät, ku-
ten tekstin luku, jännitti, mut-
ta ei enää, hän kertoo.

Kiimingin nuorisotyönoh-
jaaja Jii-Pee Nyyssönen kertoo, 

näköisiä hetkiä. Niihin on help-
po tulla, sillä osallistujat tietävät, 
että kirkkokansa on samanhen-
kistä joukkoa: elämänkysymyk-
set ovat kaikilla pitkälti samoja.

Samaistumismahdollisuus on 
tärkeä, kun uusi ihminen pohtii, 
uskaltaako tulla joukkoon, Nyys-
sönen tuumii.

Hän ja seurakunnan perhe-
työntekijä Riina Moilanen toivo-
vat, että nuorten innostuminen 
kirkkoväärteiksi muuttaa osal-
taan sunnuntaiaamun messua hi-
venen nuorisoystävällisemmäksi.

– Jumalanpalveluksen kieli on 
usein kompastuskivi nuorille. Jos 
messussa olisi hitusen rennompi 
meininki, se sopisi varmaan myös 
iäkkäimmille seurakuntalaisille, 
kaksikko tuumii.

Riina Moilanen kertoo, että 
häntä ovat puhutelleet ripareiden 
jumalanpalveluksissa nuorten te-
kemät esirukoukset. 

– Ne ovat niin todellisia, ja sik-
si koskettavia. 

RIITTA HIRVONEN 
  

että messu tulee nuorille tutuksi 
jo rippikoulussa, sillä rippileiril-
lä on minijumalanpalvelus kaksi 
kertaa päivässä.

Nuoret viettävät myös kerran 
kuukaudessa varttikirkkoa yö-
kahvilan yhteydessä. Varttikir-
kon musiikista vastaa musanuo-
ret eli nuorten oma yhtye.

Nyyssönen näkee varttikirkot 
tärkeiksi, vaikka kirkossa koros-
tetaan sunnuntaiaamun juma-
lanpalveluksia seurakuntaelämän 
keskuksena.

– Varttikirkot ovat nuorten 

Kirkkoväärti-
toiminnan myötä 
kynnys kirkkoon 
menolle on 
madaltunut. 
Kirkko tuntuu 
aiempaa enemmän 
"meidän kirkolta".
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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

Muut seurakunnat

Herännäis-/Siionin virsiseuroja: ti 9.9. klo 18.30 Utajärven seurakunta-
kodilla, to 11.9. klo 18.00 Raahen seurakuntakodin pienessä salissa 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Seurat su 7.9. klo 14. 
Jukka Nuutinen, Jorma Räisänen.
3K-ilta OP/NA’lle ma 8.9. klo 18.30
Hiljaisuuden vaellus Sanginjoella 
la 13.9. klo 10. Tied Ulla Junttila 
040 513 3393.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

To 4.9. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, evankelista Tuomas Jäntti, musiikki 
Daisy Öster. Pe 5.9. klo 19 HELMI (nuortenilta) Tommi Koivunen. La 6.9. klo 
9.30-15 Yksi sydän, Pohjois-Suomen alueen vapaaseurakuntien teemapäivä, 
ilmoittaudu Ristolle. Su 7.9. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, 
Henri Tuhkala, kirkkokunnan johtaja Hannu Vuorinen. Ke 10.9. klo 13 Seniori-
piiri, klo 18 Varkki-ilta. To 11.9. klo 19 Lähde-ilta. Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 5.9. klo 19.30 Nuorten – ilta. La 6.9. klo 11-13
Soppaa ja Evankeliumia Toppila Centerissä. 
Su 7.9. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus (perhe-
lounas). Pasi Markkanen, Yrjö Kemppainen, Janne
Nykänen. Su 7.9. klo 17 Church@78, International
Service. Ma 8.9. klo 18 Sykarin kaivolla – naisten
ilta. Ke 10.9. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta.

Katja Castillo, Tarja Liljamo, Jouko Annala. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.   
www.uskotv.fi TERVETULOA!

La 6.9. Mahdollisuuksien tori 11.00-16.00 Mannerheiminpuistossa.
Su 7.9. Rukouskokus klo 10.30. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00 
ja yhteinen ateria sen jälkeen.
Ma 8.9. Maanantaipiiri klo 13.00.
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !

PELASTUSARMEIJA   Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

OULUN ILMESTYSMAJA - YHTEISKRISTILLINEN
KOHTAAMISPAIKKA Siljonkatu 70

Perjantaisin aina PYHÄN HENGEN ILTA klo 18
Puhujia: pe 5.9. klo 18 ja la 6.9. klo 12, 15 ja 18 PETER HOPÉN

ke 10.9. klo 18 JOHANNA TUNTURIPURO
pe 26.9. klo 18 ja la 27.9. klo 14 ja 18 JON ja MARGOT NAIRN

KAIKKI LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

La 6.9. klo 16.00 RAAMATTUTUNTI, 
Tuomo Tikkanen

Su 7.9. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS, 
Tuomo Tikkanen

Ke 10.9. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 7.9. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Su 14.9. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat.

Rauhan Tervehdys 
on myös verkossa

Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan 

netistä:

www.rauhantervehdys.fi

Sara Wacklin palvelutalossa 2h + 
las. parveke 41 m2. Talossa ruokala 
ym. palvelut. Puh. 050 454 2202.

Vuokralle tarjotaan

Jäälin kappelilla pidetään 
tiistaisin kello 18 alkaen lu-
entosarja, jossa perehdytään 
Vanhan testamentin rakas-

tetuimpaan kirjaan, Psalmeihin. 
Luentosarja alkaa 30. syys-

kuuta Kiimingin kirkkoherran, 
TT Pauli Niemelän johdannolla 
Psalmien kirjaan Vanhassa testa-
mentissa. 7. lokakuuta kuullaan 

kappalainen Juha Tahkokorpea, 
jolloin illan otsikko on Mikä on 
mielipsalmisi? 

14. lokakuuta kenttäpiispa 
Pekka Särkiö kertoo Psalmeista 
Salomolle ja syysloman jälkeen, 
28. lokakuuta ylistyspsalmeihin 
meitä johdattaa Kemijärven vt. 
kirkkoherra Pentti Tepsa. 

Kappalainen Seija Helomaa 

kertoo 4. marraskuuta psalmeis-
ta Uudessa testamentissa, ja vii-
meisellä kerralla, 11. marraskuu-
ta lehtori Tuomo Nikkola valot-
taa psalmien merkitystä kirkko-
musiikissa.

Olet tervetullut oppimaan, ky-
selemään ja pohtimaan.

Psalmien saloja avataan luentosarjassa

Tyrnävän ja Limingan seu-
rakunnat sekä Tyrnävän 
kunta ovat perustamassa 
uutta Kamalat äidit -ryh-

mää.
Kamalat äidit on murrosikäis-

ten lasten äideille tarkoitettua 
vertaistoimintaa, joka on alkanut 
Oulun NNKY:n (Nuorten Nais-
ten Kristillinen yhdistys) projek-
tina. Kamalat äidit -hankkees-
sa äitejä tuetaan heidän omassa 
kasvatustyössään sekä tarjotaan 
vanhemmuuteen liittyvää tietoa. 

Uusi ryhmä kokoontuu Tu-
poksessa Vanamo-talossa, osoit-
teessa Kauppakaari 1. Ensimmäi-
nen kokoontuminen on keski-
viikkona 1. lokakuuta kello 17. Ai-
kaa on varattu puolitoista tuntia. 

Vertaisryhmissä äideillä on 
mahdollisuus kuulla toisia äitejä 
ja kertoa omista kokemuksistaan. 
Ryhmään voi tulla myös lähellä 
murrosikää olevien lasten äitejä 
tai heitä, jotka kokevat neuvotto-

Kamalia äitejä kutsutaan 
koolle Tupokseen

muutta kasvatustehtävässä. 
– Keskusteluaiheina voivat ol-

la muun muassa rajojen asetta-
minen nuorelle, pukeutuminen, 

koulunkäynti, päihteet, kaveri-
piiri, vanhemman väsymys ja 
voimavarat, kertoo diakoni Ritva 
Sassali Limingan seurakunnasta. 

Ryhmä kokoontuu kymme-
nen kertaa joka toinen viikko ai-
na helmikuulle saakka. Keskus-
telut ovat luottamuksellisia ja läs-
näoloon toivotaan sitoutumista. 

Ryhmän vetäjinä toimivat Sas-
salin lisäksi Tyrnävän seurakun-
nan sosionomi-diakoni Salme 
Kinnunen ja Tyrnävän kunnan 
lastensuojelun perhetyöntekijä 
Hanna Martikainen.

– Toki joskus voi tulla erityi-
nen este, jolloin poissaolosta toi-
votaan ilmoittautumista. Osal-
listuminen on maksutonta. Toi-
vomme, että äidit lähtisivät roh-
keasti liikkeelle virkistymään ja 
saamaan vertaistukea, he totea-
vat.

Ilmoittautumiset ja tieduste-
lut 29. syyskuuta mennessä p. 044 
7521 227 tai ritva.sassali@evl.fi.

Keskusteluaiheina 
voivat olla muun 
muassa rajojen 
asettaminen nuorelle, 
pukeutuminen, 
koulunkäynti, 
päihteet, kaveripiiri, 
vanhemman väsymys 
ja voimavarat. 

Ritva Sassali
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Sananl. 18: 4-8, 21
Syvä kuin meri on harkittu puhe,
virraksi paisuu viisauden lähde.
Ei ole oikein pitää syyllisen puolta
ja sortaa syytöntä oikeudessa.
Riita on lähellä, kun tyhmä puhuu,
hän kärttää itselleen selkäsaunaa.
Oma suu on tyhmän tuho,
omat sanat punovat hänelle ansan.
Makealta maistuvat panettelijan puheet,
ne painuvat syvälle sisimpään.
Kielen varassa on elämä ja kuolema -
niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää.

Jaak. 3: 2-12
Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. 
Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: 
hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jos 
panemme suitset hevosen suuhun, me saamme 
sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata 
koko hevosta. Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja 
rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin 
ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. Samoin 
kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla 
asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren 
metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme 
joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa 
koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, 
itse liekehtien helvetin tulta.
    Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää ja onkin 
kesyttänyt, nelijalkaiset, linnut, matelijat ja 
meren eläimet, mutta kieltä ei yksikään ihminen 
pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä 
tappavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa 
ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, 
Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous lähtevät 
samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni! Eihän 
samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja 
karvasta vettä. Ei viikunapuussa kasva oliiveja 
eikä viiniköynnöksessä viikunoita, vai mitä, 
veljeni? Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse 
makeaa vettä.

Matt. 12: 33-37
Jeesus sanoi:
   ”Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, 
mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on 
huono. Hedelmästään puu tunnetaan. 
Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne 
voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä 
sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen 
tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha 
ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä 
sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka 
ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä 
tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan 
syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut 
tuomitaan syylliseksi.”

Te käärmeen sikiöt!
Se oli kaunis kesäpäivä. Yksi unelmistani oli toteutumassa. Saisin riippukeinun! 
Koska asuimme puolukkametsän reunalla, päätimme sitoa keinun kahden männyn 
väliin. Mieheni  ryhtyi työhön.

Miten ihana näky se keinu olikaan. Välittömästi aloin asettaa itseäni – vaivalloi-
sesti, kuten arvaatte – riippukeinuun. Kovan ähräyksen jälkeen  lepäsin kutakuin-
kin tasapainoisessa asennossa kahden männyn tuuditeltavana.  Elämä oli täydellistä,  
hetken aikaa. Kurkkasin nimittäin maahan – ja sain sydänhalvauksen: Kyyn pesä!

Pari-kolme kyynpoikasta sihisi raivokkaasti allani. Jollakin käsittämättömällä ult-
raloikalla sain itseni riippukeinusta ulos. Sen lisäksi, että sain elinikäisen käärme-
kammon – ja että avioliitto joutui ennennäkemättömään koettelemukseen – päätin 
ottaa selville, kuinka vaarallisia ovat kyyn poikaset.

Hyvin vaarallisia. Vaarallisempia kuin aikuiset käärmeet. Poikaset eivät nimit-
täin osaa säädellä myrkyn määrää ollenkaan, vaan antavat tulla heti koko laidallisen.

Aina kun luen tulevan sunnuntain evankeliumin, jossa Jeesus sanoo "te käärmeen 
sikiöt" ajattelen, että kyse on jostakin erityisen kavalasta. Sellainen sikiää keskelle lep-
poisuutta ja lempeää tuulta.  Hetkellä, jolloin sitä vähiten osaa odottaa. Riippukeinu 
käärmeenpesän päällä oli tietenkin puhdas vahinko, jolle on naurettu makeasti.

Entä se pahuus, joka on keskellämme, sinussa ja minussa? Mitä sille voi tehdä?
Kun vaiva on tunnustettu, on lääke tarjolla. Superloikkia ei tarvita. Lääke on Jee-

sus Kristus. Vapahtaja. Löytyy sanasta ja sakramentista.  Tehoaa kaikenlaiseen sihi-
nään ja suhinaan. Välittömästi.
 

SATU KREIVI-PALOSAARI 
vs. seurakuntapastori Karjasillan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 7.9.2014
Psalmi: Ps. 30: 3-6, 12-13
1. lukukappale: Sananl. 18:4-8, 21
2. lukukappale: Jaak. 3:2-12
Evankeliumi: Matt. 12:33-37

S a t u K r e i v i - Pa lo s aa r i



12    Nro 28     4.–11.9.2014

Kirkkoherraehdokkaiden vaalinäytteet
I vaalisija
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori, TL, rovasti
Jouko Lankinen sunnuntaina 7.9. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkko
Ehdokkaan kyselytunti on kirkkokahvien jälkeen kirkkosalissa.

II vaalisija
Limingan seurakunnan seurakuntapastori, TK, FL
Kimmo Helomaa sunnuntaina 14.9. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkko
Ehdokkaan kyselytunti on kirkkokahvien jälkeen kirkkosalissa.

III vaalisija
Tuiran seurakunnan kappalainen, TM, KTM
Petteri Tuulos sunnuntaina 21.9. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkko
Ehdokkaan kyselytunti on kirkkokahvien jälkeen kirkkosalissa.

Vaalipaneeli pidetään sunnuntaina 28.9. Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa kirkkokahvien jälkeen. Sanajumalanpalvelus pidetään Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa klo 10 alkaen. Kirkkokyyditys keskustan seurakunta-
talolta klo 9.30 Kokkokankaalle.

Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 5.10. klo 10 Kempeleen Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu siten kuin 
vaalilautakunta siitä omalla kuulutuksellaan tarkemmin ilmoittaa.

Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Kempeleen seurakunnassa 
29.9.–3.10.  klo 9–18 välisenä aikana vaalilautakunnan ilmoituksen 
mukaisesti.

Tutustu kirkkoherraehdokkaisiin myös osoitteessa:
 www.kempeleenseurakunta.fi

1. Olen Jouko Lankinen, 56 v. 
pappi.  Perheeseeni kuuluu puo-
lisoni Annelin lisäksi kolme ai-
kuista lasta ja kaksi lapsenlas-
ta.  Äitini suku on Pohjois-Poh-
janmaalta. Olen syntynyt Hel-
singissä, mutta tehnyt miltei 
koko työurani Oulun hiippa-
kunnassa.  

