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RIITTA HIRVONEN 
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Me voidaan tehdä muutos. Me ollaan muutos. 

Muoti-ilmaisua lainaten, tällaista hyvää pöhi-

nää on ollut osassa seurakuntia lähestyvien seu-

rakuntavaalien ympärillä. 

Aktiivisuus luo toivoa ja synnyttää odotuksia vaaleihin: 

Olisiko seurakuntien demokratia marraskuun jälkeen aiem-

paa paremmissa kantimissa, kun iso joukko kirkon jäseniä 

lähtee uurnille?

Kun vaalien ehdokasasettelua on jäljellä vajaa viikko ja 

menossa loppukiri, toivoisi vielä monen seurakuntalaisen 

rohkaistuvan ehdokkaaksi. 

Siksi pyyntö on tämä: Arvoisat seurakuntien työntekijät, 

kokeneet luottamushenkilöt, aktiiviset seurakuntalaiset, 

rohkaiskaa, rohkaiskaa vielä viime metreillä ihmisiä ehdol-

le seurakuntavaaleihin! Auttakaa heitä löytämään tietoa 

oman seurakuntanne valitsijayhdistyksistä. 

Jos sopivaa ehdokaslistaa ei löydy, voi perustaa oman lis-

tan keräämällä kymmenen oman seurakunnan äänioikeu-

tettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Senkin ehtii. Ehdokaslistat on jätettävä ensi maanantaina.

Nykyisessä digimaailmassa tuntuisi minimiltä se, että 

jokaisen seurakunnan nettisivuilta löytyisi konkreettista 

tietoa vaaleista, muun muassa siitä, miten ehdokkaaksi ryh-

tyminen tapahtuu. 

Oulun seurakuntayhtymän verkkosivuilta löytyy tietoa 

taustaryhmistä, joiden tiedetään tässä vaiheessa olevan 

mukana vaaleissa omalla listallaan. 

Oulu ei ole ainoa, joka tekee tiedonsaannin helpoksi. 

Valitettavasti moni seurakunta kuittaa vaali-infon laitta-

malla sivustolleen linkin valtakunnallisille seurakuntavaa-

lit.fi-sivustolle. Sivut ovat hyvät, mutta niistä puuttuu pai-

kallisuus. 

Seurakunnat tarvitsevat päteviä päättäjiä, sillä kirkko ei 

ole mikään puuhakerho. Seurakunnan työntekijät tekevät 

oikeita töitä, joita joudutaan laittamaan talouden tiuken-

tuessa tärkeysjärjestykseen.

Ei ole lainkaan merkityksetöntä, ketkä tätä rankkaamis-

ta tekevät lähivuosina.

Kirkon viestintäpäivät pidettiin Tampe-
reella 3.–5.9.2014. Teemana oli Mää brän-
dään sua. Puheenvuoroissa käsiteltiin 
erityisesti kirkon brändäämistä ja sitä, 
onko se mahdollista.

TEHOKKAIN TAPA brändätä asioita kir-
kossa on kieltää ne.

Agnostikkoilloista tuttu 
oululaispastori Stiven Naatus

KIRKOSSA ON ihan hirveästi sitä, että 
mietitään paljon, eikä tehdä mitään. Kir-
kossa hyvin mietitty on valmiiksi tehty.

Kallion kirkkoherra 
Teemu Laajasalo

JOS MINULLA vanhoillislestadiolaise-
na oli mahdollisuus tulla tämän järjestön 
johtoon 11 vuotta sitten, se sama mahdol-
lisuus on annettava muillekin. Sen takia 
Kirkon Ulkomaanavun työntekijöistäkin 

30 prosenttia on islamilaisia. Uskonnot ei-
vät voi jäädä poteroihinsa.

Kirkon Ulkomaanavun johtaja 
Antti Pentikäinen

JOS ON PAKKO brändätä, niin ei siitä ole 
pakko tehdä numeroa, että hei nyt me 
brändätään.

Tampereen yliopiston Journalismin,
viestinnän ja median tutkimuskeskuksen 

yliopistonlehtori Katja Valaskivi 

YHTEISVASTUUKERÄYS ei ole brändi, se 
on lähimmäisenrakkauden kansanliike.

Yhteisvastuukeräyksen 
johtaja Tapio Pajunen

MITÄ KIRKKO antaa minulle? Siihen meidän 
pitää pystyä vastaamaan yhdellä lauseella.

Kirkon Ulkomaanavun viestintäjohtaja 
Veera Hämäläinen

Nyt tuulemaan, ihan oikeasti

 

Kulttuurierot 
näkyvät arjessa

Tiukimmin meitä noin puol-
ta miljardia EU-laista yhdistä-
vät Raamattu ja Brysselin di-
rektiivit. 

Tämä alueemme on maapallon 
karttaa katsellessa pieni pläntti, mut-
ta hurja määrä kieliä ja erilaisia kult-
tuureja tänne vaan mahtuu.  

Eurooppa on jännä paikka asua ja 
matkustella. Omassa matkaseuras-
samme voimme estoitta ihmetellä 
vaikkapa ranskalaisten omituisuuk-
sia ilman, että kukaan ymmärtää mö-
läyttelyjämme. 

Suomen ohella olen asunut pitem-
piä aikoja Saksassa, Hollannissa ja Bel-
giassa. Kulttuurierot näkyvät tieten-
kin selvimmin arjessa ja asioinnissa 
virkailijoitten kanssa. Jälkimmäinen 
koettelemus tarvitsisi oman opaskir-
jansa, joten jääköön toiseen kertaan. 

Suomalainen tietäköön, että kaik-
kia vastaantulijoita on tervehdittävä: 
jollei sano ”Bonjour” tai ”Guten Tag” 
tai edes ”Hello”, asennetta pidetään 
enemmän kuin epäkohteliaana, lähes 
vihamielisenä. Eikä sitä saa murahtaa 
pahantuulisena, vaan hymyn kera.

Kun suomalaisperhe muuttaa jo-
honkin EU-maahan perheen isän työn 
takia, jää vaimo yleensä alussa kotiin. 
Lasten koulun ja harrastusten takia 
hän huomaa pian olevansa kokopäi-
väinen autokuski. Hyppäys vaikkapa 
Brysselin liikenteeseen tai Hollannin 
moottoriteille on hurja kokemus. Sak-
sassa on paljon helpompaa. 

Siivouksessakin on eri maissa omia 
hauskoja ja piintyneitä tapojaan. Hol-
lannissa pestään ikkunat kerran vii-
kossa ja verhot jätetään auki. Joka ko-
dissa on tuoreita leikkokukkia, nehän 
eivät paljon maksa. 

Belgia on pohjoisen ja eteläisen 

Euroopan kulttuurin vedenjakajalla. 
Siellä alkaa olla tärkeintä ”miltä näyt-
tää”. Madamet luuttuavat laatoitetut 
keittiönsä pitkän varren päässä ole-
valla isolla rievulla, jynssäävät ja kiil-
lottavat ulko-oven, pesevät ulkorap-
puset ja lopuksi omakotitalonsa leve-
ydeltä jalkakäytävänkin. 

Siivotulta näyttää ja ammoniak-
ki haisee.

Saksalaista putz-maniaa haukipu-
taalainen ystävättärenikin arvostai-
si. Likaa ja pölyä vastaan on julistettu 
ikuinen sota ja tuuletus on olennaista 
onnen tunteelle. Makuuhuoneissa au-
kaistaan ikkunat aamuisin ja petivaat-
teet kannetaan siihen tuulettumaan.  

Tämä raikas riehakkuus tarttui 
minuunkin: kerran viikossa vien sän-
gystäni kaiken irtonaisen parvekkeel-
le ja uskon nukkuvani ainakin seu-
raavan yön tavallista paremmin.  

Missään en nähnyt mattoja piis-
kattavan ulkona. Itse tein sen kerran 
Saksassa eikä mennyt kauan, kun 
pensasaidan toiselle puolelle ilmestyi 
rouva naapuri. Hän pyöritteli naures-
kellen päätään ja sanoi jotain. Erotin 
vain sanan ”kaputt”.  

MAIKKI KIVIHARJU-WIEBENGA
Kirjoittaja on toimittaja, joka on asunut yli 30 

vuotta Keski-Euroopassa
    

Aatoksia Muut mediat
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Opiskelijoiden 
yhteydenotot 
yliopistopastoriin ovat 
lisääntyneet. Jotkut 
puhuvat mieluummin 
papille kuin terapeutille. 

Opiskelijat keskustelevat 
yliopistopastorin kans-
sa yhä useammin ihmis-
suhdeongelmista.

– Ennen kävi enemmän niitä, 
joilla oli hengellistä asiaa. Viime 
vuosina ovat korostuneet ihmis-
suhteet, kertoo Oulun yliopisto-
pastori Ari Savuoja.

Esimerkiksi seurusteluun, 
avioeroon ja parisuhdeongelmiin 
liittyvät kysymykset saavat opis-
kelijoita kääntymään papin puo-
leen.

– Yliopistossa on tutkitusti 
myös niitä, jotka ovat älykkäitä ja 
menestyvät opinnoissaan, mutta 
joilta puuttuu sosiaalisia taitoja.

Viime vuonna julkaistun tut-
kimuksen mukaan yli kymme-
nen prosenttia opiskelijoista ko-
kee masentuneisuutta tai ahdis-
tuneisuutta viikoittain, ja nämä-
kin asiat nousevat esiin keskuste-
luissa papin luona.

Opiskelijoiden mahdollisuu-
det yhteydenottoon ovat helpot-
tuneet sen jälkeen, kun pappi sai 
oman työhuoneen Linnanmaalta 
vuonna 2012.