2. Olen tehnyt seurakuntapa-
pin töitä Oulujoen seurakun-
nassa virallisena apulaisena 
vuosina 1983–1985, Oulun-
salon vs. kappalaisena vuo-
sina 1993–1994, Lumijo-
en vs. kirkkoherrana vuosi-
na 1994–1995 sekä nykyisin 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan seurakuntapasto-
rina vuodesta 2012 alkaen.

Suomen Lähetysseuran 
palveluksessa työskentelin 
vuosina 1986–1993 Oulun 

hiippakunnan nuoriso- ja opiskelijatyön-
tekijänä sekä myöhemmin lähetystyönte-
kijänä Afrikassa Botswanassa.  Oulun tuo-
miokapitulissa hiippakuntasihteerin viras-
sa (vastuualueena diakonia- ja yhteiskun-
nallinen työ sekä työnohjaus -ja työyhtei-
söjen kehittäminen) toimin vuosina 1995–
2009.  Ennen nykyistä virkaani olen toimi-
nut Diakonia-ammattikorkeakoulun Ou-
lun yksikön johtajana 2009–2012.

3. Elämänkokemus, pitkä työura, esimies-
tehtävät erilaisissa työyhteisöissä ja moni-

puolinen kouluttautuminen antavat hyvät 
lähtökohdat toimia kirkkoherran virassa.  
Olen suorittanut teologian lisensiaatin tut-
kinnon, opiskellut johtamista ja työyhtei-
söjen toimintaan liittyviä asioita ja pyrki-
nyt näin kehittämään itseäni esimiehenä 
ja alaisena.  Olen toiminut kirkon koulu-
tuksen saaneena seurakuntien työntekijöi-
den työnohjaajana ja työyhteisökonsultti-
na toistakymmentä vuotta, mikä on autta-
nut ymmärtämään työntekijän ja työyhtei-
sön kysymyksiä.

4. Lapsuuden kotini hengellinen perintö 
on Uusheräys.  Pidän tärkeänä yhteistyötä 
kaikkien kirkon herätysliikkeiden kanssa.  

5. Virka on palvelutehtävä. Kirkkoher-
ran on oltava aina jossakin määrin ”byro-
kraatti” ja ”rakastettava” hallinnon tehtä-
viä.  Suora ja rehellinen palaute työnteki-
jöiltä ja seurakuntalaisilta pitää jalat maas-
sa ja sopiva määrä papin perustehtäviä säi-
lyttää tuntumaa papin työn arkeen.

6. Seurakunnan työn kehittämisessä va-
paaehtoistyön merkitys on suuri.  Seura-
kuntaan pitäisi voida tulla erilaisten lah-
jojen kanssa, niin ettei kaikkia tehtäviä ole 
aina etukäteen määritelty.

7. Uskon pitkäjänteiseen ja sitkeään työ-
hön messun kehittämisessä.  Kempeleessä 
on tehty hyvää työtä messun eteen.  Seura-
kunnan on tärkeää pitää kiinni siitä, mitä 
se on löytänyt ja jatkaa rohkeasti tällä tiel-
lä. Uusien vapaaehtoisten etsiminen mes-

sun kehittämiseksi on tärkeää, samoin seu-
rakuntaan muuttaneiden huomioiminen. 

8. Näen, että Kempeleen seurakunnalle 
olisi paras ratkaisu säilyä omana itsenäi-
senä seurakuntana.  Kunnan väestöstä lä-
hes 85% on kirkon jäseniä. Kiinteistöt ja 
talouden rakenteet ovat hyvässä kunnossa.  
Hallinto on lähempänä toimintaa kuin yh-
tymässä.  Seurakuntayhtymä –malli ei toi-
si Kempeleen seurakunnalle mitään lisä-
arvoa.  Tärkeää on turvata seurakunnassa 
tehdyn hyvän työn jatkuminen.  

9.  Kaikkea pitäisi voida arvioida kriitti-
sesti.  On tietysti eroa sillä, lausuuko nä-
kemyksiä yksittäinen seurakunnan jäsen 
vai kirkon virkaan vihitty työntekijä.  Kir-
kon virkaan vihittyä sitoo uskonopin ky-
symyksissä vihkimyksessä annettu lupa-
us pysyä kirkon uskossa ja vahvistaa siinä 
seurakuntalaisia.   Nykyihmisen usko on 
sellaista epäilevää uskoa, joka ei ota asioi-
ta valmiina ja annettuina.  Tunnen uskon-
tunnustuksessa liittyväni itse osaksi maa-
ilman laajuista Kristuksen kirkkoa, jonka 
jäsenet ovat lausuneet samaa uskontunnus-
tusta ensimmäisiltä vuosisadoilta lähtien.  
Jos oma usko horjuu, voi uskoa kristittyjen 
yhteisellä uskolla.  

10. Taksinkuljettaja. 

1.  Kuka olet?

2.  Työhistoriasi pääpiirteittäin?

3.  Miksi olisit hyvä valinta Kempeleen kirkkoherraksi?

4.  Mikä on suhteesi kirkon herätysliikkeisiin?

5.  Kirkkoherran työssä on paljon hallintoa.    
Miten vältyt muuttumasta byrokraatiksi?

6.  Minkälainen rooli vapaaehtoisilla maallikoilla    
on johtamassasi seurakunnassa?

7.  Millä keinoilla jumalanpalvelus kutsuisi yhä useampia?

8.  Näetkö Kempeleen seurakunnan lähitulevaisuudessa 
osana seurakuntayhtymää?  

9.  Onko kirkossa asioita, joita ei saa kyseenalaistaa?

10. Mikä oli unelma-ammattisi pikkupoikana?

Taksikuski, junakuski ja piispa

I vaalisija
Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan 
seurakuntapastori, 
TL, rovasti
Jouko Lankinen

Esitimme Kempeleen kirkkoherraksi ehdolla oleville 
kymmenen kysymystä heistä itsestään sekä kirkon 
ja seurakuntien tulevaisuudesta. 
Lapsuuden unelma-ammattinsakin he paljastivat. 
Syyskuun aikana kirkkoherraehdokkaat 
esittäytyvät seurakuntalaisille 
jumalanpalveluksissa ja kirkkokahveilla.
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1. Olen Oulusta kotoisin ole-
va 43-vuotias pappi ja kauppa-
tieteiden maisteri. Perheeseeni 
kuuluu vaimo Katja sekä kak-
si poikaa, 8v ja 20v. Olen ajan 
hermolla elävä perheenisä, jo-
ka harrastaa monipuolises-
ti erilaisia urheilulajeja: juok-
sua, pyöräilyä, salibandya, las-
kettelua. Minulle on tärkeää, 
että kirkko on näkyvä osa yh-
teiskuntaa. Kristillisen uskon 
arvopohja tulee tuoda esiin 
niin kasvatuksessa kuin yh-
teiskunnallisessa päätöksen-
teossa. 

2. Olen toiminut Tuiran 
seurakunnan seurakunta-
pastorin virassa vuosina 
2000–2005 ja siitä eteen-
päin kappalaisena. Olen 
saanut pappisvihkimyk-
sen tammikuussa 1996. 
Opiskelin 90-luvun lo-

pulla Helsingin kauppakorkea-
koulussa, koska minulla oli ajatuksena, 
että voisin yhdistää papin työhön ta-
loudellista osaamista, saisin paremman 
kielitaidon sekä valmiuksia tietohallin-
non strategiseen johtamiseen. Kempe-
leen seurakunta on tullut minulle tutuk-
si työskennellessäni opiskeluajan kolme-
na kesänä 1997–1999 kesäpappina. Olen 
palvellut myös Oulunsalon ja Tyrnävän 
seurakuntia. 

3. Kempele saisi minusta kirkkoherran, 
joka on kiinnostunut erilaisista ihmisistä 
ja heidän elämästään, seurakunnan johta-
misesta, taloudesta sekä vieraista kielistä. 
Olen määrätietoinen ja aikaansaava. Ha-
luan hankkia tietoa seurakuntalaisten ja 
työyhteisön toiveista, toimia neuvonanta-
jana sekä yhdessä rakentaa seurakuntaa Ju-
malan Sanan perustalle. Olen vuosien var-
rella saanut runsaasti kiitosta pitämistäni 
saarnoista.

4. Minulla ei ole herätysliiketaustaa. Herä-
tysliikkeet ovat mielestäni kirkon voima-
vara ja teen kaikkien yhteisöjen kanssa ta-
sapuolisesti yhteistyötä. 

5. On tärkeää rakentaa työyhteisölle sel-
keä vuosikello, jolla toteutetaan mm. toi-
minta- ja taloussuunnittelu sekä toiminta-
kertomusten teko mahdollisimman jouhe-
vasti. Kirkkoherran ei tule pakoilla pape-
ritöitä, vaan hallinto sekä yhteiskuntasuh-
teet tulee hoitaa ajallaan ja asiantuntevas-
ti, niin että aikaa jää enemmän varsinai-
selle hengelliselle työlle ja seurakuntalais-
ten kohtaamiselle. 

6. Kempeleen seurakunnan vapaaehtoi-
set ovat jo pitkään olleet tärkeitä vastuun-
kantajia seurakunnan toiminnassa, ja toi-
von että tämä yhteistyö jatkuu. Myös kaik-
ki uudet vapaaehtoiset ovat lämpimästi ter-
vetulleita mukaan. Heillä on eri ammatti-
kuntien edustajina ainutlaatuista osaamis-
ta ja asiantuntijuutta, jota yhdessä työnte-
kijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa 

voidaan hyödyntää lähimmäisen hyväksi 
kaikin keinoin. 

7. On huolehdittava jumalanpalveluk-
sen puitteista: panostetaan laadukkaaseen 
musiikkiin, saarnan on oltava kiinnosta-
va, uusia näköaloja tarjoava sekä kuuli-
jat huomioon ottava. Näiden perusasioi-
den jälkeen on pohdittava, kuinka seura-
kunta tuntuisi jäsenilleen kodilta. Sen tu-
lisi olla kuin oma perhe, joka on mukana 
jokaisessa päivässä jakamassa elämän ilot 
ja murheet.  

8. Kempeleen kaltainen vauras ja hyvin 
hoidettu seurakunta tulee toimeen omil-
laan. Ei ole mitään kiirettä eikä edes tar-
vetta tehdä yhdistymisratkaisuja. Mikä-
li kirkossa päätetään, että kaikki Suomen 
seurakunnat aina kuuluvat johonkin yh-
tymään, ei yhtymämallille liene vaihtoeh-
toja. 

9. Jokaisella yhteisöllä on kaikkina aikoi-
na ollut asioita, joista on ollut vaikea pu-
hua. Kaikesta tulee uskaltaa avata keskus-
teluja. Kirkon uskottavuuden kannalta on 
tärkeää, että se sallii vaikeiden kysymyksi-
en esittämisen. 

10. Olin pienenä kristillisessä päiväko-
dissa, ja äitini kertoi minun tuolloin to-
kaisseen ”että minusta tulee isona piispa”. 
Olin myös hyvin innostunut piirtämään 
tiekarttoja, mikä viittaa siihen, että olin 
kiinnostunut yhdyskuntasuunnittelusta.

1. Olen 44-vuotias mies. Asun 
Kempeleessä. Perheeseeni kuu-
luu Seija-vaimo, joka työsken-
telee Kiimingissä kappalaise-
na, sekä tytär Emma (6 v.) ja 
Teemu-poika (2 v.). Olen ulos-
päinsuuntautunut, avoin, hel-
posti lähestyttävä, aktiivinen 
ja ahkera ihminen. Huumo-
rintajuakin löytyy. Harras-
tan pyöräilyä, musiikkia, lu-
kemista sekä kuntosalilii-
kuntaa.

2. Minulla on kaksi työ-
uraa: ensimmäinen Ou-
lun yliopiston palvelukses-
sa, jossa olen työskennellyt 
historian laitoksella (ama-
nuenssi, assistentti); toi-
nen ura on tämä kirkolli-
nen, jonka aikana olen toi-
minut pappina Kiimingis-
sä, Limingassa, Utajärvel-
lä ja Pudasjärvellä. Lisäksi 

olen kouluttautunut työnohjaajaksi ja pa-
risuhdeohjaajaksi. Kahden vuoden kulut-
tua valmistun työyhteisökonsultiksi. Täl-
lä hetkellä työskentelen Limingassa pasto-
rina.

3. Olen toiminut kahdessa seurakunnas-
sa (Pudasjärvi, Utajärvi) vs. kirkkoherra-
na, joten minulla on jo usean vuoden ko-
kemus käytännön työstä tässä virassa. Toi-
saalta kempeleläisenä tahdon olla raken-
tamassa omalla osaamisellani ja sydämel-

läni kotiseurakuntaani. Olen yhteistyöky-
kyinen, tasapuolinen ja jämäkkä johtaja. 
Paineensietokykyni on hyvä. Edustaakin 
osaan.

4. Herätysliikkeet ovat tärkeä osa kirkkoa, 
ja parhaimmillaan ne rikastuttavat seura-
kunnan toimintaa merkittävällä tavalla. 
Teen mielelläni yhteistyötä kaikkien he-
rätysliikkeiden kanssa. Jokaisella ihmisel-
lä on paikkansa seurakunnassa herätyslii-
ketaustasta riippumatta. Oma hengellinen 
taustani löytyy herännäisyydestä eli kört-
tiläisyydestä.

5. On muistettava aina, että hallinnon teh-
tävä on auttaa ja tukea evankeliumin ja lä-
himmäisenrakkauden työtä seurakunnas-
sa. Hallinto on ymmärrettävä palvelijan 
asemasta käsin. Se ei saa alkaa hallita tai 
haitata toimintaa. 

6. Seurakunta on yhtä kuin seurakunta-
laiset, siksi ilman heitä ei ole seurakun-
taakaan. Vapaaehtoisten asema on nähtä-
vä tässä valossa. He ovat merkittävä voi-
mavara, heillä on monia käytännön tietoa 
ja taitoja, joita ilman seurakuntaelämä oli-
si paljon köyhempää. Jokaiselle, joka halu-
aa antaa panoksensa seurakunnan toimin-
taan, on annettava mahdollisuus palvella 
kirkkoa niillä lahjoilla, jotka Luoja on hä-
nelle antanut.

7. Kempeleen seurakunnan jumalanpal-
veluselämä on erittäin elävä ja voimalli-
nen. Pitkäkestoinen panostaminen juma-

lanpalvelukseen on kantanut hienosti he-
delmää. Olen saanut iloita tästä monena 
sunnuntaina seurakuntalaisen ominaisuu-
dessa. Jumalanpalvelusta on kehitetty va-
kuuttavalla tavalla yhdessä seurakuntalais-
ten kanssa. Tätä kehitystyötä on syytä jat-
kaa ja syventää tulevaisuudessa edelleen. 

8. Kempeleläisiä palvelee parhaiten itse-
näinen Kempeleen seurakunta. Päätöksen-
teon säilyminen mahdollisimman lähellä 
antaa mahdollisuuden siihen, että tavalli-
sen seurakuntalaisten ääni kuuluu ja vai-
kuttaa asioihin. Mikäli koko kirkkoa kos-
keva seurakuntauudistus etenee ensi vuon-
na kirkolliskokouksessa, silloin on syytä 
miettiä yhteistyön suuntia tarkemmin. 

9. Yhdessä me olemme aina ihmettelemäs-
sä uskon salaisuutta. Tähän liittyy kysely ja 
tutkiminen, sitä ei voi eikä saa kahlita. Kir-
kon tulee kuitenkin myös toimia Paime-
nen äänenä, joka johdattaa yhteiselle tiel-
le kotia kohti.