Yksi tämän päivän ilmiö on 
myös valmistumisen pelko.

– Opiskelijoiden tukihenki-
löille ei ole kummajainen opiske-
lija, joka pelkää työelämään siir-
tymistä. 

Auttamisen rajat 
tulevat välillä vastaan
Savuojan ovella Linnanmaalla 
on lappu, jossa lukee, että pappi 
on tavattavissa, kun ovi on auki. 
Siksi moni tuleekin. Aikaa ei ole 
pakko varata etukäteen, vaan si-
sälle voi poiketa, kun sattuu kul-
kemaan ohi.

– Jotkut kokevat helpommaksi 
tulla papin puheille kuin mennä 
Ylioppilaiden terveydenhoitosää-
tiön (YTHS) terapeutille.

Papin kanssa voi varata ajan 
myös etukäteen puhelimitse, säh-
köpostitse tai vaikka Facebookissa.

Joskus tapaamisissa paljastuu 
pulmia, jotka eivät papin am-

mattitaidolla ratkea, koska pap-
pi ei ole terapeutti. Savuoja ohjaa 
ihmisiä tarvittaessa esimerkiksi 
seurakuntien perheneuvontaan 
tai YTHS:n terapeutille.

– Jos opiskelija on kohdannut 
vaikka seksuaalista hyväksikäyt-
töä lapsuudessa, on selvää, että 
silloin tarvitaan terapia-ammat-

tilaisen apua.
Iso osa opiskelijoiden yhtey-

denotoista kuitenkin koskee 
myös elämäntarkoitusta ja hen-
gellisiä kysymyksiä.

Näkyvimpiä yliopistopasto-
rin tehtäviä ovat jumalanpalve-
lusten järjestämiset, mutta ajalli-
sesti eniten työaikaa menee asia-

kastyöhön. Yliopistopastori vai-
kuttaa yliopiston tukihenkilöstön 
palavereissa ja koordinoi kristil-
listen opiskelijajärjestöjen yhteis-
tä toimintaa.

Myös henkilökunta käyttää 
yliopistopastorin palveluja. Näil-
läkin käynneillä korostuvat ih-
missuhdeongelmat.

Opiskelijat puhuvat papille 
ihmissuhdeongelmista

Mehän emme puutu tieteen 
tekemiseen, vaan autamme 
ihmisiä, jotka tekevät tiedettä. 

Ari Savuoja

Oulun yliopisto ja Oulun evankelis-
luterilaiset seurakunnat allekirjoit-
tivat 3. syyskuuta sopimuksen, joka 
vakiinnuttaa yliopistopastorin työn 

aseman opiskelijoiden ja henkilökunnan tu-
kihenkilönä.

Oulussa on ollut jo yli 50 vuotta yliopis-
toa varten oma pappi suullisella sopimuk-
sella.

– Puolet Suomen yliopistoista ja kolmas-
osa ammattikorkeakouluista on jo tehnyt 
sopimuksen kirjallisena, Oulun yliopisto-
pastori Ari Savuoja kertoo.

Sopimuksen allekirjoittivat Oulun yli-
opiston rehtori Lauri Lajunen ja seurakun-
tien yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohta-
ja, kirkkoherra Pauli Niemelä. Sopimus on 
voimassa toistaiseksi.

Savuojan mukaan kirjallinen sopimus 
hyödyttää molempia osapuolia. Sopimuk-
sessa määritellään työn periaatteet. Pappi 

tukee henkilökohtaa ja opiskelijoita hengel-
lisissä, henkisissä ja sosiaalisissa kysymyk-
sissä.

– Nyt meillä on mustaa valkoisella siitä, 
että saan tehdä työtä yliopistossa. Olen sel-
keästi osa yliopiston tukihenkilöstöä.

Joskus yliopiston papilta kysytään, onko 
kirkon soveliasta olla tiedeyhteisössä, kun 
tieteen pitäisi olla puolueetonta ja uskontoi-
hin sitoutumatonta.

– Mehän emme puutu tieteen tekemiseen, 
vaan autamme ihmisiä, jotka tekevät tiedet-
tä. He ovat kokonaisvaltaisia ihmisiä, joilla 
kaikilla on jokin maailmankatsomus tai us-
konto. Enemmistökirkon edustajana ajam-
me muidenkin uskontokuntien etuja. Kai-
killa on oikeus omaan uskontoonsa tai us-
konnottomuuteen.

Yliopistopastorin palveluja voi käyttää 
kuka tahansa yliopiston opiskelija tai hen-
kilökuntaan kuuluva.

Yliopistopastori vastaa yliopiston kirkko-
tilaisuuksien järjestämisestä. Häntä voi pyy-
tää kaste- tai vihkipapiksi tai muihin kir-
kollisiin toimituksiin. Hänen erityisosaa-
mistaan ovat maailmankatsomuksiin ja us-
kontoihin sekä kuolemaan ja muihin isoihin 
kriiseihin liittyvät asiat.

Suomen evankelisluterilaisella kirkolla 
on yli 60 oppilaitostyöntekijää.

– Kirkon toiveena on saada vastaava so-
pimus aikaiseksi kaikkien muidenkin iso-
jen oppilaitosten kanssa Oulussa.

TEKSTIT: HELI VÄYRYNEN

Kirjalliset sopimukset 
yleistyvät oppilaitoksissa

Yliopistopastori Ari Savuoja tapasi Oulun yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa maanantaina lukuvuoden avajaistapahtumassa Rotuaarilla. Hän liikkuu työssään paljon 
ihmisten parissa muutenkin.

Olen selkeästi osa yliopiston 
tukihenkilöstöä, Ari Savuoja sanoo.

E l s i  S a l ovaa ra

H e l i  Väy r y n e n
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Tuttu pinssi 
rintamalla
Iltalehden politiikan toimit-
taja Tommi Parkkonen lait-
toi Instagramiin kuvan, jossa 
Ukrainan armeijan sotilas pi-
telee käsissään Suomen luteri-
laisen kirkon seurakuntavaa-
lien 2014 tunnuspinssiä Usko 
hyvän tekemiseen.

Kiovasta tavoitettu Parkko-
nen kertoo Kotimaa24:lle ot-
taneensa kuvan Mariupolin 
liepeillä maantiellä perjantai-
na. Se on napattu ennen tuli-
tauon alkamista. Samaan ai-
kaan separatistien tykkituli 
jylisi noin kilometrin päässä 
Parkkosesta ja sotilaasta, jon-
ka nimi on Roma.

Parkkonen kertoo, että so-
tilas kuuluu todennäköises-
ti Ukrainan armeijaan, ei siis 
vapaaehtoisjoukkoihin.

_ _
Kun Parkkosella tuli mie-

leen ottaa Romasta kuva, hän 
kaivoi laukustaan objektii-
vin. Samalla käteen osui Po-
rista SuomiAreenasta kaveril-
ta saatu seurakuntavaalipins-
si. Parkkonen päätti tarjota si-
tä Romalle.

_ _
– Juteltiin siinä hänen 

kanssaan sodasta ja siitä miten 
päätöntä ja älytöntä se on. Mi-
ten älytöntä, kun Euroopassa 
2014 tapahtuu tällaista. Ih-
misten ja valtioiden pitäisi jo-
tenkin muuten pystyä ratkai-
semaan asiat kuin ampumal-
la toisiaan. Siihen tilanteeseen 
pinssin viesti Usko hyvän te-
kemiseen sopi hyvin ja ajatte-
lin, että otanpa kuvan.

Tämän jälkeen Roma ha-
lusi pinssin itselleen, ja myös 
sai sen.

Onko brändäys 
kirkossa ok?
Kirkon viestintäpäivillä Tam-
pereella pohdittiin brändiä ja 
kirkon brändäämistä. Onko 
se ok, vai uitetaanko samalla 
väärää asiakkuusajattelua seu-
rakuntiin?

Kriittisen näkökulman 
nosti esiin yliopistonlehtori 
Katja Valaskivi. Hän muis-
tutti, että olla seurakuntalai-
nen on eri asia kuin asiakas, 
joka on brändäyksen ydinkä-
site.

– Kirkko kilpailee ihmisi-
en ajasta ja huomiosta. Kes-
kellä kylää ei enää ole kirkko 
vaan verkko, jossa kirkon on 
näyttävä.

Keskeiseksi 
haasteeksi 
nousee, miten ja 
millä resursseilla 
seurakunta kykenee 
huolehtimaan 
seurakuntalaisistaan 
ja seurakunnan 
perustehtävästä.

Siikalatvan seurakunnan 
kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Leena Nissinen

Uudet luottamushenkilöt 
saavat päätettäväkseen isoja asioita
Seurakuntien 
rakennemuutos on yksi 
niistä isoista asioista, jotka 
marraskuussa valittavat 
luottamushenkilöt saavat 
mietittäväkseen.
– Kun kaikkien 
seurakuntien tulee 
jatkossa kuulua 
seurakuntayhtymiin, 
pohditaan ”kuka alkaa 
ketä”, sanoo Limingan 
kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja 
Satu Vuollo.

Vuollo ennakoi, että myös 
seurakunnan omaisuu-
den kohtalo nousee esi-
tyslistoille. 

– Uudistukseen liittyy paljon 
ennakkoluuloja ja jopa pelkoa sii-
tä, saadaanko oman seurakunnan 
ääni tulevaisuudessa kuuluviin 
seurakuntayhtymässä.