10. Lapsesta lähtien oli itselleni selvää, että 
minusta tulee veturinkuljettaja. Perheem-
me oli vahvasti veeärräläinen, äitini ja isä-
ni työskentelivät molemmat VR:n palve-
luksessa, samoin täti ja isoisä. No, pojasta 
ei tullut veturinkuljettajaa. Jonkinlainen 
haikeus tästä jäi, mutta ei voi valittaa. Jos-
pa pääsisin kuljettamaan Kempeleen seu-
rakuntaa kohti valoisaa huomista!

II vaalisija
Limingan seurakunnan 
seurakuntapastori, 
TK, FL
Kimmo Helomaa

III vaalisija
Tuiran seurakunnan 
kappalainen, 
TM, KTM
Petteri Tuulos

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n



14    Nro 28     4.–11.9.2014

Menot Oulun seurakunnissa 4.–11.9.2014

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: Lauri Tapani 
Huhtanen.
Haukipudas: Eevi Inkeri Kyl-
lönen, Lucas Jan Philipp Heil, 
Vilho Eeli Artturi Heikkilä, 
Antti Fredrik Johannes Vii-
namäki.
Karjasilta: Tilda Sophie In-
keri Heikkinen, Paavo Ur-
ho Aukusti Jokelainen, Paa-
vo Albert Kemppainen, Sa-
lome Tuulia Meltemutmut, 
Milka Eevi Livia Mäkelä, Mio 
Noel Elliot Ojala, Noel And-
rea Saartoala, Senja Helmi 
Valpuri Tiikkaja, Siiri Annik-
ki Tuomi, Aleksi Väinö Juha-
ni Vainio.
Kiiminki: Miike Mattias Pelt-
tari, Eliel Benjamin Määttä, 
Aurora Anna Matilda Ollila.
Oulujoki: Sylvia Anni Claudia 
Puroila, Stella Eila Olivia Pu-
roila, Niklas Jussi Henrik Pät-
si, Vili Eemil Oliver Rossi, El-
la Maria Veikkolainen, Emi-
lia Fanni Linnea Väisänen, 
Eevert Eino Ilmari Väyrynen, 
Aada Emilia Ylinen.
Oulunsalo: Väinö Viljami 
Martiskainen, Niilo Viljami 
Karhumaa.
Tuira: Mikael Eemil Aukus-
ti Haapakangas, Alisa Isabel 
Harju, Jasper Juhani Kuos-
manen, Mikael Henri Juha-
ni Niemelä, Väinö Tuomo Ju-
hani Pekkala, Selja Aava Eli-
sabet Puolitaival, Mette El-
sa Amalia Seppälä, Aapo Jo-
han Aleksanteri Soininen, Je-
re Tuomo Veikko Turpeinen.

 
Vihityt

Tuomiokirkko: Jukka Tapani 
Sahi ja Katariina Ilona Höy-
kinpuro, Kari Matti Koret ja 
Leena Maarit Tiainen.
Haukipudas: Petri Paavo Il-
mari Aspelund ja Jenni Ida 
Emilia Jukuri.
Karjasilta: Stephen Broadey 
ja Sisko Marita Poikolainen, 
Hannes Juhani Paukkeri ja 
Ruusa Matleena Myllyneva, 
Petri Juhani Kokko ja Jemina 
Annikki Hertteli, Juha Petri 
Kaleva Väyrynen ja Sara An-
nikki Sajanti, Petteri Matias 
Keränen ja Johanna Kristii-
na Kylmäaho, Matti Juhani 
Alasimonen ja Janica Hanne-
le Laitanen, Ville Sakari Pu-
roila ja Emilia Marianne Ur-
pilainen, Petri Sakari Taskila 
ja Virpi Irmeli Siltakoski.
Kiiminki: Iikka Janne Juhani 
Passoja ja Camilla Henriikka 
Rasila, Janne Henrik Planting 
ja Riikka Hannele Kukkola.
Oulujoki: Mattias Antto-
ni Taskila ja Miia Tuulia Pit-
kälä, Samu Sakarias Heikkilä 
ja Hanna Tuulikki Lehojärvi, 
Johannes Henrik Saarinen ja 
Annika Marjaana Repo, Iikka 
Hermanni Manninen ja Laura 
Johanna Leskinen. 
Tuira: Juha Petteri Hokajär-
vi ja Tiia Mirjami Heikka, To-
mi Jaakko Pekka Hassi ja Kai-
sa Tuulikki Paaso, Jarno Mat-
ti Kuukasjärvi ja Hanna-Ma-
ri Pirkonen,  Tuomo Jaakko 
Markus Koskela ja Kirsi-Lii-
sa Marjaana Mannila, Tuo-

mas Tapani Koistinen ja Lau-
ra Pauliina Tuunainen, Veli-
Mikko Tapani Kaikula ja An-
na-Kaisa Kristiina Henriks-
son, Petri Mikael Törmänen 
ja Emmi Anneli Rintasaari. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eila Inkeri 
Tuhkanen 93, Johan Adolf  
Hyötylänmäki 90, Vappu Mir-
jam Sahlgren 89, Maija-Lii-
sa Koivumäki 86, Erkki Haa-
paniemi 83, Kalevi Henrikki 
Haarala 75, Mirja Marjatta 
Nurmenniemi 74, Pertti Jaak-
ko Antero Pyykkönen 55.

Karjasilta: Anna Heikkinen 
89, Eila Maria Sofia Hedberg 
80, Mirjami Ellen Kaukua 79, 
Eila Annikki Torkkeli 60.
Kiiminki: Yrjö Aappo Alek-
santeri Laurila 76.
Oulujoki: Helvi Maria Veik-
kola 88, Heino Henrikki Jalo 
77, Pirkko Marjatta Alila 66, 
Leo Jalmari Rahikainen 80. 
Oulunsalo: Teuvo Pauli Val-
demar Korkiakoski  68.
Tuira: Martta Elisabet Holl-
ström 93, Eino Aukusti Eskeli-
nen 79, Sirkka Anneli Härkö-
nen 71, Tuomo Antero Läm-
sä 69, Tarja Leena Alajukuri 
64, Osmo Kalevi Saariaho 63.

Oulun tuomiokirkossa keskustellaan 
uskonnosta, kehosta ja tanssista

Sunnuntaina 14.9. 
kello 17 Oulun tuo-
miokirkossa esiintyy 
suomalaisen moder-

nin tanssin kantaäiti Riitta 
Vainio. Hänen tanssiteok-
sensa Vie valo pimeään tuo 
kirkkoon tanssin väriskaa-
lan valkoisesta mustaan. 
Sen monipuolinen ääni-
maailma koostuu kulhois-
ta, kongeista, tiu'uista, kivi-
en iskuista, hiekan ja meren 
äänistä, elävästä musiikis-
ta, varhaisgregoriaanisesta 
laulusta ja runoista.

Riitta Vainion lisäksi mu-
kana ovat tanssijat Vea Vai-
nio, Elina Perttola, Taina 
Huoman sekä Soili Haka-
ma. Rukouslauluja laulavat 
Soili Hakama ja oululainen 
Resonanssi-kuoro. Kanttori-
na on Riitta Piippo.

Tanssiesitykseen ja sen 
jälkeen alkavaan paneeli-
keskusteluun on vapaa pää-
sy. Parituntinen tapahtuma  
on osa OuDance -festivaa-
lia, ja sen järjestävät yhteis-
työssä JoJo – Oulun Tanssin 
keskus ja Oulun ev.lut. seu-
rakunnat.

Tanssiteoksen päätyt-

tyä alkaa paneelikeskus-
telu teemalla Uskonto, ke-
ho, tanssi. Keskustelijoina 
ovat Riitta Vainion lisäk-
si muun muassa Oulujo-
en kirkkoherra Satu Saari-
nen, FT kulttuuriantropo-
logi Taina Kinnunen ja Jo-
Jon toiminnanjohtaja He-
lena Lindqvist. Keskus-

telun vetää JoJon taiteel-
linen johtaja Jarkko Leh-
mus. Paneelissa pohditaan 
mikä on pohjoismaises-
sa kristillisessä arvoympä-
ristössä kasvaneiden suhde 
omaan kehoonsa. Mitä nä-
kökulmia kristillinen usko 
tuo kehollisuuteen ja tans-
siin? Millaista kehollisuus 

on kristillisessä liturgiassa?
– Liikkeen ja jumalan-

palveluksen suhde on koet-
tu meillä ongelmallisek-
si. Osasyy tähän on vahva 
saarnan ja puhutun sanan 
sekä sen kuuntelemisen ko-
rostus. Kuitenkin, jos kat-
soo vaikkapa afrikkalais-
ta kristillisyyttä, ilo, kiitos 
ja ylistys näkyvät ihmisten 
koko ruumiillisessa olemi-
sessa. Usko tuntuu kehos-
sa ja usko liikuttaa, pohtii 
kirkkoherra Satu Saarinen.

Keskustelun vetäjä Jark-
ko Lehmus kertoo odotta-
vansa paneelikeskustelua 
mielenkiinnolla:

– Pidän tämän keskus-
telun käymistä tärkeä-
nä etenkin täällä Oulussa 
pohjoispohjalaisen arvo-
ympäristön vuoksi. Sanaan 
tanssi liitetään usein asioi-
ta, jotka eivät siihen kuulu. 
Tanssi on vain tanssia. Ihan 
samalla lailla kuin kirjoit-
taminen on vain kirjoitta-
mista. On hyvä pohtia mi-
ten meillä suhtaudutaan ih-
misen fyysisyyteen, ja mi-
ten se näkyy esimerkiksi ju-
malanpalveluselämässä.   

Karjalaisen 
kansan messu

sunnuntaina 7.9. klo 10–11 Oulunsalon kirkossa 

Tapani Nuutisen sävelmä Karjalaisen kansan
messu yhteistyössä Oulun Karjalaseuran kanssa. 

Liturgia Mari Flink, saarna Minna Salmi,
esilaulajina Uuden Äänen laulajat. 

Muusikot Kaisa Ristiluoma, harmonikka,
Olli Seikkula, viulu ja kitara, 

Maria Mucheleka, huilu
ja Jukka Nurmela, kontrabasso. 

Messun jälkeen kirkkokahvit
toimitalolla.

Äänet, liike, laulu ja musiikki kuljettavat sinua läpi kirkkotilan, jotta 
voit löytää ja kohdata oman sisimpäsi. Miten voit hengittää ikuisuuden 
lähteille? Kuuletko tuulen huminan? Vastaako se sinun sisäistä kaipuutasi?

M at t i  Va in io
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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
Messu su 7.9. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi. 
Radiointi radio Pooki.
Messu su 7.9. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja kanttorina 
Péter Marosvári.
Messu su 7.9. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Litur-
gia Olavi Rimpiläinen ja saar-
na Samuel Korhonen.
Afrikkalainen gospelmessu 
su 7.9. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen.

Hartauselämä
Ompeluseurat to 4.9. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 5.9. klo 18, Van-
ha pappila. Matka halki Raa-
matun jatkuu Jeesuksen seu-
rassa.
Aamupiiri la 6.9. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 9.9. klo 19, Keskus-
tan seurakuntatalo. Erkki Pi-
ri, Kari Päkkilä.
Raamattupiiri ke 10.9. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
10.9. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Hiljaisuutta, ru-
kousta, Taize-lauluja. NNKY 
ja Sinapinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 11.9. klo 14, 

Vanha pappila. 
Raamattupiiri to 11.9. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.

Musiikki ja kulttuuri
Kamarikuoro Krysostomos 
konsertoi la 27.9. klo 19, tuo-
miokirkossa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 9.9. klo 
9, Keskustan seurakuntata-
lo, monitoimisali. Maksuton 
aamupala alueen vähävarai-
sille ja työttömille. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 10.9. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 11.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Päihdetyön aamukahavit to 
11.9. klo 9–10, Keskustan seu-
rakuntatalo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijä Riku-Matti Järven vas-
taanotto to 11.9. klo 11, Kes-
kustan seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 11.9. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. Laulupuu on maksuton. 
Perhepyhäkoulu su 7.9., Hei-
nätorin seurakuntatalo. 
Perhekahvila ma 8.9. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Heinätorin perhekerho ti 
9.9. klo 10, Heinäpään seura-

kuntatalo. 
Keskustan perhekerho to 
11.9. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Pienoismallikerho su 7.9. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille. Kokoontuu 
joka kuukauden 1. ja 3 sun-
nuntai nuorisotyöntiloissa, 
2. krs. Lisätietoja Tapio Huh-
telin, p. 050 5479 657. Ei en-
nakkoilm. 
1.–3.luokkalaisten liikun-
takerho ma 8.9. Myllytullin 
koulun liikuntasali. Ei ennak-
koilm., maksuton.
4.–6.luokkalaisten liikunta-
kerho ma 8.9. klo 17, Oulun 
Kansainvälinen koulu liikun-
tasali. Ei ennakkoilm., mak-
suton.
Puuhakerho 1.–4.luokkalai-
sille ma 8.9. klo 17.30, Inti-
ön seurakuntakoti. Ei ennak-
koilm., maksuton. 
Puuhakerho 1.–6.luokkalai-
sille ma 8.9. klo 17.30, Kes-
kustan seurakuntatalo. Ei en-
nakkoilm., maksuton.
Kokkikerho 4.–6.luokkalai-
sille ma 8.9. 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-
to, p. 050 5249 779. 
Kokkikerho 1.–3.luokkalai-
sille ti 9.9. klo 16.30, Heinä-

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

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

torin seurakuntatalo. Ennak-
koilmoittautuminen nuoriso-
työnohjaaja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779.
Askartelukerho 1.–4.luokka-
laisille ti 9.9. klo 18, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kerhos-
sa askarrellaan ja loihditaan 
omien kätten töitä perintei-
sillä askartelumateriaaleilla. 
Ei ennakkoilm., maksuton. 
Puuhakerho 1.–6.luokkalai-
sille ke 10.9. klo 17.30, Kes-
kustan seurakuntatalo. Ker-
hossa hiljennytään, leiki-
tään, askarrellaan ja joskus 

kokkaillaankin jotain pientä 
yhdessä toisten lasten kans-
sa. Ei ennakkoilm., maksu-
ton.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
4.9. ja 11.9. klo 12.30–14, In-
tiön seurakuntakoti.

Muut menot
Silmukka ke 10.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. Kä-
sityö- ja askarteluihmisten 
hyvän tekemisen aamupäi-
vä. 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!

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 

Torstaina 4.9. klo 19 
katolisessa kirkossa, Liisantie 2.
Toim. isä Donbosco Thomas 
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

Eroryhmä 
alkaa 8.10. klo 16–17.30 ja se kokoontuu keski-
viikkoisin 10 kertaa viikoittain Perheasiain neu-
vottelukeskuksessa, Isokatu 17, 3. krs.

Vertaisryhmässä jaetaan eroprosessiin liitty-
viä tunteita ja ajatuksia ja etsitään voimavaro-
ja uudessa elämäntilanteessa. Ryhmä on tar-
koitettu eropäätöksen jo tehneille naisille ja 
miehille. Ryhmään otetaan korkeintaan 8 hen-
kilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 19.9. mennes-
sä Perheasiain neuvottelukeskukseen, p. 044 
3161 557 tai sähköpostitse eija.mukka@evl.fi.

messun yhteydessä sunnuntaina 14.9.
 klo 10

Oulun tuomiokirkossa
Haukiputaan kirkossa

Karjasillan kirkossa
Kiimingin kirkossa
Oulujoen kirkossa

Oulunsalon kirkossa
klo 12

Pyhän Tuomaan kirkossa

Kaikissa seurakunnissa  on messun jälkeen 
tarjolla kirkkokahvit.