Myös Siikalatvalla seuraavan 
valtuustokauden suurimmat pää-
tökset liittyvät seurakuntien ra-
kennemuutokseen. 

– Keskeiseksi haasteeksi nou-
see, miten ja millä resursseil-
la seurakunta kykenee huoleh-
timaan seurakuntalaisistaan ja 
seurakunnan perustehtävästä, 
tiivistää Siikalatvan seurakun-

nan kirkkovaltuuston puheen-
johtaja Leena Nissinen.

Lumijoen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Seppo Pietilä ar-
vioi, että uusi kirkkovaltuusto saa 
päätettäväkseen sopeuttamisen 
uuteen seurakuntaan – riippuen 
siitä, miten kuntaliitosasia etenee.

Joskus kuulee 
sanottavan, että 
valtuusto on seurakunnan 
päätöksenteossa enää 
pelkkä kumileimasin. 
Kirkkovaltuustojen 
puheenjohtajat eivät 
väitettä allekirjoita.

– RIIPPUU VALTUUSTON jäsenis-
tä, onko valtuusto kumileima-
sin vai aito asioiden päättäjä, ko-
rostaa Oulun yhteisen kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja Reijo Sal-
linen.

– Valtuuston asiat ovat aina 
ennalta valmisteltuja ja käyneet 
jo yhteisen kirkkoneuvoston ja 
osin seurakuntaneuvostojen kä-
sittelyssä. Siis valtuustoon tulles-
saan niitä ovat jo luottamuseli-
metkin virkamiesten lisäksi val-
mistelleet. 

– Kovin usein asiat eivät kes-
kustelujen jälkeen muutu, mutta 
muutamia asioita – esimerkiksi 
virkojen säilymiseen liittyviä asi-
oita – valtuusto on minunkin ai-
kanani muuttanut päätösesityk-
sestä poikkeaviksi. 

SIIKALATVAN LEENA Nissisen 
mukaan valtuuston arvon tai ole-
massaolon itseisarvollinen mitta-
ri ei ole, muuttaako se neuvoston 
tekemiä päätöksiä. 

– Olennaisinta on neuvoston 
ja valtuuston käymä keskinäinen 
vuoropuhelu. On ensiarvoisen 
tärkeää, että esimerkiksi talous-
arvion valmistelu- ja suunnittelu-
vaiheessa isoista linjakysymyksis-
tä keskustellaan valtuuston kans-
sa. 

Siikalatvan seurakunnassa on 
järjestetty molempien valtuus-
tokausien aikana seurakunnan 

henkilöstön ja luottamushenki-
löiden yhteisiä seminaareja, vii-
meksi keväällä Rantsilan kappe-
liseurakunnassa.

– Mikäli valtuusto muuttaa 
neuvoston tekemää päätöstä, voi-
daan itse asiassa ainakin joissain 
tapauksissa kysyä, oliko kyseinen 
asia riittävän hyvin valmisteltu, 
Nissinen sanoo.

Hän muistuttaa, että luotta-
mustehtävässä ollaan vaaleissa 
saadun luottamuksen perusteel-
la. 

– Tehtävä on hoidettava saa-
dun luottamuksen arvon mu-
kaisesti. On tehtävä töitä; aina 
voi selvittää esillä olevien asioi-
den taustoja ennen päätöksente-
koa. Riippuu paljon myös valtuu-
tetuista itsestään, onko valtuusto 
vain kumileimasin.

– ASIOIHIN VOI vaikuttaa täysin 

vielä valtuustokäsittelyssä, sanoo 
Seppo Pietilä Lumijoelta.

Pietilän mukaan virkamies-
ten valmistelemat asiat muuttu-
vat usein kirkkoneuvostossa mut-
ta eivät yleensä enää valtuustossa, 
koska nykyinen kirkkolaki sallii 
sen, että samat luottamushen-
kilöt toimivat niin valtuustossa 
kuin neuvostossa.

REINO LAITINEN Kempeleestä 
pitää seurakunnan hallintomal-
lia toimivana.

– Viranhaltijat valmistelevat 
asiat kirkkoneuvostolle, joka esit-
tää asiat valtuuston päätettäväk-
si.  Ilman päätösesityksiä asioiden 
käsittely ei etenisi hallitusti. 

– Kun päätösesitys on huolel-
la valmisteltu sekä seurakunnan 
ja seurakuntalaisten edun mu-
kainen, valtuutettu voi sen tyy-
tyväisenä hyväksyä.

Valtuusto valitse roolinsa

Lisäksi eteen tulee kiinteistö-
päätöksiä:

– Uusi valtuusto saa tehtäväk-
seen seurakuntatalon saneerauk-
sen tai mahdollisen laajentami-
sen ja siihen tarvittavan pääoman 
hankkimisen. 

Kempeleen kirkkovaltuustoa 
johtava Reino Laitinen pitää seu-
rakuntien rakenteiden kehittämi-
seen liittyvää lakiesitystä ja kir-
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Uudet luottamushenkilöt 
saavat päätettäväkseen isoja asioita

Minkälaista osaamista 
valtuutettu tarvitsee? 
Kirkkovaltuustojen 
puheenjohtajat vastaavat.

EI VÄLTTÄMÄTTÄ sinänsä mitään 
erityisosaamista vaan aktiivista ja 
ennen kaikkea vastuullista otetta 
tehtävään. Asioita oppii perehty-
mällä niihin. Varmaan hankalin 
asia luottamushenkilön näkökul-
masta katsoen on tilinpäätökseen ja 
talousarvioon perehtyminen, mut-
ta apua löytyy. Oma kokemukseni 
on, että seurakunnan työntekijät ja 
viranhaltijat ovat erittäin avuliaita 
opastamaan ja antamaan tarvitta-
vaa tietoa. Valtuustokauden aika-
na luottamushenkilöille järjeste-
tään erittäin hyviä hiippakunnal-
lisia koulutustilaisuuksia, joihin 

kannattaa osallistua. Siellä auke-
nee moni asia. 

Leena Nissinen, Siikalatva

TERVETTÄ JÄRKEÄ ja ymmärrys-
tä kirkollisesta työstä sekä käsi-
tyksen toiminnan ohjaamisesta 
ja johtamisesta. Kirkon johtami-
nen on periaatteessa kaksijakoi-
nen: hallinnonollista johtamista, 
jossa luottamuselimet ovat mu-
kana ja episkopaalista, piispan 
kaitsemista, johon luottamuseli-
met eivät juurikaan pääse vaikut-
tamaan. 

Reijo Sallinen, Oulu

EDUKSI ON, että valtuutetulla on 
yleistietoa, tietoa omasta seura-
kunnasta ja sen toiminnasta se-
kä tervettä harkintaa päätettäviin 
asioihin. Osallistuminen seura-

kunnan vapaaehtoistoimintoihin 
vahvistaa näkemystä siitä, miten 
seurakunta voi palveluissa huo-
mioida seurakuntalaisten odo-
tuksia ja toiveita. 

Reino Laitinen, Kempele

AKTIIVISTA HALUA syventyä seu-
rakuntatyöhön ja seurakunnan 
ominaispiirteeseen. Kirkkolain 
ja asetusten tuntemus tietenkin 
on tärkeää, mutta toimintakult-
tuuri vaihtelee eri seurakunnissa. 

Seppo Pietilä, Lumijoki

OLISI HYVÄ tuntea kirkon hallin-
toa ja rakennetta yleisesti. Raa-
matun ja kristillisen opin perus-
asioiden osaaminen sekä hengel-
lisen kentän laajempi tuntemus 
ovat myös hyödyksi. 

Satu Vuollo, Liminka

Halu syventyä asioihin 
vie jo pitkälle

kolliskokouksen sen pohjalta te-
kemiä päätöksiä isona haasteena 
seurakunnan hallinnolle. 

– Rakenteita koskevat muutokset 
tulevat jo alkuvaiheessa uuden val-
tuuston käsiteltäväksi. Kysymykses-
sä on hyvin merkittävä muutos, mi-
kä sinänsä on välttämätön. 

– Käytäntöön soveltamisessa 
tarvitaan viisasta harkintaa, jot-
ta muutos edistäisi seurakunnan 
palvelujen mahdollisuuksia ja vah-
vistaisi seurakuntalaisten suhdetta 
kirkkoon, Laitinen miettii.

Oulun seurakuntayhtymän lä-
hitulevaisuuden isot asiat liittyvät  
talouden turvaamiseen. 

– Siihen liittyy lukuisa määrä 
päätöksiä, jotka koskettavat yhty-
män omistamia kiinteistöjä. Mo-
nista kiinteistöstä tulee luopua, 
jotta toiminnalliseen puoleen ei 
tarvitse kajota, sanoo Oulun seu-
rakuntayhtymän yhteisen kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja Rei-
jo Sallinen.

– Jokavuotisia isoja keskuste-
lunaiheita ovat myös toiminta- 
ja taloussuunnitelmat, joilla luo-
daan puitteet varsinaiselle toi-
minnalle eli lähinnä hengellisel-
le työlle. Se on seurakuntien toi-
minnan ydintä, jota muu toimin-
ta tukee.

TEKSTIT: MINNA KOLISTAJA

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

Aina on aikaa hyvään 
värväykseen, vaikka 
seurakuntavaalien 
ehdokasasettelu 
päättyy muutaman 
päivän päästä.

Marraskuussa isänpäi-
vänä järjestettävi-
en seurakuntavaali-
en ehdokasasettelun 

loppukiri on alkanut. 
Vaikka aikaa on enää vajaa 

viikko, seurakuntavaalien pro-
jektipäällikkö Mari Leppänen 
kirkkohallituksesta toteaa päi-
vien riittävän mainiosti vielä 
monen hyvän ehdokkaan vär-
väykseen.