Vapaaehtoisten 
tehtävään 

siunaaminen
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Kirkko lähelläsi päivä Rotuaarilla 
torstaina 11.9. klo 11–14. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjestää Kirkko lähel-
läsi päivän tapahtumia keskellä Oulua, kävelykadulla. 
Tapahtuman aikana on mahdollisuus osallistua vesipa-
jatson kautta Kirkonulkomaanavun keräykseen Etelä-
Sudanin ruokakriisin helpottamiseksi. Voit ehdottaa 
Tuomiokirkon lastenpaikan lampaalle nimeä. Heitto-
rastilla (käy kurkkaamassa mitä lentää) luvataan pie-
net palkinnot. Ohjelmassa on myös pientä tarjoilua ja 
musiikkia sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun seurakunnan työntekijöiden kanssa. Infoa 
seurakuntavaaleista. Esitä oman toiveesi kirkolle ja 
tuomiokirkkoseurakunnalle.
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Menot Oulun seurakunnissa 4.–11.9.2014

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 7.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Arto Nevala, kanttorina 
Hannu Niemelä. 
Perhemessu su 7.9. klo 13 
Martiniemen srk-kodilla, toi-
mittaa Jari Flink, kanttorina 
Else Sassi, mukana lastenoh-
jaajat Kati Jussila ja Sarita 
Kirves sekä nuorisotyönoh-
jaaja Pekka Rintamäki. Kirk-
kokahvit.

Hartauselämä
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 4.9. klo 18 Kellon srk-ko-
dilla. Sielunhoito ja rukous-
palvelu.
Rukouspiiri to 11.9. klo 18 
srk-keskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten yhteinen 
kerho, jossa hiljennytään, 
kahvitellaan, askarrellaan, 
lauletaan ja leikitään. Perhe-
kerhoon ei ole ilmoittautu-
mista vaan sinne voi tulla sil-
loin kun itselle sopii. Lisätie-
toja, p. 040 5471 472 tai ou-
ti.palokangas@evl.fi.

Varhaisnuoret 
Varhaisnuorten kerhot kai-
paavat kerhonohjaajia! Ker-
honohjaajia tarvitaan kir-
konkylälle, Martinniemeen 
ja Jokikylään. Jos olet rippi-

koulun käynyt nuori ja kiin-
nostunut kerhonohjaukses-
ta, ota yhteyttä Elisa Manni-
seen elisa.manninen@evl.fi 
tai p. 050 5133 225. Varhais-
nuorten kerhot alkavat vii-
kolla 38.

Nuoret
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18 Vakkurilassa. Nuorten il-
loissa on mahdollisuus kave-
rien kohtaamiseen, kahvitte-
luun ja illan viettoon vaikka-
pa lautapelejä pelaten. Jo-
kaisessa illassa on hartaus.
RaJu-ilta keskiviikkoisin klo 
18.30 Wirkkulassa. RaJu-illas-
sa ollaan Raamatun äärellä. 
Ihmetellään, pohditaan, teh-
dään ja jutellaan. 
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.

Musiikki
Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Syyskausi alkaa to 
4.9. Uusia laulajia otetaan 4. 
ja 11.9. klo 16.30 lähtien. Kuo-
ro on tarkoitettu 7–13-vuoti-
aille tytöille ja pojille. Kuoro-
leiri Isollaniemellä lokakuun 
alussa. Tiedustelut, kuoron-
johtaja Else Sassi p. 040 5818 
974, else.sassi@evl.fi.

Lähetystyö
Hiippakunnan lähetysjuhlat 
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.oulunseura-
kunnat.fi/lahetystapahtu mat 
tai lähetyssihteeriltä, p. 040 
5014 764, paula.hiltunen@
evl.fi.

Diakonia
Seurakuntakerhojen vapaa-
ehtoisten palaveri to 25.9. 
klo 12–14 srk-keskuksessa. 
Kerhot kokoontuvat kirkol-
la, Kellossa, Martinniemes-
sä ja Jokivarren vanhusten-
talolla. Vapaaehtoinen voi 
toimia esim. ohjaajana, kah-
vituksen järjestäjänä, kerho-
laisen avustajana. Uusia ih-
misiä toivotaan mukaan. Ky-
sy lisää Johanna Kerolalta, p. 
045 1393 993.

Muut menot
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 8.9. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. Piirin toiminnalla tu-
etaan seurakuntatyötä Vie-
nan Karjalassa, kummityötä 
Nepalissa sekä erilaisia pai-
kallisia hankkeita. Lisätieto-
ja diakonissa Johanna Kero-
la, p. 045 1393 993.
Raamattupiiri ke 10.9. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Puttaan Tuvan avointen ovi-
en syyskausi käynnistyy pe 
12.9. klo 12–14. Vapaaehtois-
ten emäntien kokous 12.9. 
klo 11 Puttaan Tuvalla.

Jumalanpalvelukset
Messu su 7.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Sari Wallin.
Sanan ja rukouksen ilta su 
7.9. klo 18 Jäälin kappelissa, 
Seija Helomaa ja Sari Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 4.9. klo 10 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa vas-
taanotolle vain maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7008 151 
tai sähköpostilla. 
Juttunurkka ma 8.9. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 8.9. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 8.9  klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella. 
Diakoniapiiri ma 
8.9. klo 13–14.30 
Jäälin kappeli. 
Kädentaidon-
ryhmä. 
Naisten kas-
vuryhmä ti 
9.9. klo 14 Su-
velan leirikes-
kuksessa. Sään 
salliessa ulkoilem-
me. Tervetuloa!
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
Ruskakööri pe 5.9. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Poikakuoron Jun-
nujen (1.–3.-lk) 

aloitus to 4.9. 
klo 16.15 seu-
rakuntakes-
kuksessa, uu-
det pojat ter-
vetuloa! Kuo-
rosta voi ky-

syä jarkko.met-
sanheimo@evl.fi 

tai p. 0400 487 187.

Lapset ja perheet
Jäälin kappelin päiväker-
hoissa on vielä tilaa, paik-

Kellonkartanon toimintaa: 
Raamattukurssi 5.–7.9., Juk-
ka Norvanto ja Anu Vuola, 
Kartanon Kirkko sunnuntai-
sin klo 13.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: toimintakauden ava-

koja 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.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 7.9. klo 
12 päiväseurat ja perheruo-
kailu ry:llä, Petri Kulmala. 
Eläkepiiri ti 9.9. klo 13 srk-
keskuksen monitoimisalissa.
Rauhan sana: su 7.9. klo 18 
seurat Montin-salissa, puhu-
jana Raimo Salonen.
Siionin virsiseurat: su 14.9. 
klo 15 Montin-salissa.

Elokorjuun juhla "Kädet yhteen liitän, ihmettelen 
Luojan töitä, sadosta nyt kiitän." 

Tervetuloa nauttimaan 
syksyn sadosta 

Martinniemen seurakuntakodille sunnuntaina 7.9. klo 
12 alkaen lounaalle, jonka jälkeen klo 13 perhemessu 

ja lopuksi kirkkokahvit. 
Messun toimittaa Jari Flink, kanttorina Else Sassi ja 
mukana lastenohjaajat Kati Jussila ja Sarita Kirves 

sekä nuorisotyönohjaaja Pekka Rintamäki.

jaiset ja seurat su 7.9. klo 12 
ry:llä, lauluseurat ke 10.9. klo 
18.30 Tarja ja Jyrki Huovisel-
la, Lenkkitie 4. Kello: om-
peluseurat pe 5.9. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 7.9. klo 17 
Kellon srk-kodissa.

Diakonia.
Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa autta-
mista ja palvelua. Kun sinulla on elämässäsi huolia ja 
vaikeuksia, tarvitset tukea ja keskusteluapua tai tun-
net itsesi yksinäiseksi, voit ottaa yhteyttä. Diakonia-
työn palvelut ovat ilmaisia, luottamuksellisia ja tarkoi-
tettu kaikenikäisille.
Yksittäisistä tapahtumista, tilaisuuksista ja työntekijöis-
tä löytyy tietoa kts. diakonian rivi-ilmoitukset tai 
www.oulunseurakunnat.fi/kiiminginseurakunta.
Kun elämän reppu liikaa painaa voidaan yhdessä taak-
kaa keventää, puhella ja rukoilla.

S a nna K r o o k

Diakoniatyön 
ajanvaraus 

taloudellisissa asioissa 
vastaanotolle 

maanantaisin klo 9–11 
p. 040 7008 151 tai

 sähköpostilla. 

Kirkko lähelläsi -päivää 
vietetään torstaina 11.9.

Seurakunta tarjoaa hernekeittoa kirkonkylällä 
K-Aterian edustalla ja Jäälissä K-Marketin edustalla 

klo 11–14. Lisäksi tarjolla tietoa seurakunnan 
toiminnasta ja tulevista kirkollisvaaleista. 

Työntekijöitä tavattavissa. Tervetuloa porisemaan! 

Soiton tai laulun harrastaja
Haluaisitko jakaa taitojasi muidenkin iloksi 

jumalanpalveluksissa tai muissa seurakunnan 
tilaisuuksissa. Otamme mielellään musiikin 

harrastajia toteuttamaan tilaisuuksia yhdessä. 

Ota yhteyttä kanttoreihin.
jarkko.metsanheimo@evl.fi

sari.wallin@evl.fi

Kirkko lähelläsi -päivä torstaina 11.9. 
Seurakunnan työntekijöitä tavattavissa klo 17–20 Kellon 
S-Marketilla, Jatulissa ja kirjaston aukiolla. Jaossa uu-
nituoreet 101 syytä kuulua Haukiputaan seurakuntaan 
-esitteet. Tule ja hae omasi! 
Kirkko avoinna klo 18-20. Kymmenen minuutin urkukon-
sertit klo 18.15, 19 ja 19.45, urkurina Else Sassi. 
Leikkipuistopyhäkoulu lapsille ja vanhemmille klo 18 
Haukiputaan keskustan leikkipuistossa K-kaupan takana.
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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
Kansanlaulumessu su 7.9. 
klo 10, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus. 
Messu su 7.9. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. Pyhä-
koulua lapsille messun yhte-
ydessä.
Varikkomessu su 7.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Messu su 7.9. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Ks. ilmoitus.
Messu su 7.9. klo 12, Maikku-
lan kappeli. Ks. ilmoitus. 
Vapaaehtoisten tehtävään 
siunaaminen su 14.9. klo 10 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 4.9. ja 11.9. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
10.9. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 11.9. klo 18, 
Kastellin 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!

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 579  
tai paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.
Diakoniapiiri ma 8.9. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 

Lähetys
Hanna -rukousryhmä to 4.9. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Lähetyspiiri ti 9.9. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 10.9. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot, perhetupa, li-
sätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 4.9. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Eläkeläisten kerho to 4.9. 
klo 13, Karjasillan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 11.9. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroharjoitukset lisätieto-
ja  www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset.

Muut menot
Vertaistukiryhmä yhden 
vanhemman perheille ke 

17.9. klo 17.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Karjasillan seurakunnan 
4-vuotiaiden synttärit 
12.10. klo 15 Karjasillan kirk-
ko. Kutsumme sinut, heinä-
joulukuussa 2014 neljä vuot-
ta täyttävä, Prinsessa / Lin-
nan Ritari, juhlimaan per-
heesi kanssa  Karjasillan seu-
rakunnan yhteisiä 4-vuotiai-

Pyhäkoulut 
  alkavat sunnuntaina 7.9.

Kastellin kirkolla klo 10 messun yhteydessä, 
Pyhän Andreaan kirkolla yhdessä ry:n kanssa klo 12 
messun yhteydessä 
Luontopyhis Lämsänjärven kaupunkileirikeskuk-
sessa klo 15–16.30 
Perhemessusunnuntaisin kirkoilla ei ole pyhäkou-
lua. 

Lisäksi:
Tuomasmessun ja Varikkomessun yhteydessä 
Puistopyhis Metsokankaan keskusleikkipuistossa 
torstaisin klo 9.30–10.30 (11.9., 9.10., 6.11. ja 11.12.)
Taidepyhis 1.–3. luokkalaisille arki-iltapäivisin Metso-
kankaan- ja Lintulammen koululla, Kastellin kirkolla 
sekä Maikkulan- ja Kaukovainion kappeleilla
Sähköpostipyhispaketti omaan sähköpostiin kerran 
kuussa
Lisätietoja: Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109 
tai mari.jaaskelainen@evl.fi. 

Majakkailta 
perjantaina 19.9. klo 18.30 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Ulla-Chrstina Sjöman: 
Rukouksen tiellä – 
kun Herra 
vaikenee.

Musiikista vastaavat 
Emmi-Lotta Pöyhtäri 
ja Johanna Holma. 
Tarjolla iltapalaa. 
Tervetuloa 
mukaan! 

Järjestäjä: Karjasillan 
seurakunta ja Majakkatiimi

Vapaaehtoisten 
tehtävään siunaaminen 

sunnuntaina 14.9.klo 10 Karjasillan kirkossa.
Toimittaa Juhani Lavanko. 

Messun yhteydessä siunataan Karjasillan seurakunnan 
vapaaehtoiset tulevan toimikauden tehtäviin. 
Tervetuloa kaikki vapaaehtoiset messuun ja 

kirkkokahville!

Kirkko lähelläsi -päivää 
vietetään torstaina 11.9.

Aamupuuro Kaukovainion kappelilla klo 9–10. Ter-
vetuloa aloittamaan päivää yhteisellä aamupalalla ja 
tapaamaan alueen työntekijöitä. Aamupala on mak-
suton. Kello 10 varttihartaus, jonka jälkeen alueen 
työntekijät ja vapaaehtoiset jalkautuvat Kaukovai-
nion alueelle jakamaan leipätervehdyksiä kotiovil-
le. Työntekijät tunnistaa virkapaidoista sekä Karjasillan 
seurakunnan tunnuksella varustetuista takeista. Jaka-
matta jääneitä leipiä voi hakea myöhemmin iltapäivä-
kahvilta kello 16–17 Kaukovainion kappelilta. Samalla 
voi nauttia kupposen kahvia, vaihtaa päivän kuulumi-
sia ja hengähtää hetken kirkkosalin puolella.  Leipiä jae-
taan niin pitkään kuin niitä riittää. Vapaaehtoiset seu-
rakuntalaiset voivat osallistua ja ilmoittautua mukaan 
kirkko lähelläsi -päivään Kimmolle, p. 050 3105 001. Voit 
osallistua mukaan jakamaan leipiä yhdessä työntekijöi-
den kanssa tai auttamaan aamupuuron ja iltapäiväkah-
vien keitossa tai ihan vaan juttuseuraksi toiselle.

klo 14.30–15 Kaakkurin kirjastolla. Karjasillan seura-
kunnan lastenohjaaja "satusetä Junnu" pitää Kaakku-
rin kirjastossa satutuokion.

klo 17 Pyhän Andreaan kirkolla. Tule viettämään mu-
kavaa iltaa rennosti kahvitellen tai tehokkaasti hikoil-
len Kaakkuriin yksin tai yhdessä koko perheellä. Avoi-
met ovet, työntekijöihin, toimintaan ja tiloihin tutustu-
mista sekä kahvia tarjolla kirkolla klo 17 alkaen. Klo 18 
GospelGym ulkona (sateen sattuessa sisällä), jonka ai-
kana lastenhoitoa. Klo 19 iltapalaa. GospelGym on tar-
koitettu kaikille miehille ja naisille, aloittelijoille ja edis-
tyneille. Tarvitset mukaan juomapullon ja jumppa-alus-
tan, tarvittaessa myös lämmintä vaatetta.

klo 15–17.30 Kastellin S-marketin pihalla ja Kastellin 
kirkossa. Hernekeittoa, musiikkia, leikkivarjoleikkejä 
lapsille, toiminnan esittelyä, seurakuntavaali-infoa. Ru-
pattele seurakunnan työntekijöiden kanssa mielessäsi 
olevista asioista. Palauteseinään voit kirjoittaa toivee-
si ja terveisesi.  Poikkea porisemaan! Ja tervetuloa illal-
la klo 18 viikkomessuun Kastellin kirkkoon. Messun jäl-
keen pieni iltapalatarjoilu.

sunnuntaina 7.9. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Syksyn ensimmäisen Varikkomessun toimittaa Heik-
ki Karppinen yhdessä Paula Rosbackan ja vapaaeh-
toisten kanssa. Musiikista vastaa tuttuun tapaan 
oma messubändi. Pyhäkoulu lapsille. Messun jäl-
keen kirkkokahveilla lähetyssihteeri Paula Rosbacka 
kertoo lähetystyön kuulumisia. Kolehti nuorten am-
matilliseen koulutukseen Kongon demokraattises-
sa tasavallassa, Sierra Leonessa, Ugandassa, Intias-
sa, Bangladeshissa ja Kambodzhassa Kirkon Ulko-
maanavun kautta.  Pyhäkoulu lapsille.