– Toivon, että jokainen seu-
rakunnan työntekijä kannustaa 
viikon aikana ainakin yhden 
henkilön ehdokkaaksi. Mukaan 
lähteminen voi olla pienen roh-
kaisun takana.

– Seurakuntavaalit ovat tal-
koot, joissa kaikille riittää töi-
tä. Jokainen voi tukea ehdokas-
listojen kerääjiä.

Leppäsen mukaan työnteki-
jöillä on paitsi lupa, myös suuri 
vastuu asiassa. 

– Työntekijät tapaavat pal-
jon ihmisiä. Moni kirkon jäsen 
ei tiedä vaaleista. Meidän työn-
tekijöiden vastuulla on kertoa, 
miten kirkossa voi vaikuttaa 
asioihin.    

– Mikä mainio tilaisuus roh-
kaista ehdokkaaksi olisi esimer-
kiksi rippikoululaisten van-
hempain ilta! 

Seurakuntavaalien ehdokas-
asettelu päättyy ensi maanan-
taina 15.9. kello 16.

Rohkeudelle tarvetta
seurakunnissa
Rauhan Tervehdys selvitti elo-
kuun lopussa pienellä kyselyl-
lä piispansauvakävelyllä, mitkä 
ominaisuudet tekevät luotta-
mushenkilöstä hyvän. Kyselyn 
mukaan hyvä luottamushenki-

lö on muun muassa erinomai-
nen kuuntelija.

Leppänen liputtaisi mie-
luimmin sen puolesta, että seu-
rakuntiin tarvitaan rohkeita 
kyseenalaistajia ja uskaltavia 
kirkon rakentajia.  

Kirkon luottamushenkilöt 
joutuvat seurakuntien talouden 
tiukentuessa yhä useammin te-
kemään valintoja jopa hyvien 
asioiden väliltä.  

– Kaikkea sitä hyvää, mi-
tä tähän asti seurakunnissa on 
tehty, ei voida enää tehdä. Tä-
mä vaikuttaa aika monen suo-
malaisen arkeen, Leppänen sa-
noo suoraan.

Luottamushenkilöillä 
valtaa ja vastuuta
Mari Leppänen palaa Rauhan 
Tervehdyksen kyselyyn hyvän 
luottamushenkilön ominai-
suuksista: 

– Kertooko kuuntelemisen 
korostuminen pikemminkin 
siitä, että moni ihminen kaipaa 
rinnalleen kuuntelijaa. Ehkä 
he näkevät kirkon yhdeksi tär-
keäksi tehtäväksi juuri kuunte-
lemisen. 

Kirkkolain mukaan seura-
kunnan luottamushenkilön 
on oltava ”kristillisestä vakau-
muksesta tunnettu”. Leppä-
sen mukaan lauseen tulkinta 
tuo liiaksi paineita ehdokkuut-
ta harkitsevalle. Moni miettii, 
mitä maininta merkitsee.

– Mielestäni laissa olisi pa-
rempi todeta, että ehdokkaan 
on oltava kastettu ja konfir-
moitu 18 vuotta täyttänyt kir-
kon jäsen. 

Leppänen kysyy, miten kris-
tillistä vakaumusta voi mitata.

– Aito kiinnostus kirkon 
asioihin on luottamushenkilön 
tärkeä ominaisuus. 

RIITTA HIRVONEN

Erkki K
iiski

Mukaan lähteminen 
voi olla pienen 
rohkaisun päässä

– Kirkko on demokraattinen yhteisö. Meillä ei ole solisteja, jotka voisivat yksin 
päättää, kuinka asiat tehdään, seurakuntavaalien projektipäällikkö, pastori Mari 
Leppänen toteaa.
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Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
sijoituspaikkana Haukiputaan seurakunta

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

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

Haukiputaan seurakunta kuuluu Oulun 
seurakuntayhtymään. Haukiputaan 
seurakunta on vireä noin 16000 jäsenen 
kasvuseurakunta. Seurakunnan palve-
luksessa on noin 30 työntekijää, joista 
neljä diakonian virkaa. Haukiputaalla 
on hyvät palvelut ja kaunis luonto joki- 
ja merimaisemineen.
www.oulunseurakunnat.fi

Siikalatvan seurakunnassa on avoinna 

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA 
1.11.2014 alkaen.  

Virkaan valittavalta toivotaan hyvää motivaatiota perusseura-
kuntatyöhön (jumalanpalvelukset ja toimitukset) ja halua teh-
dä seurakunnallista kasvatustyötä. Viranhoito edellyttää oman 
auton käyttömahdollisuutta.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka edel-
lyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa 
sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtä-
vässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan määrättävän 
on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 
6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. 

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakun-
nan tuomiokapituliin 25.9.2014 mennessä sähköpostitse oulu.
tuomiokapituli@evl.fi, osoitteeseen PL 85, 90101 Oulu, käynti-
osoitteeseen Ojakatu 1, tai faksina (08) 5358 533.
 
Lisätiedot: kirkkoherra Merja Jyrkkä, p. 040 5181 181, 
notaari Outi Äärelä, p. 044 7555 512.  
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.  

Paikkoja avoinna

Iin seurakunnassa on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
Iin seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Iin seurakunnassa on 
jäseniä noin 8400. Ii on luonnonkaunis pitäjä Perämeren rannalla. 
Ouluun on matkaa vajaa 40 kilometriä.

Seurakuntamestarin viran pääasiallinen sisältö löytyy 
hakuilmoituksesta Iin seurakunnan kotisivulta osoitteesta: 
www.iinseurakunta.fi

Hakemukset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen: 
www.iinseurakunta.fi 8.10.2014 kello 15.00 mennessä.

Tiedustele lisää: kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 
tai talouspäällikkö Jaana Niemelä p. 0400 341 473.

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Kävelemälläkin voi auttaa 
kehitysmaiden naisia

Ku vat :  E l s i  S a l ovaa ra

Sunnuntaina paistaa aurin-
ko, uskovat Kreetta Ala-
talo, Liisa Kaarela ja Päi-
vi Korkee. Nämä Naisten 

pankin oululaisaktiivit ovat jär-
jestämässä tulevalle pyhälle Käve-
le Naiselle Ammatti -tapahtumaa, 
jonka keskipisteenä on Ravinto-
la Rauhalan piha Ainolan puiston 
kupeessa. 

Oulussa ei olla ainoita, jotka 
kävelevät sunnuntaina 14.9. hy-
vän asian puolesta. Tapahtuma 
järjestetään samaan aikaan 26 
paikkakunnalla. 

Puoliltapäivin alkavan kävelyn 
aluksi muun muassa jumpataan 
lämmittelyksi lauluryhmä Ama-
nin afrikkalaisten rytmien säestä-
mänä. 3,5 ja 5 kilometrin mittai-
sille reiteille, jotka kulkevat Hupi-
saarten ja Tuiran puoleisen ran-
nan kautta Kuusisaareen ja takai-
sin, lähdetään puoli yhden aikaan. 

– Nämähän ovat Oulun kau-
neimpia maisemia, Alatalo, Kaa-
rela ja Korkee tuumivat.

Kävelyn jälkeen voi Rauhalan 
naapurissa sijaitsevan Ravinto-
la Tuban patiolla tutustua Nais-
ten pankin materiaaleihin ja teh-
dä ostoksia korukirppiksellä. 

Naisten pankki  
auttaa ruohonjuuritasolla
– Naisten pankin toiminnassa on 
parasta se, että auttaminen ta-
pahtuu ruohonjuuritasolla. Toi-
mintaa voisi kuvata sanoilla kak-
si naista ja kassalipas puun alla, 
toteavat Alatalo ja Kaarela. 

Toiminta onkin ollut tehokas-
ta, sillä seitsemän vuoden aika-
na pienlainojen ja ammattikou-
lutuksen avulla on autettu 15 000 
naista ympäri maailman. 

Naisten pankin verkoston ak-
tiiveista suurin osa on keski-ikäi-
siä naisia, mutta yhä enemmän 
mukaan tulee myös miehiä ja mi-
kä tärkeintä – nuoria.  Sunnuntai-

na auttamassa on maahanmuut-
tajanaisia sekä Merikosken ylä-
koulun yhdeksäsluokkalaisia. 

– Tässä Osallistuva nuori -va-
linnaisaineen ryhmässä kaikki 
ovat sattumalta tyttöjä, kasiluo-
kan ryhmässä on poikiakin, nau-
raa opettaja Miina Rasivirta.

Edellisvuonna valinnaisryh-
mäläiset ovat tutustuneet päi-
väkotiin, kierrätyskeskukseen ja 

osallistuneet hyväntekeväisyysta-
pahtumiin. 

Tälle vuodelle on suunnitel-
missa myös vierailuja vanhain-
kotiin yhdessä musiikkiluokka-
laisten kanssa. 

Lahjoittaa voi  
ilman kävelyäkin
Kävele Naiselle Ammatti -tapah-
tumaan voi tulla joko yksin, per-
heen kanssa tai ryhmässä ja haas-
taa myös kaverit mukaan. Ilmoit-
tautua ei tarvitse, mutta sen ja 
lahjoituksen voi tehdä suoraan 
osoitteessa www.naistenpankki.
fi/kavely.

Valtakunnallisena tavoitteena 
on kerätä kehitysmaiden naisille 
2 100 ammattia.  

Tapahtuman yhteydessä voi 
lahjoittaa esimerkiksi 30 euron 
arvoisen Ammatin, jolla yksi nai-
nen pääsee kestävän toimeentu-
lon alkuun tai 50 euron arvoisen 
Yrittäjyyskoulutuksen. Sen avulla 
yksi nainen saa eväät menestyvän 
liiketoiminnan harjoittamiseen.

ELSI SALOVAARA

Merikosken yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset tytöt osallistuvat sunnuntaina vapaaehtoisina avustajina Kävele Naiselle Ammatti 
-tapahtumaan. Oikealla heidän kanssaan peukuttavat Liisa Kaarela, Päivi Korkee ja Kreetta Alatalo.

Yhdeksäsluokkalaiset Elina Palojärvi ja Henriikka Ylikärppä keräävät voimia ennen 
sunnuntain tapahtumaa.

Naisten pankin Kävele Naiselle 
Ammatti -tapahtuma järjestetään 
26 paikkakunnalla sunnuntaina 14. 
syyskuuta.
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– Kirkon on nähtävä katvees-
sa olevat, ja syrjään jääneet, kun 
muu yhteiskunta huomioi ensim-
mäiseksi vahvuuden. 

Jokainen perhe 
on kirkon silmäterä
Valtaosa vanhemmista selviää 
avioerosta ilman välirikkoa, mut-
ta yhä useammin avioerot ovat 
riitaisia. Lapsen arjessa tämä tar-
koittaa, että hän joutuu elämään 
vanhempien ristiriitojen värittä-
mässä ilmapiirissä. 

Tuomas Kurttila toivoo, että 
kirkko on voimallisesti läsnä sil-
loin, kun ero perheessä tulee esille. 

– Liian monessa kodissa pode-
taan eron hetkellä yksinäisyyttä. 
Tästä kärsivät lapset, hän pahoit-
telee.

Kurttila näkee, että kirkon 
ydintä on vastuu perheistä ja pa-
risuhteista.

– Jokainen perhe on kirkon 
vastuulla, hän sanoo. 

Seurakunnissa joudutaan kar-
simaan toimintaa säästöjen syn-
tymiseksi. Työntekijöiden mää-
rä on pikemminkin vähenemässä 
kuin kasvamassa, vaikka esimer-
kiksi jonot kirkon perheneuvon-
taan ovat pitkät.

Kurttila puhuu niiden toimin-
tojen puolesta, jotka ehkäisevät 
perheiden pahoinvointia arjen 
keskellä.

Autojen katsastuksen sijaan on 
perheiden määräaikaishuoltojen 
aika, Kurttila sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Kirkon katastrofi on, jos työntekijät 
eivät ole kiinnostuneita seurakuntalaisista

Vain kysyvä kirkko on vahvoilla
– Oppilaat vertailevat 
toisiaan kysellen, 
millainen minun pitäisi 
olla. Siksi tarvitaan 
kirkon ihmisiä, jotka 
kysyvät nuorelta, 
millainen sinä oikeasti 
olet, lapsiasiavaltuutettu 
Tuomas Kurttila toteaa.
Hän toivoo kirkolta myös 
älähdystä ajankohtaiseen 
koulukeskusteluun. 

Lukiot ovat alkaneet edellyt-
tää, että opiskelijalla on oma 
tietokone käytettävissä op-
pitunneilla. Lapsiasiavaltuu-

tettu Tuomas Kurttila pitää kou-
lujen ratkaisua huolestuttavana. 

Hän näkee suosituksen omasta 
tabletista koskettavan myös kirk-
koa. 

Kurttila muistuttaa, että joka 
kymmenes lapsi tulee vähävarai-
sesta perheestä. Kun tulot riittä-
vät niukasti pakollisiin menoihin, 
tietokoneen kaltaiset kalliit han-
kinnat vaikeuttavat kodin elämää 
huomattavasti. 

– Koulujen suositukset – jopa 
vaatimukset – omista laitteista 
synnyttävät epätasa-arvoa oppi-
laiden välille. Jos jollakulla ei ole 
omaa laitetta, hän joutuu tukeu-
tumaan luokkakaverinsa apuun 
ja on siitä riippuvainen. Eihän 
oppikirjojakaan voi olla vain 
osalla oppilaista.

Kurttila toivoo diakoniatyön 
ammattilaisilta älähdystä tieto-
konekeskusteluun.

– En tarkoita, että diakonia-
työn pitäisi ryhtyä rahoittamaan 
laitehankintoja, mutta on tar-
peellista kertoa, mitä koulujen 
käytännöstä seuraa. Totuus eri-
arvoisuudesta pitää nähdä.

Koulut tarvitsevat
lisää silmiä ja korvia
Kurttilan mukaan koulut ja seu-
rakunnat ovat tarpeellisia kump-
paneita toisilleen. Lapsiasiaval-
tuutettu on huolissaan kouluter-
veyshuollon selvityksestä: lähes 
70 prosenttia peruskoululaisista 
koki, etteivät koulun aikuiset ole 
puuttuneet kiusaamiseen.  

– Kouluissa pitäisi olla nykyis-
tä enemmän aikuisia läsnä sekä 
opettajien että oppilaiden tuke-
na. Kirkon nuorisotyön paikka 
on koulussa näkemässä ja puut-
tumassa kiusaamiseen.

Kirkon työntekijät voisivat pal-
vella oppilaiden jaksamista mo-
nilla tavoin, Kurttila miettii.

Kysyvä on 
vahvoilla
– Läsnäolo ja aito kiinnostus ih-
misistä, niille on kysyntää nuor-
ten keskellä, lapsiasiavaltuutettu 
sanoo.

Jos joku arvioi läsnäolon hel-
poksi työksi kirkolle, Kurttila ku-
moaa luulon.

Oman paikan löytäminen 
kouluyhteisön keskeltä on am-
matillisesti vaativaa.

– Vieraiden ihmisten kohtaa-

minen voi olla myös pelottavaa, 
mutta kyselevä kirkko on aina 
vahvoilla.

Mitä kirkon kysymys on?
– Kirkolle kuuluvat elämän 

merkitystä etsivät suuret kysy-
mykset, mutta myös kaikki arjen 
pienet asiat.

Jos kiinnostus ihmisiin kirkos-
sa sammuu, kirkko jää yksin. Toi-
minnat lakkaavat tavoittamasta, 
jos kysymyksiä ei esitetä tarpeek-
si, Kurttila pohtii.

Tuomas Kurttila sanoo lasten ja nuorten tarvitsevan lähelleen aikuisia, joilla 
on herkät korvat. Kurttila vieraili elokuun lopussa Oulussa piispansauvakävelyllä.  

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

A
rkisto / K

ati Lu
o

m
a

– Lapset ja nuoret yhdistävät 
kouluun sanat kello, tehdasmai-
suus, stressi. He tarvitsevat lähel-
leen aikuisia, joihin nämä sanat 
eivät liity. 

– Oppilaat vertailevat toisiaan 
kysellen, millainen minun pitäisi 
olla. Siksi tarvitaan kirkon ihmi-
siä, jotka kysyvät nuorelta, millai-
nen sinä oikeasti olet. 

Kouluissa pitäisi olla 
nykyistä enemmän 
aikuisia läsnä sekä 
opettajien että 
oppilaiden tukena. 
Kirkon nuorisotyön 
paikka on koulussa 
näkemässä ja 
puuttumassa 
kiusaamiseen.

Tuomas Kurttila

Tuomas Kurttila pitää kouluympäristöä seurakunnan nuorisotyön tärkeänä työmaana. Muun muassa Muhoksen 
seurakunnalla on koulupastoritoimintaa Muhoksen yläkoulussa ja lukiossa. Rauhan Tervervehdys kertoi 
muhoslaisista nuorista ja nuorisotyönohjaaja Rainer Väänäsestä (kuvassa keskellä) viime huhtikuussa numerossa 16.
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Hautauspalveluja

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

Herättäjän päivä: su 14.9. klo 12.00 messu Temmeksen kirkossa ja seurat 
Eila ja Pasi Törmällä, Haapakyläntie 6, Temmes. 

Herännäis-/Siionin virsiseuroja: to 11.9. klo 18.00 Raahen seurakunta- 
kodin pienessä salissa, su 14.9. klo 14.00 Hannilla, Ylikyläntie 25, 
Rovaniemi, su 14.9. klo 15.00 Montin sali, Kirkkotie 6, Kiiminki, su 14.9. 
klo 15.00 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu, ti 16.9. klo 19.00 
Pyhännän seurakuntatalolla, pe 19.9. klo 18.00 Tuulikki Tihisellä, Peltotie 
11, Pudasjärvi.

Seuratupateologien kokous Raudaskylän Kristillisellä Opistolla Ylivieskassa 
ma 15.9. klo 17.00-20.00. (Ruokailumahdollisuus klo 16.30-17.00, 
kahvi/tee tilaisuuden lopuksi. Tarjoilun hinta 10€). 
Rehtori Jukka Hautala alustaa aiheesta “Ilmoitusasiaa – (körttiläistä) 
raamattunäkemystä etsimässä”. Kaikki teologiasta, Raamatusta ja herän- 
näisyydestä kiinnostuneet tervetuloa!

Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Bible Power -kerho pe 12.9. klo 18 
12-14 v. tytöille.
Hiljaisuuden vaellus Sanginjoella 
la 13.9. klo 10. Tied. Ulla Junttila
040 5133393.
Seurat 14.9 .klo 14. Helvi Lahtinen, 
Pentti Hukka, Pekka Siljander.
Raamattupiiri 15.9. klo 14.
3K-ilta OP/NA’lle ma 15.9. klo 18.30.
Kesäseurojen kiitosseurat ma 15.9. 
Kempeleen kirkossa klo 18.
Action & Bible -kerho ti 16.9. klo 
18 12-14 v. pojille.
Naisten aamukahvit la 20.9. klo 10. 
Ulla Christina Sjöman: Rukouksen 
voima.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

pirjo.teva@kotimaa.fi

Su 14.9. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Ke 17.9. klo 14 Toimintapiiri.
Pe 19.9. klo 19 Nuortenilta.