Kansanlaulumessu
sunnuntaina 7.9. klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Kansanlaulumessussa musiikki ja laulut ovat mo-
nille tutusta ja rakkaasta kansanlauluperinteestä. 
Musiikista vastaa kanttori Sirpa Ilvesluoto. Messus-
sa kuullaan myös Sulo Räinää, Haukiputaalaista sa-
hansoittajaa. Messun toimittaa Kimmo Kieksi, avus-
tajina Erja Järvi, Jenni Koskenkorva ja Sirpa Vähä-
aho-Kuusisto. Messun jälkeen kirkkokahveilla en-
nakkotietoa syksyn tulevista tapahtumista ja seu-
rakuntavaaleista. 

Messu 
sunnuntaina 7.9. klo 12 Kaukovainion kappelissa. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, avustaa Mirjami Dut-
ton, kanttori Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.

Messu 
sunnuntaina 7.9. klo 12 Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustaa Esa Nevala, kanttori Sirpa 
Ilvesluoto. Kirkkokahvit. 
Kolehti nuorten ammatilliseen koulutukseen Kon-
gon demokraattisessa tasavallassa, Sierra Leonessa, 
Ugandassa, Intiassa, Bangladeshissa ja Kambodzhas-
sa Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

den synttäreitä Karjasillan 
kirkkoon (Nokelantie 39). Il-
moittaudu juhlaan pe 3.10. 
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja Marjaana Lassil-
ta, p. 040 5747 108. Huom. 
Ilmoitathan jokaisen juhlaan 
osallistuvan perheenjäsenen 
erikseen lisähenkilönä!

Syyskausi avataan
kirkoissa ja kappeleissa
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Kirkko lähelläsi - Seurakuntapäivä torstaina 11.9
Seurakunnan työntekijöitä tavattavissa klo 11–15 Hin-
tan Salessa, Myllyojan ostoskeskuksessa, Ylikiimingin S-
marketissa ja Yli-Iin Salessa. Myllyojalla soppatykki, jos-
ta hernerokkaa niin kauan, kun soppaa riittää! Kahvit ja 
Hintan marttojen herkkupitko ei lopu kesken mistään.
Tervetuloa keskustelemaan ja juttelemaan ajankohtai-
sista aiheista, tutustumaan seurakuntavaali-asiaan tai 
vain juomaan kahvia ja mehua! Tapahtuma on osa Ou-
lun seurakuntien jalkautumispäivää.

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 4.–11.9.2014

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 7.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Anu Fedo-
toff, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Pop up-kahvit pi-
hamaalla.
Sanajumalanpalvelus su 7.9. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Sanna Komulainen, kant-
torina Anja Hyyryläinen.
Maakirkko su 7.9. klo 10, Ei-
ja ja Asko Väänäsellä Ala-
vuotolla, Ylikiiminki. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. Kirkkokahvit.

Musiikki ja kulttuuri
Celtic connections laulupii-
ri jatkaa keväällä alkanutta 
toimintaansa ke 10.9. klo 18, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ks. ilmoitus s. 20.

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

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoki ja 
kohdasta lapset ja perheet 
löytyvät tarkemmat tiedot 
mm. lasten ja perheiden ta-
pahtumista ja kerhoista.

Syyslomaleiri 
1.–4.-luokkalaisille tytöille ja pojille 
ma-ti 20.–21.10. Kiimingin Suvelassa. 

Leirillä leikimme, askartelemme, pelaamme ja vietäm-
me aikaa yhdessä. Leirimaksu on 21 euroa, joka sisältää 
yhteiskuljetuksen Hintasta, majoituksen, ruoat, leirillä 
käytettävät materiaalit ja tapaturmavakuutuksen. Lei-
rikirjeen saa postissa ennen leiriä. 
Ilmoittautuminen 10.–30.9. välisenä aikana osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja saat San-
na Karjalaiselta, p. 040 7186 925 ja Tuija Perkkiöltä, p. 
044 3161 451.

Kuorot ja kerhot
Oulujoen kirkkokuoron 
harjoitukset to 4.9. klo 18–
19.30, Hintan srk-talo.

Muut menot
Fransupiiri ti 9.9. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 

Lähetys
Piispankamari pe 5.9. klo 11–
14, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen kirpputorikahvi-
la avoinna perjantaisin.

         

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.

Seurakunta-
kerho 

alkaa to 18.9. klo 11 
Toimitalolla.

Tervetuloa kerhoon
uudet ja tutut 
kerholaiset. 

Mukana Jukka Joensuu, 
Anneli Nieminen ja 

Riitta Markus-Wikstedt.

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 
Karjalaisen kansan messu 
su 7.9. klo 10–11, Oulunsa-
lon kirkko. Tapani Nuutisen 
sävelmä Karjalaisen kansan 
messu yhteistyössä Oulun 
Karjalaseuran kanssa. Litur-
gia Mari Flink, saarna Minna 
Salmi ja esilaulajina Uuden 
Äänen laulajat. Muusikot 
Kaisa Ristiluoma, harmonik-
ka, Olli Seikkula, viulu ja ki-
tara, Maria Mucheleka, hui-
lu ja Jukka Nurmela, kontra-
basso. Messun jälkeen kirk-
kokahvit toimitalolla.

Hartauselämä
Hartaus ke 10.9. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joensuu
Hartaus to 11.9. klo 11.30, 
Teppola. Mari Flink.

Musiikki ja kulttuuri
Uuden Äänen harjoitus to 
4.9. ja 11.9. klo 18–20, Oulun-
salon kirkko. Otamme uusia 
laulajia kaikkiin ääniin, ter-
vetuloa seuraamaan harjoi-
tuksia! Koelaulatus mahdol-
linen aina harjoitusten yhte-
ydessä. Lisätietoja Taru Pis-
tolta, p. 044 7458 349.

.
Lapset ja lapsiperheet

Rytmiä ja riimiä" -kerho 
aloittaa syyskuussa. Kerho 
on tarkoitettu alle 1-vuoti-
aalle vauvalle ja hänen van-
hemmalle. Tärkeässä osas-
sa on vauvan kanssa yhdes-
sä vietettävä yhteinen toi-
mintahetki. Hetki koostuu 
laulusta, lorusta, rytmistä ja 
liikkeestä. Lisäksi kahvitel-
laan ja vaihdetaan kuulumi-
sia yhdessä. Mukaan mahtuu 
8 vanhempi-lapsi paria. Toi-
minta on viikoittaista, ryh-
män ensimmäinen kokoon-
tuminen on to 4.9. klo 9.30 
–11 Repussa (Opintie 2). 
Musiikkikerho to 4.9. klo 15–
16 Repussa. Vetäjinä Taru Pis-
to ja Kirsi Järvelin.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 4.9. 
ja 11.9. klo 9–10.30, Toimita-
lon kerhopiste, Vattukuja 2. 

Kerhoissa on mukavaa toi-
mintaa (kahvittelua, laulua, 
leikkiä, askartelua) lapsille ja 
aikuisille. Kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua.
Perhekerho ma 8.9. klo 9.30–
11, Toimitalon kerhopiste, 
Vattukuja 2. Kerhoissa on 
mukavaa toimintaa (kahvitte-
lua, laulua, leikkiä, askartelua) 
lapsille ja aikuisille. Kerhoihin 
ei tarvitse ilmoittautua.
Perhekerho ti 9.9. klo 9.30–
11, Pitkäkankaan kerhotila 
Reppu, Opintie. Kerhoissa 
on mukavaa toimintaa (kah-
vittelua, laulua, leikkiä, as-
kartelua) lapsille ja aikuisille. 
Kerhoihin ei tarvitse ilmoit-
tautua.

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 10.9. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 
Musiikkikerho to 4.9. klo 
15–16 Repussa, vetäjänä Ta-

Pop up -kahvila 
sunnuntaina 7.9. klo 11 Oulujoen kirkossa. 

Oulujoen kirkon pihamaalla jumalanpalveluksen jäl-
keen. Kahvilan tuotto Kirkon Ulkomaanavun hyväksi. 

Hintan srk-talo (Hintantie 89):
Ma klo 17–18 Sporttikerho 
2.–4.-luokkasille tytöille ja pojille.
Ma klo 18–19 Liikuntakerho 
1.–3.-luokkalaisille pojille.
Ti klo 18–19 Tanssikerho 
1.–3.-luokkalaisille tytöille.
Ke klo 17–18 Askartelu- ja taidekerho 
1.–4.-luokkalaisille pojille ja tytöille.
To klo 18-19 taidekerho 
2.–4.-luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Huonesuon srk-talo (Leväsuontie 19):
Ke klo 17–18 Vanu-kerho 
1.–5.-luokkalaisille tytöille ja pojille.
Hönttämäen srk-koti (Ruotukuja 1):
To klo 18–19.30 Sekakerho 
3.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille.

Myllyojan srk-talo (Koivumaantie 2):
Ma klo 17–18 Puuhakerho 
1.–4.-luokkalaisille tytöille ja pojille.
To klo 18–19 Askartelukerho 
2.–4.-luokkalaisille tytöille.
Saarela monitoimitalo (Poolakuja 2):
Ma klo 17.15–18.15 Sekakerho 
1.–4.-luokkalaisille tytöille ja pojille.
Kokkikerhot: HUOM! Ilmoittautuminen!
Heikkilänkankaan kokkikerho (Kyytipo-
jantie 2): Ti klo 18–19.30 3.–5.-luokkalaisil-
le tytöille ja pojille. 
Hintan kokkikerho (Hintantie 89): To 18–
19.30 3.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille.
Kokkikerhoihin ilmoittautuminen alkaa 
keskiviikkona 10.9. klo 9 osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Mukaan mahtuu 10 lasta/kerho.

Tervetuloa KERHOON! Kerhot alkavat viikolla 38

Lähetyssihteeri Kirsi Paavola on siirtynyt 
toisiin tehtäviin 18.8.2014 alkaen. 

Kiitos 
rukouksista lähetystyön puolesta. 

Kiitos tuesta ja kannatuksesta. Kiitos kaikesta 
yhteistyöstä. Kiitos jakamisesta. Jeesus siunatkoon 

sinua! Lähetystyö tarvitsee sinua!

Kirkko lähelläsi -tapahtumat  
torstaina 11.9. 

klo 17 Kauppakeskus Kapteenissa 
Flash Mob -tapahtuma. 

Seurakunnan työntekijät ovat jututettavina.
klo 17.30–19 Seurakunnan toimitalon 

Yläsalissa Cafe Yläsali. 
Pöytiin tarjoilu. Pianomusiikkia.  

Vapaaehtoinen maksu vähävaraisten 
auttamiseen. 

1.9. aloittavat 
uudet 

työntekijät:
kirkkoherra 

Petri Satomaa, 
vs. diakoni 

Anneli Nieminen ja
vs. lähetyssihteeri 
Virpi Luotolampi

ru Pisto ja Kirsi Järvelin.

Muut menot
Seurakuntakerho to 18.9. 
klo 11, Oulunsalon seurakun-
nan toimitalo. Seurakunta-
kuntakerho alkaa to 18.9. klo 
11. Tervetuloa kerhoon uudet 
ja tutut kerholaiset. Mukana 
Jukka Joensuu, Anneli Nie-
minen ja Riitta Markus-Wik-
stedt.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset  
Messu su 7.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen, saarna Sami Mustakal-
lio, avustaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Anu Arvola-
Greus.
Messu su 7.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa
Helena Paalanne, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttoreina Raa-
kel Pöyhtäri ja Katri Sippola. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Messu su 7.9. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttoreina Raa-
kel Pöyhtäri ja Katri Sippola.
Sanajumalanpalvelus su 7.9. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Toimittaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Heikki Jämsä.
Iltamessu su 7.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la, avustaa Jonna Piirainen, 
kanttorina Anu Arvola-Greus. 
Alkoholiton ehtoollisviini.
Sanajumalanpalvelus (yli-
opiston ekumeeninen avajais-
jumalanpalvelus) ma 8.9. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Toimittaa kirkkoherra (ort.) 
Marko Patronen ja Ari Savuo-
ja, saarna Niilo Pesonen.
Viikkomessu ke 10.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 10.9. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 4.9. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
ria 2 €.
Työttömien ateria to 4.9. klo 
12, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Diakonian vapaaehtoisten
valmistama kotiruokalounas
2 €. Lisätietoja diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 8.9. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aamupala maksuton.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 10.9. klo 
10, Koskelan seurakuntako-
ti. Aamupala maksuton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 10.9. klo 
10, Tuiran kirkko. Aamupala 
maksuton. 

Lähetys
Puutyökerho ma 8.9. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Koskelan käsityökahvila ti 
9.9. 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
Nallekahvila to 4.9. klo 10, 
Tuiran kirkko. Nallekahvila 
avoinna klo 10–12 Tuiran kir-
kolla, Myllytie 5 (käynti Tela-

kan ovesta kirkon takaa), tä-
nään poikkeuksellisesti nuo-
risotilassa. Nalleaskartelua. 
Tule juttelemaan ja leikki-
mään! Lisätietoja lapsi- ja 
perhetyönsihteeri Anu Han-
nula, p. 044 3161 718 ja las-
tenohjaaja Tiina Huurre, p. 
044 3161 733.
Nallekahvilaa ei ole to 11.9. 

Varhaisnuoret
TeeTupa alakoululaisille to 
4.9. klo 14, Tuiran kirkko. 
TeeTuvassa voit pelata, jutel-
la, tehdä läksyjä ja nauttia 
pienen välipalan. Lisätiedot 
Matti Ketola, matti.ketola@
evl.fi, p. 040 5747 069.
Kässäklubi 2.–5.-luokkalai-
sille tytöille to 4.9. ja 11.9. 
klo 18–19.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Klubi kokoon-
tuu kahdeksan kertaa alkaen 
4.9. Mukaan mahtuu 15 tyt-
töä. Ilmoittautumiset katja.
ojakangas@gmail.com tai 
ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla. Lisätietoa sanna.ter-
vo@evl.fi tai p. 040 7451 469.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Nuorten eläkeläisten ryhmä 
ti 9.9. klo 14.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. ilmoitus. 