Haapavedellä pidettiin 
viikonvaihteessa 
Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat, johon 
kokoontui pohjoisen 
lähetysväkeä ja 
kansainvälisiä vieraita. 
Puhujat kertoivat 
terveisiä työkentiltä.

Keniasta palanneiden Mart-
ti ja Sinikka Arkkilan 
mukaan raha ei tee onnel-
liseksi Afrikassakaan. On-

ni löytyy aivan muualta.
Martti ja Sinikka aloittivat 

työnsä Afrikassa syksyllä 2010. 
He työskentelivät ensin puoli-
toista vuotta Sambiassa ja sitten 
kaksi vuotta Keniassa. 

Martti Arkkila opetti sekä 
Raamattukoulussa Lusakassa 
Sambiassa että teologisessa semi-
naarissa Matongossa, Keniassa. 

Lähetys ei ole pelkkää rahan viemistä

Sinikka Arkkila puolestaan hoi-
ti orpo- ja kummilapsiprojekteja. 

Suomalainen ei ole  
tottunut korruptioon
Afrikka on köyhä maanosa, mut-
ta ihmiset ovat siitä huolimatta 
iloisia ja elämänmyönteisiä. Ra-
ha ei tee heitä onnelliseksi.

– Lähetystyön tuleekin olla 
perusteiltaan jotain muuta kuin 
rahan viemistä, muuten siltä 
puuttuu siunaus. Jeesuksen, Va-
pahtajamme läsnäolo ja Hänen 
kauttaan rauha Jumalan kanssa 
on suurin aarre maan päällä. 

– Sitä ei voi rahalla ostaa. Se 
saadaan lahjana evankeliumis-

Meillä on sukupolvi, jon-
ka suurin haave elä-
mässä on saada oma 
patja, kuvailee Jor-

danian Pipliaseuran pääsihteeri 
Munther Namat. 

Jordanian Pipliaseura toimii 
alueella, joka on kriisipesäkkei-
den ympäröimä. Naapurissa ovat 
Syyria, Jemen, Irak, Israel ja hy-
vin lähellä myös Egypti. 

– Olemme tulen keskellä. Maa-
hamme tulee 400 uutta pakolais-
ta joka päivä. 

Syyrian kriisi alkoi kolme 
vuotta sitten. Jordanian Piplia-
seura oli ensimmäisiä järjestöjä, 
jotka aloittivat työn pakolaisten 
parissa. 

Tällä hetkellä Jordaniassa asuu 
jo 1, 3 miljoonaa pakolaista, mut-
ta vain 650 000 pakolaisleireillä. 
He tulevat tyhjin käsin, muka-
naan vain päällä olevat vaatteet. 
Heiltä on tyhjennetty taskut, edes 
silmälaseja tai vihkisormuksia ei 
ole annettu mukaan. 

– Tapasin 8-henkisen perheen, 
joka oli kulkenut 5 vuorokautta 
ilman ruokaa ja vettä. Oli talvi. 
Tiimimme auttoi perhettä anta-
malla huopia, patjoja ja maitoa. 

Pipliaseuran työ palauttaa 
pakolaiselle hymyn

– Perheen isä sanoi, että olim-
me taivaan lahja heille. Hän ei 
tiennyt, mitä olisi tehnyt ilman 
meitä. Hän koki, että Jumala lä-
hetti meidät hänen perhettään 
auttamaan, Namat kuvailee pa-
kolaisten vaikeaa tilannetta. 

– Meillä on 64 vapaaehtois-
ta kuudesta eri kirkkokunnas-
ta, jotka tekevät jo neljättä vuot-
ta työtä palkatta pakolaisten aut-
tamiseksi. 

– Vapaaehtoiset järjestävät 

myös ohjelmaa pakolaisleirien 
lapsille, joilla ei ole mitään teke-
mistä päivisin. Avustustiimim-
me palauttaa hymyn lasten kas-
voille. 

Kysyessään 6-vuotiaalta pa-
kolaistytöltä tämän unelmista, 
Munther Namat sai selvän vasta-
uksen: 

– Haluaisin samanlaisen pat-
jan kuin serkullani on. 

MINNA SORVALA

Riku Korkeamäki tulkkasi Jordanian Pipliaseuran pääsihteerin Munther Namatin 
puheen.

Sinikka ja Martti Arkkila työskentelivät Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 
lähetteinä Keniassa ja Sambiassa.

St u d io  L i g h t
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Hyvää lukemista kannesta kanteen. 

Tilauskortti
ASKEL

MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2014 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.  
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA KM14

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi  Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 8 kk hintaan 30 € (norm. 60 e).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Voit tilata

  Soittamalla 
  020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

  Sähköpostilla 
 asiakaspalvelu@kotimaa.fi

  Internetistä 
 www.askellehti.fi/tarjous

Askelen  

30-vuotisjuhlatarjous  

sinulle ja ystävillesi. 

Tilaa Askel 8 kk hintaan

30€
(norm. 60 €)

Lähetys ei ole pelkkää rahan viemistä
sa, Jumalan sanan kautta, Mart-
ti Arkkila sanoo.

– Afrikassa yhteiskuntaelä-
mä on usein täynnä korruptio-
ta. Suomalaisin silmälasein kat-
sottuna se tarkoittaa, ettei asioita 
hoideta rehellisesti ja lain pykäli-
en mukaan. 

– Välillä tuntuu, ettei kenen-
kään voi luottaa. Ikävintä on huo-
mata korruptio kirkkojen toimin-
nassa, Sinikka Arkkila pahoittelee.

Raha on  
sotkenut asioita
Sinikka Arkkila kysyy, onko Raa-
matun opetukset täysin unohdet-
tu, sillä raha on sotkenut asioita 
lähettien yhteistyökirkossakin.

– Voisiko valkoisten suorit-
tamassa lähetystyössä olla var-
jopuolensakin? Rahalla ei aina-
kaan ole saatu aikaan pelkästään 
hyvää, hän jatkaa.

Sinikka Arkkilan mukaan  ke-
nialaiset pitävät lähetystyönte-
kijöitä isinään ja äiteinään, sil-
lä lähetyksen ensi askeleet otettu 
jo 1940-luvulla naapurimaam-
me Ruotsin lähetystyöntekijöi-
den kautta. 

– Nyt kenialaiset harjoittelevat 
itsenäistä asioiden hoitoa, mutta 
tarvitsevat vielä apuamme, eri-
tyisesti esirukouksiamme, Sinik-
ka Arkkila kertoo.

Parempi 
tulevaisuus siintää
Afrikkalainen on Martti Arkki-
lan mukaan mukava, ystävälli-
nen ja helposti lähestyttävä. Hän 
on elämänläheinen, elämää pal-
jon nähnyt ja oppinut sekä vä-
hästä kiitollinen toisin kuin yltä-
kylläisyyteen tottuneet euroop-
palaiset. 

– Toki afrikkalaisissa on huo-
not puolensakin, kenelläpä ei nii-
tä olisi, Martti Arkkila luonnehtii.

– Toiveikkuus paremmasta tu-
levaisuudesta on monen mieles-
sä. Sairaudet, huoli jokapäiväi-
sestä leivästä, koulumaksuista ja 
yleisestä toimeentulosta saavat 
elämän tuntumaan raskaalta, Si-
nikka Arkkila sanoo.

Afrikasta Arkkilat haluaisi-
vat tuoda Suomeen kiireettö-
myyden. 

– Siellä elämä ei ollut kiinni 
sekunneista tai minuuteista, oli 
aikaa pysähtyä ja kohdata ihmi-
siä ja yhdessä pohtia elämää.  

– Saa nähdä viekö kiireisyys Suo-
messa taas mennessään, kun siihen 
tottuu, Martti Arkkila pohtii.

PEKKA HELIN

Lähde: Martti ja Sinikka Arkkilan 
teksti Mietteitä lähetystyöstä Haa-
paveden lähetysjuhlilla 6.9.2014.

Suomalaiset 
lähetystyöntekijät 
turvassa Ebolalta

Kolme yhdysvaltalaista 
lähetystyöntekijää on 
sairastunut Ebola-vi-
rukseen.  Tekeekö Suo-

men Lähetysseura työtä Ebo-
la-maissa Länsi-Afrikassa, ul-
komaanosaston vt. johtaja Te-
ro Norjanen.

– Lähetysseura työskentelee 
Senegalissa, jossa on löytynyt 
yksi Ebola-tapaus. Seuraamme 
tilanteen kehittymistä, mutta 
emme ole huolestuneita. Yhdys-
valtalaiset työntekijät ovat olleet 
terveydenhuoltotöissä sairaa-
loissa ja suorassa kosketuksessa 
Ebolaan sairastuneisiin.

 – Lähetysseuran työntekijät 
sen sijaan ovat paikallisen lute-
rilaisen kirkon palveluksessa, ja 
siksi tartunnan riski on käytän-
nössä hyvin pieni.

Ebola-virus on levinnyt voi-
makkaasti, koska Länsi-Afri-
kan maat ovat köyhiä eikä va-
roja ole kunnon hoitovälinei-
siin. Ebolaan kuolleiden mää-
rän kasvun taustalla on myös 
se, että sairastuneita piilotel-

laan: ketään ei haluta jättää 
yksin. 