Seniorit
Seniorien laulupiiri to 4.9. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina vanho-
ja koululauluja, hengellisiä 
lauluja, virsiä ja kansanlau-
luja. Ohjelmassa kahvitarjoi-
lu ja hartaus. Kanttorina Kat-

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.

ri Sippola. Tervetuloa laula-
maan yhdessä!
Eläkeläisten kerho to 18.9. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tervetuloa ker-
hoon uudet ja vanhat. Lisä-
tietoja diakoni Sami Riipinen, 
p. 040 5747 149.
Seniorien laulupiiri to 25.9. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Laulamme yh-
teislauluina vanhoja koulu-
lauluja, hengellisiä lauluja, 
virsiä ja kansanlauluja. Oh-
jelmassa kahvitarjoilu ja har-
taus. Mukana Katri Sippola ja 
Päivi Moilanen.

Leirit ja retket
Tuiran seurakunnan diako-
nian vapaaehtoisten lei-
ri Rokualla pe–su 17.–19.10., 
Rokuan leirikeskus. Virkis-
tystä ja yhdessäoloa Rokuan 
luonnossa. Leirin hinta 47 €. 
Ilmoittautuminen 26.9. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.

Kuorot ja kerhot
Sekakuoro Tuike aloittaa 
syyskauden kuorotoiminnan
to 4.9. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tule mukaan 
nuorekkaaseen kuoroon 
koelaulun kautta. Uusia lau-
lajia otetaan mielellään mu-
kaan, varsinkin miesääniä 
tarvitaan! Kuoroa johtaa 
Raakel Pöyhtäri, tiedustelut, 
p. 040 5747 086.
Rauhoitu Sanan ja teekupin 
äärellä to 11.9. klo 17, Kos-

kelan seurakuntatalo. Ks. il-
moitus.
 

Muut menot
Käsityökerho ma 8.9. klo 12, 
Tuiran kirkko. Tule tekemään 
käsitöitä hyvään seuraan Tui-
ran kirkolle. Ota mukaan 
oma kahvimuki sekä lankaa 
ja virkkuukoukku.
Taize lauluja ja hiljaisuutta 
sunnuntaina 14.9. klo 18 Tui-

ran kirkossa. Hiljaisuuden 
rukoushetki joka keskiviikko 
klo 19 Tuomiokirkon Kryp-
tassa.
Kivikerho ti 16.9. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus.
Sururyhmä läheisensä kuo-
leman kautta menettäneille 
ke 15.10. klo 17, Tuiran kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 

Lapsi- ja perhetyön päiväkerhot, puuhakerhot, per-
hekerhot ja pyhäkoulut ovat aloittaneet syyskauden 
toiminnan. Nettiosoitteesta www.oulunseurakunnat.
fi/kalenteri/lapset ja lapsiperheet löydät tarkemmat 
tiedot.

Rauhoitu Sanan ja teekupin äärellä 
torstaina 11.9. klo 17–18.30
Koskelan seurakuntakodissa. 

Ahdistavatko maailmassa tapahtuvat asiat? Haluat-
ko rauhoittua ja jakaa ajatuksiasi muiden kanssa? Tu-
le keskustelemaan maailman menosta, Jumalasta ja 
muista hengellisistä asioista. Illan aikana kaikille tar-
jotaan myös teetä. Lisätietoja antaa diakoni Heli Mat-
tila, p. 040 5747 145.

Nuorten eläkeläisten ryhmä 
tiistaina 9.9. klo 14.30 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Jos olet alle 40-vuotias nuori tai nuori aikuinen, olet 
työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutumassa takaisin 
työelämään ja kiinnostuit ryhmästämme kysele lisätie-
toja diakoni Heli Mattilalta, p. 040 5747 145.

Tuiran seurakunnan työttömien ja 
vähävaraisten ateriat ja aamupalat

Aamupalat
maanantaisin klo 10–11 Rajakylän seurakuntakoti
keskiviikkoisin klo 10–11 Tuiran kirkko ja Koskelan 

seurakuntakoti
Aamupalat maksuttomia.

Ateriat
Torstaisin klo 12–13 Rajakylän seurakuntakoti ja 

Pyhän Luukkaan kappeli 
aterian hinta 2€.

Kivikerho 
tiistaina 16.9. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tule opettelemaan korukivien hiontaa ja tekemään ki-
vistä koruja. Kerhossa opastetaan alkuun. Kerho ko-
koontuu kirkon kellaritiloissa. Pääovelta oikealle kier-
täen löytyy portaat alas.

Seurakunnan jalkautumispäivän tapahtumia 
torstaina 11.9., lämpimästi tervetuloa!

Tarjolla kahvia ja purtavaa, laulua 
sekä vapaata keskustelua

Kaijonharjun keskusta, torialue
klo 13–14.30, hernekeittoa soppatykistä
Koskelan seurakuntakoti, pihalla (sateella sisätiloissa)
klo 18–20, nuotiolauluja, lättyjen paistoa, kahvia 
ja mehua, pihapelejä, ilmaiset arpajaiset
Pateniemi, Taskisentien Salen piha
klo 15.30–17, pullakahvit
Puolivälinkangas, S-marketin piha
klo 13–17, kahvia, teetä, mehua ja makkaraa
Rajakylän ostoskeskus, tori
klo 10–11.30, hernekeittoa soppatykistä
Ritaharjun leikkipuisto
klo 10, leikkisä kirkkohetki metsäneläinten 
kanssa lapsille ja perheille
Ritaharjun koulu
klo 11, koululaisten kohtaamista ja keksejä
Tuirassa Kangastien palvelukeskus
klo 10.30–12, hartaus ja lauluhetki
Tuirassa Caritaksen Matriitti
klo 12.30–14, hartaus ja lauluhetki
Tuirassa Metsolan kartano
klo 14–15.30, hartaus ja lauluhetki
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Raamattu-
luentosarja

Tiistai 30.9. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmien kirja Vanhassa testamentissa

TT Pauli Niemelä
 

Tiistai 7.10. klo 18 Jäälin kappelissa 
Mikä on mielipsalmisi?
kappalainen Juha Tahkokorpi

Tiistai 14.10. klo 18 Jäälin kappelissa
Psalmit Salomolle

kenttäpiispa Pekka Särkiö

Tiistai 28.10. klo 18 Jäälin kappelissa 
Ylistyspsalmit

vt. kirkkoherra Pentti Tepsa

Tiistai 4.11. klo 18 Jäälin kappelissa
 Psalmit Uudessa testamentissa

kappalainen Seija Helomaa

Tiistai 11.11. klo 18 Jäälin kappelissa  
Psalmit kirkkomusiikissa

lehtori Tuomo Nikkola

Psalmit ovat Vanhan testamentin rakastetuin kirja.  
Tule oppimaan, kyselemään ja pohtimaan.

Isoskoulutusstartti pe 5.9. 
klo 17 – su 7.9. Selkälässä. 
Päiväretki Haapaveden lä-
hetysjuhlille la 6.9. ennak-
koilmoittautuneille. Ajoreit-
ti: Rantsilan srk-talo klo 7.20, 
Kestilän kirkon parkkipaik-
ka klo 8.05, Pyhännän srk-ta-
lo klo 8.40, Piippolan kirkon 
parkkipaikka klo 9.00 ja Pulk-
kilan srk-talo klo 9.10. 
Ehtoollishartaus su 7.9. klo 
14.30 Pihlajistossa.
Syöpäkerho ke 10.9. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa. 
Rivinperän diakoniakylätoi-
mikunnan vierailu ke 10.9. 
klo 13 Pihlajistoon.
Kuorot: Piippola: Veteraa-
nien lauluryhmä to 11.9. klo 
11 srk-kodissa. Pulkkila: Stel-
lat to klo 15 ja kirkkokuoro 
to 11.9. klo 16.30 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuoro 
to klo 12 ja lapsikuoro to klo 
17 srk-talossa. Rantsila: Stel-
lat ke klo 17 srk-talossa. Kap-
pelikuoron harjoitukset joka 
toinen torstai klo 19 Rant-
silan srk-talossa. Laulamme 
kolmi-neliäänisiä hengellisiä 
lauluja ja mahdollisesti isom-
piakin teoksia (kantaatteja). 
Ensimmäinen kerta 11.9. Tie-
dustelut Arja Leinonen, p. 
044 5181 151.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 5.9. klo 19 
ja pe 12.9. klo 19 ry:llä. Pulk-
kila: Ompeluseurat pe 5.9. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 7.9. 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 
14 ry:llä. Raamattuluokka pe 
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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

Sanajumalanpalvelus 
su 7.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

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

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

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo 10–
14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolel-
ta, p. 044 3161 720. Puodista kirpputoritavaraa, pol-
kupyöriä ja pyöräntarvikkeita sekä uusia pajan tuot-
teita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä 
ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetu-
loa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille!
Jumala on... tovi Raamatun äärellä pe 5.9. klo 12–13, 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Jumala on rakkaus. 1. 
Joh. 4:8, Marika Alakopsa.

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

Eläkeliitto ti 9.9. klo 11 srk-
salissa. Lounas Sinisen Pyö-
rän Kievarin laittamana, ilm. 
7.9. mennessä Helville, p. 040 
8275 711.
Kaikenikäisten kaverikerho 
to 11.9. klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro to 4.9. ja to 
11.9. klo 18 srk-salissa.
Kuollut: Niilo Robert Mihály 
Kovács, 10.

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 7th of September at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 7.9. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.
Celtic connections laulupiiri ke 10.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. Celtic Connections laulupiiri jatkaa ke-
väällä alkanutta toimintansa Myllyojalla, myöhemmin 
syksyllä Oulujoen Pappilassa. Laulamme kelttijuurisia 
hengellisiä lauluja ja musisoimme amatöörihengessä. 
Sinun ei tarvitse olla hyvä laulaja, ahkera kirkossakävijä 
eikä hyvä englannissa päästäksesi ryhmään. Se on avoin 
kaikille, jotka haluavat laulaa ja nauttia yhdessäolos-
ta. Jos omistat soittimen, tuo se mukana. Vaikka et itse 
osaa soittaa sitä, ehkä joku muu osaa. Voit tuoda myös 
nuotteja, jos sinulla on sopivia lauluja. Ryhmän vetäjä 
Päivi Päivike. Kokoontumiset 10.9., 24.9. Myllyojan srk-
kodissa (Koivumaantie 2), 8.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 
10.12. Oulujoen Pappilassa (Oulujoentie 72).
Celtic Connections, singing circle, continues at Oulu-
joki congregation on Wednesdays. We want to explo-
re and sing hymnal and devotional songs from Scotland 
and Ireland. If you like the Celtic sound, please join our 
group! We' ll meet twice monthly at the rectory besi-
de Oulujoki Church or in Myllyoja. You don't have to be 
a trained singer, or a "trained" Christian or trained in 
English to participate. If you have an instrument, bring 
it along. If you don't know how to play it, somebody el-
se might. If you have sheet music that you'd like to sing 
with us, bring that along, too. 

Kansainvälisyys

Leirit ja retket

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Kolmio perjantaisin 16.30–18 nuorten aikuisten koh-
taamispaikka askartelun merkeissä. Paikkana Asema-
katu 6, vintti, DOM Second Hand.
Lähi- ja luomuruoan ruokapiiri käynnistyy syksyn ai-
kana DOM Second Handissä, lisätietoja: mari.tuokko-
la@evl.fi 
KappeLive-konsertti la 6.9. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli, ks. erillinen ilmoitus s. 15.
Varikkomessu su 7.9. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko, 
ks. erillinen ilmoitus s. 17. 
Yliopiston ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus ma 
8.9. klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. Saarnaa kirkoher-
ra, teol.tri Niilo Pesonen. Toimittaa kirkkoherra (ort.) 
Marko Patronen ja yliopistopastori Ari Savuoja, mu-
siikki ortodoksinen lauluryhmä, kanttorina ja urkurina 
kirkkomuusikko Taina Voutilainen. Kaikki ovat tervetul-
leita, erityisesti opiskelijat ja henkilökunta! 
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 6.9. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Tuhlaajapoikien Isä, Jukka Norvanto.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattupiiri to 11.9. 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.

KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 18.9. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sensali. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.

Erityisdiakonia

Kouluikäisten lasten perheleiri ma–to 20.–23.10, Ro-
kuan leirikeskus. Yhdessäoloa ja tekemistä koko per-
heelle syyslomalla. Leirillä ulkoillaan, askarrellaan ja hil-
jennytään. Lähtö ma 20.10. klo 10 tilausajolaiturilta ja 
paluu samaan paikkaan to n. klo 14. Leirin hinta on 64 
€/ aikuinen, 44€ / 4–18-v. ja alle 3-v. ilmaiseksi. Sisar-
alennus -25%. Hinta sisältää matkat, majoituksen, oh-
jelman, ruuat sekä vakuutuksen ev.lut.srk:n jäsenille. Il-
moittautuminen 3.10. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja nuorisotyönohjaajat: Sanna Ter-
vo, p. 040 7451 469, Pekka Jarkko, p. 040 5747 068 tai 
Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779.
Leiripäivä omaishoitajille ja heidän läheisilleen ti 23.9. 
klo 10–15, Hietasaaren leirikeskuksessa. Tervetuloa vir-
kistymään syksyisen luonnon keskelle musiikin, ulkoilun 
ja yhdessä jakamisen merkeissä. Hinta 17 € (sis. lounaan 
ja kahvit). Tark. tiedot ja ilmoittautuminen 12.9. mennes-
sä heini.kemola@omaishoitajat.inet.fi, p. 040 5268 105 
tai asta.leinonen@evl.fi, p. 040 5747 157. Karjasillan seu-
rakunta / Oulun seudun omaiset ja läheiset ry.
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

Messu su 7.9. klo 10 kir-
kossa toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 
Ehtoollinen jaetaan myös 
Lumilyhtyyn. 

Päiväkerhot ovat alkaneet, 
kerhoasioista lisätietoa Sil-
jalta, p. 044 7750 601. 
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.
Ystävyyden talo aloittaa vii-
kolla 38.
Lähetysilta to 4.9. klo 18.30 
srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 10.9. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 10.9. 
klo 18–19.30 srk-talossa.
Hiippakunnalliset lähetys-
juhlat Haapavedellä 5.–7.9. 
www.oulunhiippakunnanla-
hetysjuhlat.fi.
Naisten retki la 11.10. Ret-
ki suuntaa Alavieskan Linna-
kalliolle, Sieviin Savi-myymä-
lään sekä Pökkylän punaisel-
le tuvalle Luohualle. Retkes-
tä tarkemmin syyskuun puo-
lella, mutta nyt jo päivämää-
rä kalenteriin!
Rauhanyhdistys: Pe 5.9. klo 
19 vanhempien ja raamattu-
luokkalaisten yhteinen raa-
mattuluokka ry:llä. Su 7.9. 

A a r o Ku k ko h ov i

12.9. klo 19 ry:llä. Pyhäntä: 
Seurat su 7.9. klo 16 ry:llä, 
H-P. Alakärppä ja M. Heikka-
la. Lauluseurat ke 10.9. klo 
18.30 Sydänmetsällä. Rant-

Jumalanpalvelukset
Messu su 7.9. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Hannu Lauriala, kanttorina Unto Määttä.