Mihin tällaiset sairauden 
taustat haastavat lähetystyön?

– Lähetystyön tehtävänä on 
auttaa ihmisiä kokonaisvaltai-
sesti. Tähän kuuluu olennai-
sesti valistustyö niistä keinois-
ta, joilla sairauksia voidaan eh-
käistä tai välttää. Useilla Afri-
kan kirkoilla on omia sairaaloi-
ta, joiden kautta vakavasti sai-
rastuneita autetaan konkreet-
tisesti. 

Suomen Punainen Risti etsii 
vapaaehtoisia avustustyöhön 
Ebola-maihin. Mitä ajattelet 
näistä ihmisistä, jotka lähte-
vät rohkeasti myös pahimmil-
le tartunta-alueille.

– Arvostan ihmisiä, jotka 
ovat valmiita käyttämään am-
mattitaitoaan toisten hyväk-
si oman henkensä uhalla, kun 
se ei ole tyhmän uhkarohkeaa 
vaan tapahtuu ammattimaises-
ti, kuten SPR:n kautta.

 
Läntisen Afrikan aluepääl-
likkö Raimo Laine, pelkäätkö 
Ebola-epidemian vuoksi olla 
juuri nyt Senegalissa?

– En pelkää tällä hetkellä. Se-
negalin terveysviranomaiset ovat 
asiassa ajan tasalla. Jos epidemia 
alkaisi kaikesta huolimatta täällä 
levitä, tilanne olisi ehkä toinen. 

– Ebola-epidemia ei vaikuta 
työhöni juuri nyt. Varotoimena 
olemme pyrkineet pidättymään 
käsitervehdyksistä, mikä ei ole 
aina ihan helppoa.

RIITTA HIRVONEN
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Muut seurakunnat

Rauhan Tervehdys 
on myös verkossa

Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan 

netistä:

www.rauhantervehdys.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

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 14.9. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.  
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 14.9. klo 10 jumalanpalvelus 
(perhemessu) Tapiolan kirkosta 
Espoosta. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

Oulun Tanssin Keskuksen tai-
teellinen johtaja Jarkko Lehmus 
sekä Oulujoen kirkkoherra Sa-
tu Saarinen. He kertovat Oulun 
tuomiokirkossa järjestettäväs-
tä tanssiteoksesta ja paneelikes-
kustelusta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Klo 9.45. Radiopyhäkoulussa 
on aiheena Lähimmäinen. Py-
häkoulun pitää lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Mari Jääskeläinen 
Karjasillan seurakunnasta.  
Klo 10 jumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Ohjelmatiedot ja jutut kuulta-
vissa myös verkossa: www.ou-
lunseurakunnat.fi/radio
Su 14.9. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa on aiheena Lähimmäinen. 
Pyhäkoulun pitää lapsi- ja per-
hetyön sihteeri Mari Jääskeläi-
nen Karjasillan seurakunnasta.   
Ke 17.9. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerro-
taan Psalmeihin syventyvästä 
luentosarjasta, joka järjestetään 
Kiimingissä. Haastattelussa on 
kirkkoherra Pauli Niemelä.   
Oulun  seurakuntien aluelähe-
tys 14.9. klo 8.55–12.
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulu.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa vierailevat JoJon – 

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

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

To 11.9. klo 19 Lähde-ilta, Pekka Tuominen, Esko Taipale, Pedro Reyes-Castro
Espanjasta, God’s Bell. Pe 12.9. klo 19 HELMI (nuortenilta). Su 14.9. klo 11
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Petri Mettovaara, Risto Wotschke,
Saara & Antto Vanhala. Klo 17 Iltajumis & iltapyhis, Henri Tuhkala,
Risto Wotschke. Ti 16.9. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen, klo 18 Info-
tilaisuus yhteiskristillisestä King’s Kids -työstä kiinnostuneille,
Ilona Niemenoja. Ke 17.9. klo 18 Varkki-ilta Hietasaaressa, tapaaminen
Edenin parkkipaikalla. Tervetuloa!

To 11.9. ”Sinulle vai sinun kanssasi” klo 17.00. Lähimmäistä kohtaamaan.
Su 14.9. Rukouskokous klo 10.30. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00.
Ma 15.9. Maanantaipiiri klo 13.00.
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !

PELASTUSARMEIJA   Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 12.9. klo 18 Fresh –nuorten aikuisten ilta. 
Pe 12.9. klo 19.30 Nuorten – ilta. Su 14.9. 
klo 11 Jumalanpalvelus. Tapio Sopanen, Pasi 
Markkanen, Ulla Rasinkangas. Su 14.9. klo 17 
Church@78, International Service. Ke 17.9. klo 
19 Jumalan kohtaamisen ilta. Juhani Happonen, 
Pasi Markkanen, Timo Herronen. To 18.9. klo 12 

Päiväpiirin syyskauden avaus. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi 
TERVETULOA!

Su 14.9. klo 11.00
LÄHETYSJUMALANPALVELUS

Ke 17.9. klo 19.00
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Kotimaa Pro on kaikkien kirkosta 
kiinnostuneiden verkkopalvelu. 
Löydä kiinnostavaa sisältöä ja poimi 
keskustelunaiheita. Kokeile saman 
tien: www.kotimaapro.� 

Haukiputaan kirkkoher-
raksi mielii neljä haki-
jaa.  Heistä kaksi on Kar-
jasillan seurakunnasta, 

kappalaiset Erja Järvi ja Kimmo 
Kieksi.  Tuiran seurakunnan seu-
rakuntapastori Jukka Kolmonen 
ja Kempeleen seurakunnan vt. 

kirkkoherra Jaakko Tuisku ovat 
kaksi muuta hakijaa.

Notaari Outi Äärelä Oulun 
hiippakunnan tuomiokapitulis-
ta kertoo, että vaalisijat ehdok-
kaille asetetaan tänä syksynä. 
Vaalit järjestetään mahdollises-
ti ensi keväänä.

Nykyinen kirkkoherra Jaak-
ko Kaltakari jää lomalle joulu-
kuun puolessa välissä ja eläk-
keelle huhtikuun alussa. Vt. 
kirkkoherrana toimii kappalai-
nen Arto Nevala.

PEKKA HELIN

Haukiputaan kirkkoherraksi neljä hakijaa
Erja Järvi Kimmo Kieksi Jukka Kolmonen Jaakko Tuisku

Viime sunnuntaina Kempeleessä kuultiin kirkkoherranvaalissa I vaalisijalle asetetun 
Jouko Lankisen vaalisaarna. Messun jälkeen Lankista saattoi jututtaa kirkkokahveilla. 
Ensi sunnuntaina 14.9. kuullaan II vaalisijalle asetetun Kimmo Helomaan saarna ja 
III vaalisijalla oleva Petteri Tuulos pääsee ääneen 21. syyskuuta. Kaikkia ehdokkaita 
pääsee jututtamaan vaalipaneelissa 28. syyskuuta ja varsinainen vaalipäivä on 5. 
lokakuuta. Lue lisää www.kempeleenseurakunta.fi.

Kempeleessä alkoivat vaalikahvit
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Ps. 112: 5-9
Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa 
omastaan muille,
sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.
  Oikeamielinen ei koskaan horju,
  hänet muistetaan ikuisesti.
Ei hän pelkää pahoja viestejä
vaan luottaa vakain mielin Herraan.
  Hän on vahva ja rohkea, ei hän pelkää,
  ja pian hän katsoo voittajana 
ahdistajiinsa.
Hän antaa avokätisesti köyhille, hän toimii 
aina vanhurskaasti
ja kulkee pystyssä päin.

1. Joh. 3: 11-18
Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen 
olette kuulleet: meidän tulee rakastaa 
toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin 
Kain, Pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja 
miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen 
omat tekonsa olivat pahoja mutta hänen 
veljensä teot oikeita.
    Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä 
vihaa. Me rakastamme veljiämme, ja siitä 
me tiedämme siirtyneemme kuolemasta 
elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman 
vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on 
murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen 
elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. 
Siitä me olemme oppineet tuntemaan 
rakkauden, että Jeesus antoi henkensä 
meidän puolestamme. Samoin olemme 
me velvolliset panemaan henkemme 
alttiiksi veljiemme puolesta. Jos joku, jonka 
toimeentulo on turvattu, näkee veljensä 
kärsivän puutetta mutta sulkee häneltä 
sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi 
pysyä hänessä?
    Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja 
puheessa, vaan teoin ja totuudessa.

Matt. 5: 43-48
Jeesus sanoi:
    ”Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi 
ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon 
teille: rakastakaa vihamiehiänne ja 
rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta 
olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän 
antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin 
pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille 
kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, 
jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä 
ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? 
Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä 
erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee 
niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän 
taivaallinen Isänne on täydellinen.”

Isän sylissä
Isä tulee töistä kotiin ja istahtaa 
hetkeksi sohvalle levähtämään. 
Kolme pientä hihkuu riemusta: 
”Isi tuli!” ja juoksee kilpaa 
syliin. Pian isän syli on täynnä 
onnellisia lapsia. Ollaan hiljaa, 
toinen toisiinsa painautuneina. 

Mummu ja pappa seuraa-
vat vierestä myhäillen. Hetki 
on pyhä.

Oulun ympäristössä on 
paljon lapsiperheitä, joille 
arkipäivään kuuluvat isän ja 
äidin työ kodin ulkopuolella 
lasten ollessa päiväkodissa. 