Nuorten jumalanpalvelus su 7.9. klo 11 Selkälässä 
isoskoulutuksen yhteydessä. Toimittaa Martti Arkkila 
yhdessä entisten ja tulevien isosten kanssa. Nuoret ja 
nuortenmieliset tervetuloa!

Messu su 7.9. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Hannu Lauriala, kanttorina Unto Määttä.

klo 12 pyhäkoulu I Eskola II 
Holmi III S&V Hintsala ja klo 
17 seurat ry:llä. Ma 8.9. klo 
10 puurokerho M&M Joki-
talolla. Päiväkerho ry:llä klo 
17–18.30 ma, ti, ke ja to. Ke 
10.9. klo 19 ompeluseurat 
Lääköllä.

Kuollut: Niilo Her-
manni Pihkakoski 94 
(Kestilä), Martti Rik-
hartti Tuomela 88 
(Kestilä), Eeva Vappu 
Partanen e Hankonen 
87 (Piippola), Paavo 
Heikki Rehu 79 

Seurakunta-
kerhojen
yhteinen 
aloitus

torstaina 11.9. klo 10 
Selkälässä.  

Kyytiä ja ruokailua 
varten 

ilmoittautuminen 
viimeistään 

perjantaina 5.9. 
kirkkoherranvirastoon 

p. 040 5528 989 tai 
siikalatva@evl.fi. 

Vapaaehtoinen 
ruokamaksu. Arvontaa.

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.  

Mafinga-kummikerho 
alkaa 10.9.

Kerho kokoontuu keskiviikkoisin 
klo 12.30–14.30 srk-salissa.

 
1.-luokkalaiset voivat mukaan 
koulusta päästyään klo 13.30. 
Myös aikuiset puuhaihmiset 

tervetuloa mukaan. 
Keksimme ja valmistamme 

yhdessä uusia tuotteita 
myytäväksi Mafingan 

orpokodin hyväksi.

Uusi kerho Saarenkartanossa
Keskiviikkoaamuisin klo 10 kokoontuu uusi kerho Saa-
renkartanossa 10.9. alkaen. Laulamme, jutustelemme, 
visailemme yhdessä. Tulkaa mukaan kylältäkin – kek-

simme myös yhdessä uudelle kerholle nimen. (Päiväpiiri 
jatkuu Saarenkartanossa vasta syysloman jälkeen).

A r k i s t o  /  K a i s a  A n t t i l a

sila: Seurat su 7.9. klo 17 ja 
klo 18.30 srk-talossa, Mikko 
Hallikainen ja Erkki Perttu-
nen. Syysmyyjäiset pe 12.9. 
klo 19 ry:llä.

Perhekerhot
Kestilä: Keskiviikkoisin klo 10 kerhokodissa (ke 10.9.). 
Parittomilla viikoilla paikalla diakonissa ja lastenohjaaja. 
Pulkkila: Joka toinen keskiviikko klo 10 srk-talon 
kerhohuoneessa (ke 17.9.). 
Pyhäntä: Joka toinen tiistai klo 10 srk-talon 
kerhotilassa (ti 9.9.).
Rantsila: Maanantaisin klo 10 Nuppulassa (ma 8.9.).

Päiväkerhot
Kestilä: Torstaisin klo 10 kerhokodissa, 
aloituspäivä ilmoitetaan myöhemmin.  
Pulkkila: Perjantaisin klo 10 srk-talon kerhohuoneessa, 
aloituspäivä ilmoitetaan myöhemmin.    
Pyhäntä: Perjantaisin klo 10 srk-talon kerhotilassa 
(pe 12.9.). 
Rantsila: Tiistaisin klo 10 (ti 9.9.) ja torstaisin klo 12 
(to 11.9.) Nuppulassa.

Varhaisnuortenkerhot
Kestilä: Torstaisin klo 13.15 kerhokodissa, 
aloituspäivä ilmoitetaan myöhemmin.
Piippola: Keskiviikkoisin klo 16 srk-kodissa (ke 24.9.)   
Pulkkila: Maanantaisin klo 13.15 srk-talon kerhohuo-
neessa, aloituspäivä ilmoitetaan myöhemmin.  
Pyhäntä: Puuhailukerho tiistaisin klo 13.30 srk-talon 
kerhotilassa (ti 9.9.). Värkkäilykerho torstaisin klo 15.30 
Tavastkengän koululla (to 11.9.).
Rantsila: Tyttökerho maanantaisin klo 15 Nuppulassa 
(ma 8.9.). Varkkari tiistaisin klo 15 Hovin koululla 
(ti 9.9.). Poikakerho torstaisin klo 15.30 Nuppulassa 
(to 11.9.).

Perhekerho on yhteinen kerho seurakunnan pienokai-
sille ja heidän huoltajilleen. Myös kummit ja mummit 
sekä papat ovat tervetulleita lasten kanssa. Päiväker-
hoissa touhuavat 3–5-vuotiaat ja varhaisnuortenker-
hoissa alakouluikäiset. Eskarilaiset voivat tulla valin-
tansa mukaan joko päivä- tai varhaisnuortenkerhoihin. 
Kerhon jälkeen suluissa on kerhon alkamispäivä. Tava-
taan kerhoissa!  

Kuollut: 
Tarmo Aatos Lampela 56.

Kastettu: 
Meimi Ottilia Kauppi.

Syysjuhla
maanantaina 8.9. klo 18 
remontoidulla Junnonojan 
rukoushuoneella.
Hannu Kippo ja 
Martti Arkkila.
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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 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17 
 
vt. kirkkoherra 
Jaakko Tuisku
p. 040 7790 644

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

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot ti klo 9.30–11 
Pyhän Kolminaisuuden kirk-
ko, 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 (per-
hepäivähoitajien ja hoitolas-
ten ryhmä).
Askeleet pe 5.9. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ti 
9.9. klo 18.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 10.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
10.9. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä eikä seurakuntapiiriä ole 
11.9. 
Varhaisnuoret: kerhot alka-
vat 8.9. ks. www.kempeleen-
seurakunta.fi/41-varhaisnuor-
ten-kerhot. 

Messu su 7.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Jouko Lanki-
nen, avustaa Paulus Pik-
karainen, diakoni Saija Ki-
velä, kanttori Marjo Irjala. 
Jouko Lankisen vaalinäy-
te, ehdokkaan kyselytun-
ti kirkkokahvien jälkeen 
kirkkosalissa.

Nuortenilta to 4.9. klo 18–20 
Nuorisonurkassa
Lukupiiri pe 5.9. klo 18 Lä-
hetysvintillä. Keskustelussa 
Tommi Kinnusen kirja Neljän 
tien risteys.
Omaishoitajana toimivien 
vertaisryhmä ma 8.9. seura-
kuntatalolla klo 14. Myös si-
nua varten, joka et ole kun-
nallisen tuen saaja. ryhmän 
ohjaaja Sinikka Ilmonen, p. 
044 7521 226. 
Hyvänmielen päiväkah-
vit ti 9.9. klo 12–13.30. Syk-
syn suunnittelua lähetysvin-
tillä. Hyvänmielen päiväkah-
vit on mielenterveyskuntou-
tujien avoin vertaistukiryh-
mä. Mukana diakonissa Ma-
rika Kamps, p. 044 7521243 
ja esh Maire Taikina-aho, p. 
050 4302 023. 
Perhekerho ti 9.9. 9.30–11 
Seurakuntatalolla.
Perhekerho ke 10.9. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa.
Seurakuntakerho ke 10.9. 
eläkeläisille seurakuntatalol-
la klo 12.
Isko – uudet isoset ke 10.9. 
klo 16.30–18.30 Nuorisonur-

Messu su 7.9. 10 kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo He-
lomaa ja Marja-Liisa Hau-
tamäki, kanttorina Mika 
Kotkaranta, avustamassa 
diakonian jumalanpalve-
lusryhmä. Mukana myös 
naisvoimistelijat, jotka 
tarjoavat kirkkokahvit. 

Nuoret: Nuorten illat to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 12.9. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Kastetut: Maiju Sofia Jär-
velä, Pihla Elviira Rytilah-
ti, Edith Seela Annikki Lin-
na, Solja Aurora Vääränie-
mi, Leon Eemil Pyörälä, Nii-
las Henrik Tuomikoski, Mat-
tias Miiko Oskari Rehu.
Vihityt: Olli Aleksi Kajava ja 
Anna-Kaisa Hannele Lääpe-
ri. Olli Johannes Lohvansuu 
ja Jaana Anniina Kälkäjä.

kassa. Isoskoulutusta uusille 
isosille.
Nuorten kuoro Celeste ke 
10.9. klo 17 kirkossa.
Neulekahvila ke 10.9. klo 
17.30 Kotikolon alakerrassa.
Isko – toisen vuoden isot ke 
10.9. klo 18 Nuorisonurkas-
sa. Isoskoulutusta 2. vuoden 
isosille.
Aikuisten kuoro ke 10.9. klo 
18.30 kirkossa.
Nuortenilta To 11.9. klo 18 - 
20 Vanamon Olohuoneessa.
Partio: To 4.9. Sudenpentu-
jen toiminnan aloitus klo 18–
20. La 6.9. Talkoot Partiokäm-
pällä klo 10–15. Ti 9.9. Lippu-
kuntailta, toiminnan aloitus, 
seikkailijoille, tarpojille ja sa-
moajille seurakuntatalolla 

klo 18–20. Ke 10.9. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
Mafecafe Partiotoimistossa 
klo 17–18. Rover-info Kotiko-
lon yläkerrassa klo 18–19. To 
11.9. Piisamit ja Variksenmar-
jat koululla klo 15–16.30. Pe 
12.9. Hallitus Partiokämpällä 
klo 18–20. Tarkemmat tiedot 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Oulunseu-
dun nuortenilta pe 5.9. klo 
19 Pateniemen ry:llä.Yhtei-
nen pyhäkoulu ja raamattu-
luokka su 7.9. klo 12 ry:llä ja 
klo 15 ruokailu ry:llä sekä klo 
16 ja 17.30 seurat ry:llä.Vart-
tuneiden kerho to 11.9. klo 
12 ry:llä ja avoimet ovet klo 
14 ry:llä sekä syysmyyjäiset 
klo 18.30 ry:llä.

Hanna-ryhmä 
aloittaa ti 9.9. Kirkonkylän srk-talon salissa. 
Kokoontumiset joka 2. ti klo 18–19.30. Tule mukaan tu-
kemaan kärsiviä naisia maailmassa ja rukoilemaan hei-
dän puolestaan. Ensimmäisessä kokoontumisessa muka-
na Arja Savuoja Medialähetys Sanansaattajista.

Kirpputori Ilonpisaran uudet aukioloajat:
ti, to, pe klo 14–17 

Varhaisnuorten avoimet ovet 
1.–3.-lk  torstaisin klo 13–15 Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa 11.9. alkaen. Avoimet ovet ovat avoinna kaikille 
ja ovat maksuttomia. Avoimet ovet ovat auki joka viik-
ko, mutta ei koulujen loma-aikoina. Voit tulla paikalle 
pelailemaan ja oleskelemaan. Ohjaajina lastenohjaajia.

"Syysilta soi" -konsertti 
torstaina 11.9. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Tarja Sakko laulu ja urut ja Mervi Hakala laulu ja säes-
tykset. Vapaa pääsy.

Seurakuntakerho eläkeläisille
keskiviikkoisin klo 12 seurakuntatalolla

Aloitus ke 10.9. klo 12.
Ohjelmassa: mm. hartaus, kahvittelua, 

ohjelmatuokioita ja retkeilyä.

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: Ellen Adelia Hartikka, 
Henna Maria Kristiina Kivijakola, Otso Iivari Kärkkäinen 
ja Akseli Olavi Lehtosaari.

Lähimmäisen päivänä      

muistijumalanpalvelus
sunnuntaina 14.9. klo 10 Limingan kirkossa

Messuun kutsutaan erityisesti  
muistisairaita, heidän omaisiaan 
ja omaishoitajia myös naapurikunnista
Kirkkokahvit

Järjestää Limingan seurakunta, Oulun seudun 
muistiyhdistys ja Omaishoitajat ja Läheiset ry

Olisitko sinä kyydin tarvitsija tai tarjoaja?
Kyytiasioissa soita: p. 044 7521 226.

Limingassa käynnistyy 

Tosikko-ryhmä 
toisen lapsen saaneille perheille

Tule pohtimaan lapsiperheen ja parisuhteen arkea sa-
massa elämäntilanteessa olevien kanssa!

Ryhmä käynnistyy maanantaina 29.9. klo 18 Tupoksen 
Vanamossa, tapaamisia yhteensä kuusi.

Ilmoittautumiset: 
Perhetyöntekijä Erja Vainiokangas, p. 044 4973 684 

erja.vainiokangas@liminka.fi tai 
Diakoni Ritva Sassali, p. 044 7521 227 

ritva.sassali@evl.fi

Kempeleen rauhanyhdistys: 
Oulun seudun nuortenilta pe 
5.9. klo 19 Pateniemen ry:llä. 
Lasten kirkko su 7.9. klo 12 
Vanha kirkko. Seurat su 7.9. 
klo 16 ry:llä Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkko (kuunnel-
tavissa seurakunnan netti-
sivuilta). Vauvailta Riitta-Lii-
sa Luukkosen alustus: Positii-
vinen arki lapsiperheissä. Il-
tapala. Ti 9.9. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 5.9. klo 19, Keto-
lanperäntie 72. Seurat su 7.9. 
klo 16 ry:llä.
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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

Hartaushetket to 4.9. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Lähetysjuhlat la 6.9. Haapa-
vedellä. Lähtö klo 6.30 srk-
talolta.
Perhepyhäkoulu su 7.9. klo 
11.30 srk-talossa. Lasten ja 
vanhempien yhteinen sun-
nuntaihetki Lapsen Raama-
tun kertomusten ja Lasten 
Virsi -kirjan laulujen äärellä. 
Pyhäkoulussa on myös pieni-
muotoista askartelua ja leik-
kejä. Lapsi saa kerran kuu-
kaudessa ilmestyvän Pyhä-
koululehden. Isommat lap-
set voivat osallistua yksin tai 
kaverin kanssa. 
Ompeluseurat ma 8.9. klo 18 
srk-talon kappelihuoneessa. 
Kaikille avoimet ompeluseu-
rat lähetys- ja diakoniatyön 

Messu su 7.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Oskari Holmström, kant-
torina Ossi Kajava. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus srk-ta-
lossa. Tutustumme nimik-
kolähettiemme työhön 
maasaiheimon keskuu-
dessa Tansaniassa. Koulu-

pastori-
päivystys 
torstaisin 

klo 11–12.15 
yläkoululla ja 

lukiolla.

hyväksi.
Hartaus ja ehtoollinen ti 9.9. 
klo 13 Muhoksen Palveluko-
dissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 9.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Hartaus ke 10.9. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri ke 10.9. 
klo 17.45 srk-ta-
lon kappelihuo-
neessa, Marja 
Leena Savolai-
nen. 
Hartaushetket 
to 11.9. klo 13 
Mikevan palvelu-
kodeissa, Simo Pek-
ka Pekkala. 
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.
Nuoret/rippikoulut: Torstai-
sin klo 11–12.15 koulupasto-
ripäivystys yläkoululla ja lu-
kiolla. To 4.9. klo 17–18.30 
nuortenilta Päivärinteen 
srk-salissa, rippikoululaiset 
saavat merkinnän rippikou-
lukorttiin. Pe 5.9. klo 16–18 

Messu  su 7.9. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.

Hartaus to 4.9. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Seurakuntakerho ti 9.9. klo 
12.30–14 Tyrnävän srk-talol-
la. Kokoonnumme viikoit-
tain sanan, laulun, kahvin ja 
muun virkistävän ohjelman 
ääressä. Jos tarvitset kulje-
tusta kerhoon, voit soittaa 
viimeistään edellisenä päi-
vänä Palveluautoon p. 050 
4204 062. Kyyti maksaa 2 €/
suunta.
Aamukammari ke 10.9. klo 
9–10.30 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa. Aamukam-
mari on viikoittain kokoon-
tuva, kaikenikäisille tarkoi-
tettu matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka. Voit tulla 
istumaan, tapaamaan toisia, 
tekemään käsitöitä tai vaik-
ka lauleskelemaan.  Haluam-
me myös jakaa omastamme 
ja siksi kummikohteenam-
me on Etiopiassa sijaitsevan 
Hosainan Kuurojenkoulun 
yksi vuosiluokka.
Ehtoollishartaus ke 10.9. klo 
15 Villa Tyrnissä.
Kirkkokuoron harjoitus kes-
kiviikkoisin  klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla. 
Lapsikuoron harjoitus tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-
talolla. Tervetuloa antoisan 

harrastuksen pariin.
Nuortenilta ti 9.9. klo 18 
Temmeksen srk-talolla ja to 
11.9. klo 18 Murron kerhoti-
lassa.
Yökahvila pe 12.9. klo 18 Tyr-
nävän Nuokkarilla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 6.9. klo 12 Hel-
singin ry:llä, iltaohjelma ja il-
tapala klo 18. Seurat su 7.9. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 5.9. klo 19 Ke-
tolanperäntie 721. Seurat su 
7.9. klo 16 ry:llä.

Kastettu: Elmer Aukusti 
Saikkonen. 
Kuollut: Kalervo Johan-
nes Kursula 72.

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.

Kastettu: Nelia Amanda Lehtola, Rasmus Aleksi Paaso
Kuollut: Olavi Antero Pieniniemi 75.

päivystys nuorisotoimistol-
la ja nuorteilta klo 18–19.30 
srk-talon alakerrassa, rippi-
koululaiset saavat merkin-
nän rippikoulukorttiin. Yö-
kahvila Valopilkku la 6.9. klo 
19–24 Nuokkarilla.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 

klo 6.30. Perhekerho 
to klo 10–12. 

Muhoksen rau-
hanyhdistys: 
To 4.9. klo 
18.30 ompe-
luseurat Tii-
na-Maija ja 

Jouko Leinosel-
la sekä Sirkku ja 

Seppo Löppösellä. 
Pe 5.9. klo 18.30 veljesil-

ta ry:llä. La 6.9. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-
lk Ylimartimo, 7.–8.-lk Öster-
berg. Su 7.9. klo 12 pyhäkou-
lut: Kk-Anttila A.-J. Ervas-
ti, Korivaara Leinonen, Pälli 
J. Pitkänen, Suokylä L. Kerä-
nen. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 
8.9. klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
To 11.9. klo 18.30 opistoilta 
ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 5.9. klo 18.30 velje-
silta Muhoksen ry:llä. La 6.9. 
klo 10 päiväkerho ry:llä. Klo 
19 isojen raamattuluokka 
Österberg. Su 7.9. klo 12 py-
häkoulut Hyrkki Törmänen, 
Laitasaari Virkkala, Huovila 
Kakko. Klo 17 seurat ry:llä. 

Surumusiikki- 
ja 

hautausmaailta 
perjantaina 5.9. klo 18 
Temmeksen kirkossa

sunnuntaina 7.9. klo 17 
Tyrnävän kirkossa 

Tilaisuudessa luetaan 
vuoden aikana 
hautausmaalle 

haudattujen nimet 
ja sytytetään 

kynttilät heidän 
muistolleen.

Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa kahden viikon 
välein.  Ryhmä on luottamuksellinen, maksuton, 
vahvistaa kokemusta olla aito oma itsensä ja 
samalla lapsen vanhempi, tarjoaa ennaltaehkäisevää 
tukea sekä antaa voimavaroja arkeen. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Limingan seurakun-
nan diakoniatyöntekijä Ritva Sassalille p. 044 7521 
227 tai ritva.sassali@evl.fi  29.9. mennessä. 

Lisätietoja myös Tyrnävän 
diakoni Salme Kinnuselta, 
p. 044 7372 631 ja 
kunnan perhetyöntekijä 
Hanna Martikaiselta, 
p. 044 4971 073.

Järjestäjä
Limingan ja Tyrnävän 
seurakunnat sekä 
Tyrnävän kunta

Urkukonsertti 
torstaina 25.9. klo 19 Tyrnävän kirkossa.
Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi ja Suomen nuorin urkuri 
Joel Vartiainen esiintyvät. Vapaapääsy, ei ohjelmamak-
sua. Konsertin tarjoavat Tyrnävän Osuuspankki, Tyrnä-
vän kunta ja Tyrnävän seurakunta. 

Nuorten palveluryhmä 
aloittaa toimintansa
Ensimmäinen kokoontuminen ke 10.9. klo 15 Tyrnävän 
seurakuntatalon takkahuoneessa (sisäänkäynti pää-
ovesta). Ryhmä kokoontuu pari kertaa kuukaudessa ul-
koiluttamaan laitoksissa asuvia ihmisiä ja osallistumaan 
diakoniatyön tapahtumiin/tilaisuuksiin. Toiminta on va-
paaehtoista, eli siitä ei makseta korvausta/ palkkaa. Il-
moittaudu 5.9 mennessä Salmelle, p. 044 7372 631 tai 
Johannalle, p. 044 7372 632.

VERTAISTUKIRYHMÄ 
LIMINGASSA
alkaen 1.10. klo 17–18.30
Tupoksen Vanamossa, 
Kauppakaari 1

Ikäihmisten ryhmätoiminta 
syksyllä 2014

Keskipäivän kerho seurakuntatalossa joka 
toinen keskiviikko klo 11.30–13, 17.9. alkaen 

Laitasaaren seurakuntapiiri rukoushuoneella 
joka toinen tiistai klo 12–13.30,23.9. alkaen

Kylmälänkylän seurakuntapiiri kappelissa kerran
kuukaudessa torstaisin klo 11–12.30, 25.9. alkaen

Sanginjoen seurakuntapiiri kerran kuukaudessa 
kodeissa alkaen 23.9. Ritva Honkarinnalla

Niittypirtin kerho kerran kuukaudessa kerho-
huoneella keskiviikkoisin klo 13–14.30, 24.9. alkaen 

Lämpimästi tervetuloa!

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!
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• Olen asunut Muhoksella ke-
säkuusta 1949 toukokuuhun 
1957. Pääsin ripille Muhok-
sen kirkossa helluntaina 1956. 
Kirkko on säilynyt muistoissa-
ni. Pistäydyin kirkossa luokka-
kokouksen yhteydessä vuonna 
1992 ja pääsin tutustumaan 
myös sakaristoon. 

Äänestin kirkkoa Apu-leh-
den kilpailussa ja myös Tuk-
holmassa asuvan entisen 
luokkatoverini puolesta hänen 
pyynnöstään. 

Armi Kuuselan vierailles-
sa Muhoksella olin ajatuksis-
sani siellä! 

MARJA-LIISA VISKARI 
OS. HEINONEN

• Aivan mahtava kirjoitus Päi-
vi Liitiltä (RT 14.8.) Qstockissa 
olleista seurakunnan työnte-
kijöistä ja hyviä ideoita, miten 
työntekijät voi oikeasti kohda-
ta siellä ihmisiä. Kirjoitus oli 
viimeisellä sivulla, toivottavas-
ti siitä huolimatta sen lukivat 
ihmiset, jotka voivat vaikuttaa 
ensi vuoden Qstockin seura-
kunnan työntekijöihin.

Nettipalaute

• Vastaus seurakuntavaaliky-
selyynne (sivulla 5): ehdok-
kaiksi tarvitaan Raamattua 
tuntevia ja sen ilmoitukses-
sa pysyviä henkilöitä.

Nettipalaute
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Esliin mahtuu erilaisista taustoista tulevia
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Sinappia

Riitele 
raikkaasti

Erään kristillisen järjestön edustaja totesi minulle, 
että samanmielisyys kirkossa on joskus typerää. 
Miksi yrittää päästä yhteisymmärrykseen, jos ol-
laan aidosti eri mieltä? Väkisin väännetty saman-

mielisyys ei ole samanmielisyyttä ollenkaan, järjestö-
jyrä paasasi.

Hän oli oikeassa. Kirkossa on parempi riidellä raik-
kaasti kuin myydä ihanteensa. Riita ei vahingoita, vaan 
puhdistaa ilmaa, kun osapuolet kunnioittavat toisiaan. 
Asiat riitelevät, eivät miehet.

Näin ei aina ole kirkossa eikä muuallakaan. Osa-
puolet klikkiytyvät samanmielisten porukoihin eikä 
niillä ole riittävää kosketusta toisiinsa. Riita ei ole ra-
kentavaa vaan vaarallista, kun toista osapuolta ei tun-
neta tarpeeksi hyvin. Outous panee ampumaan heh-
taaripyssyllä.

Joskus riita yltyy huippuvaa-
ralliseksi. Näin on käynyt kris-
tittyjen ja ateistien välisessä kär-
hämässä, joka täyttää jopa hen-
kisen väkivallan kriteerit. Kun 
propagoidaan uskon puolesta 
ja sitä vastaan, käytetään ilma-
uksia, joita kenenkään ei pitäisi 
käyttää.

Tätäkin kiistaa pitäisi käydä 
sivistyneesti teekupin ääressä.

Klikkiytymistä vastaan toimii ymmärtäväisyys. 
Fiksu ihminen ottaa kavereikseen monella tavalla ajat-
televia. Näin on tilaa hengittää, ajatella ja elää, kun ei 
ole samanmielisen ryhmän pakkopaidassa.

Väljyys kasvattaa henkisesti, kun kavereiltaan oppii 
uusia asioita. Jopa itselle rakkaita näkemyksiä voi tar-
kastella kriittisesti. 

Oma ajatusmaailma ei saa olla kiveen hakattu, sillä 
vankat totuudet ovat joskus vaaraksi. Pitää sietää kau-
heaa ajatusta, että ei ymmärrä kaikkea.  

Kun kohtaa eri tavalla ajattelevan, häntä pitää kuun-
nella asenteella, että jospa tuolla typeryksellä olisi sit-
tenkin jotain sanottavaa. Ehkä hänestä saa kaverin ra-
kentavaan riitaan, kirkkokärhämöihin.

PEKKA HELIN 

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

Rauhan Tervehdyksessä 
(nro 26, 14.8.2014) oli 
artikkeli "Saadaanko 
Ouluun uusia ehdokas-

listoja?", joka käsitteli lehden 
tilaajaseurakuntien seurakun-
tavaalien ehdokaslistoja. 

Lehti mainitsee lyhyesti 
tähän saakka Oulun seu-
rakunnissa ja seurakun-
tayhtymässä vaikuttanei-
ta luottamushenkilöryh-
mittymiä. Jotta lukijoille 
selkiintyisivät myös Es-
li-ryhmittymä ja sen ta-
voitteet, koen asiakse-
ni tässä täydentää leh-
den ko. artikkelin infor-
maatiota.

ESLI (Elävä seura-
kunta – Lähellä ihmis-
tä) tarjoaa mahdolli-
suuden vaikuttaa evan-
kelis-luterilaisen kirkon 
ja kunkin ehdokkaan oman 
seurakunnan asioihin kirkon 
luottamustoiminnan kautta. 
Kuten ryhmän seurakunta-
vaaliohjelmaan on kirjattu, on 
ryhmittymä laajapohjainen. Se 
tarkoittaa sitä, että se kansan-
kirkon hengessä on avoin otta-
maan vastaan myös erilaisista 
taustoista tulevia ihmisiä. 

Ryhmittymää ei kirkon 
luottamustoiminnassa siivitä 
pelkästään lehden määrittele-
mä "puolue- ja järjestötaustois-

Fiksu 
ihminen 
ottaa 
kavereikseen 
monella 
tavalla 
ajattelevia.

ta tulevien", aktiivisesti yhteis-
kunnallisiin asioihin orientoi-
tunut viitekehys. Myös Eslin 
jäsenistön joukosta voimme 
löytää erilaisten herätysliik-
keiden (mm. herännäisyys, 
rukoilevaisuus) hengellisiä 

painotuksia ja lähtökohtia.
Eslin sisällä ei ole pidet-

ty tarpeellisena kartoittaa ke-
nenkään hengellistä tai puo-
luetaustaa, vaikka sen jäsenis-
töön on aina kuulunut henki-
löitä liki kaikista puolueista. 
Useat heistä ovat tunnettuja, 
kaikkien oululaisten arvosta-
mia, pitkäaikaisia yhteiskun-
nallisen ja kulttuurielämän 
vaikuttajia.

Esli luottaa demokraatti-
seen päätöksentekoon niin 

ryhmän sisällä kuin luotta-
mushenkilön tehtävien hoi-
dossakin. Kiistanalaisissa ky-
symyksissä se tukeutuu voi-
massa oleviin Suomen lakei-
hin, kirkkolakiin, Raamatun 
opetuksiin ja protestanttisten 
kirkkojen yhteisiin julkilausu-

miin ja kannanottoihin. 
Toiminta Eslissä on 

henkilökohtaisen koke-
mukseni perusteella ol-
lut virkistävää, eläväistä 
ja antoisaa juuri ryhmä-
läisten erilaisista taustois-
ta johtuen. Myös seura-
kuntayhtymän henkilös-
tön ja muiden ryhmitty-
mien kanssa työskentely on 
sujunut hyvässä ja toisiaan 
kunnioittavassa hengessä.

Ryhmä on vuosien saa-
tossa osoittanut tarpeelli-
suutensa, merkittävyyten-

sä ja monialaisuutensa kirkon 
luottamustehtävien hoidossa. 
Huomionarvoista on se, että 
kaikille ryhmän yksilöille löy-
tyy yksi yhteinen nimittäjä, 
johon he toimintansa ja pää-
töksentekonsa viime kädessä 
pohjaavat: Se on Jeesus Kris-
tus. Meidän Herramme. 

MARJO KEMPPAINEN
Kasvatustieteiden- ja draaman 

opettaja, teatteriohjaaja
Oulun tuomiokirkkoseurakunta (ESLI)

Oikaisu
28. elokuuta ilmestyneessä Rau-
han Tervehdyksen jutussa Työn-
tekijä kannustaa ja tiedottaa, ei 
värvää ehdokkaita (sivulla 3) oli 
virheellistä tietoa. 

   Toisin kuin jutun lopussa 
mainittiin, toimitus ei lähettä-
nyt sähköpostikyselyä ehdokas-
hankinnasta ehdokaslistojen yh-
dyshenkilöille, vaan kysely lähe-
tettiin jokaiseen tilaajaseurakun-
taan.

Lähetä 
meille postia 

tai palautetta. 
Tekstien maksimimitta 

2500 merkkiä.
Palkitsemme 

parhaat.