Perhe kokoontuu iltapäi-
vällä kotiin joskus hyvin 
väsyneenä. Tällöin pieni-
kin apu arkeen tuntuisi 
juhlahetkeltä. Lukuisilla 
perheillä isovanhemmat asuvat 
kaukana, jopa satojen kilometrien päässä. Yhteiset nautinnon hetket 
ja lastenlasten kasvu jäävät näkemättä. Myös kipeästi kaivattu apu on kaukana.

Tulevan sunnuntain jumalanpalveluksen aiheena on lähimmäinen. Jeesuksen ope-
tuksen mukaan kaikki ihmiset ovat lähimmäisiä, kuten perheenjäsenet toisilleen. 
Olemmehan saman Isän luomia ja lunastamia. Niin vaikealta kuin se ehkä tuntuu-
kin, myös vihamiehemme ovat lähimmäisiämme. Heitäkin meidän tulee rakastaa. Me 
ihmiset tarvitsemme toisiamme ja meidät on velvoitettu ja oikeutettu lähimmäisen teh-
tävään. Antamaan ja myös vastaanottamaan apua. 

Mitä meidän tulisi sitten tehdä lähimmäisinä tänään? Mitä muuta voimme tehdä, 
kuin tarjota konkreettista apua naapurin lapsiperheelle tai nälkäiselle sodan uhrille. 
Mitä muuta?

Päivittäin saamme kuulla ihmisen kärsimyksestä: sodista, luonnon katastrofeista, 
sairauksista. On vaikea käsittää ihmisen pahuutta ja omaa osuutta tämän kaiken kes-
kellä. Kutsu lähimmäiseksi tuntuu mahdottomalta. Halutessamme voimme kuitenkin 
tehdä paljon lähimmäistemme hyväksi viemällä heidät rukouksen voimalla Jumalan 
kasvojen eteen. Hänen syliinsä. 

Sen Isän syliin, joka antaa iankaikkisen elämän. Jos omat voimat eivät riitä mahdot-
tomaan, voimme pyytää apua hengellisen laulun sanoin: ”On vaikeata rakastaa, vaan 
oppivani soisin. Suo, että mielen itsekkään pois panna Jeesus voisin, pois panna Jee-
sus voisin. Oi Herra tätä rukoilen: Mä muuttuako voisin? On vaikeata rakastaa, vaan 
oppivani soisin. Vaan oppivani soisin.”

MARJA-LIISA HAUTAMÄKI
Seurakuntapastori

Limingan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 14.9.2014
Psalmi: Ps. 112: 5-9
1. lukukappale: 1. Sam. 24:9-12, 17-21
2. lukukappale: 1. Joh. 3:11-18
Evankeliumi: Matt. 5:43-48

w w w.sxc . hu /  Em in C a l i s c an
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Rakastakaa 
Rakastakaa, jotta olisitte Taivaallisen isänne lapsia. Meidän ai-

kamme yksi yleisimmin käytetyistä sanoista on rakkaus. Hyvin 

usein tuo sana liitetään myös sanaan suvaitsevaisuus. Hyvin-

hän ne toisiinsa sopivatkin nuo kaksi sanaa. Jopa toisiaan täy-

dentävät. 

    Nuo Jeesuksen sanat ensi pyhän evankeliumissa puhuvat su-

vaitsevasta rakkaudesta, joka ei valikoi kohdettaan. Rakkaudes-

ta, joka ottaa jokaisen ihmisen juuri sellaisena kuin hän on. Ei 

yritä muuttaa häntä eikä yritä muuttua hänen kaltaisekseen. 

Rakkaudesta, joka näkee ihmisen erilaisuuden, jopa itseä koh-

taan tulevan vihamielisyydenkin läpi. Rakkaudesta, joka näkee 

jokaisessa ihmisessä Jumalan luomistyön helmen.

    Mutta jos pysähdyt tuon aikamme suvaitsevaisuuskäsitteen 

eteen, ja pohdit, kuuluuko suvaitsevaisuuden takaa rakkaus vai 

viha, niin ehkäpä joudut joskus hämmästymään. Usein näyttää 

siltä, että suvaitsevaisuudella ja rakkaudella ei ole mitään teke-

mistä keskenään aikamme keskusteluissa. Siellä missä puhutaan 

suvaitsevaisuudesta puhaltavat kylmät ja rakkaudettomat tuulet. 

On kuin tuo suvaitsevaisuuden sana olisi kuin naamari, jonka 

takaa voidaan kylmästi tuomita eri tavalla ajattelevat ja uskovat.

    Onko niin, että monille suvaitsevaisuus on vain omien toivei-

den mukaisen ajattelun ja maailman hyväksymistä. Eikö sellai-

seksi voisi ajatella vaikka sitä, kun yksi julkisuuden henkilö kir-

joitti kipeästä eettisestä kysymyksestä, että niiden, jotka eivät 

ajattele kuin hän, olisi syytä hakeutua terapiaan. Samassa yhte-

ydessä hän myös vaati suvaitsevaisuutta yhteiskuntaamme. Ei-

kö tämä ole juuri sitä mistä Vapahtaja meitä varoittaa. Saman-

mielisten maailma. Farisealaisuutta.

    Ei kait Vapahtajamme tällaista maailmaa ajatellut. Eikö se 

rakkaus, josta Hän puhuu ole nimenomaan erilaisuuden ym-

märtävää ja ihmistä viimeiseen kunnioittavaa rakkautta. Se on 

rakkautta, jossa haetaan aina toisen ihmisen ja koko yhteisöm-

me parasta. 

Kirkossamme pitää olla tilaa erilaisuudelle. Kristityllä pitää 

olla avara, mutta Jumalan sanaan ankkuroitu sydän.

MATTI PIKKARAINEN
tuomiorovasti

Torstain Raamattupiiri (25.9.–11.12.)
klo 13 Rovastinsali, Asemakatu 6

Raamattupiirin keskustelunaiheena 
on 2. Mooseksen kirja.

Diakonia
Talousasioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijöille maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 419 tai käymällä Keskustan seu-
rakuntatalon diakoniatoimistossa, Isokatu 17.
Kotikäyntipyynnöt diakoniaviranhaltijoille.
Diakonian aamu tiistaisin klo 9–11. 
Maksuton aamupala alueemme työt-
tömille ja vähävaraisille, Isokatu 17, 
Keskustan seurakuntatalon monitoi-
misali. Aamupala tarjolla klo 10.30 
asti.
Eläkeläisten kerho Keskustan palve-
lukeskuksessa ti 30.9., 28.10. ja 25.11.
klo 14–14.45, Nummikatu 24.
Työttömien ja eläkeläisten ruokai-
lu keskiviikkoisin klo 11–12 Heinäto-
rin seurakuntakodilla, Aleksanterin-
katu 71. Ruokailun hinta 2 euroa.
Eläkeläisten kerho torstaisin klo 10.30 Heinätorin seura-
kuntakodilla, Aleksanterinkatu 71.
Eläkeläisten tarinatupa torstaisin klo 12.30 Intiön seura-
kuntakodilla, Intiönpolku 2.
Päihdetyön aamukahavit torstaisin klo 9–10, Isokatu 17, 
monitoimisali. Paikalla päihdetyön diakoni Riku-Matti Järvi. 
Päihdetyöntekijä Riku-Matti Järven vastaanotto 
torstaisin klo 10–12, Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17.
Meijän Olokkari torstaisin klo 16–18  Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisalissa, Isokatu 17. Hetki vapaaehtoistoi-
minnoista kiinnostuneille sekä mukana oleville. 
Saunapäivä Hietasaaren leirikeskuksessa perjantaina 
3.10. klo 9–15, Hietasaarentie 19. Mukana päihdetyön dia-
koni Riku-Matti Järvi ja diakoni Sami Riipinen.
Vanhustenviikon juhla pe 10.10. klo 13 Saalastinsali, Lin-
nanmaa. Bussiaikataulut Rauhan Tervehdyksessä ennen ti-
laisuutta.
Tuomiokirkkoseurakunnan tänä vuonna 70 vuotta täyt-
tävien yhteiset syntymäpäiväjuhlat su 12.10. Juhla alkaa 
jumalanpalveluksella klo 10. Kutsu lähetetään erikseen.
Vapaaehtoisten joulujuhla ke 3.12. Keskustan seurakunta-
talo, Isokatu 17, iso seurakuntasali. Tarkemmat tiedot Rau-
han Tervehdyksestä ennen tapahtumaa.
Työttömien jouluateria ke 10.12. klo 12 Heinätorin seura-
kuntakoti, Aleksanterinkatu 71. Ruokailuun saa lahjakortin 
diakoniatyöntekijöiltä ennen tilaisuutta.
Kirkkokyytiseteleitä alueellamme asuville liikuntarajoit-
teisille yli 65-vuotiaille voi tiedustella alueemme diakonia-
työntekijöiltä ja papeilta.
Suurella sydämellä – Tekee hyvää tehdä hyvää 
www.suurellasydamella.fi.

Tuomiokirkkokuoro
Oulun Tuomiokirkkokuoro on Oulun vanhin kirkkokuoro. Se 
on perustettu vuonna 1934. Kuoro on tarkoitettu eri-ikäisille 
naisille ja miehille. Tällä hetkellä kuoromme on 50 laulajan se-
kakuoro. Harjoitukset ovat torstaisin klo 16.30–18.00 Keskus-
tan seurakuntatalon isossa salissa. Kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä nyt syyskauden alkaessa kuoronjohtaja Henna-Mari Si-
vulaan, p+. 040 7450160, henna-mari.sivula@evl.fi ja sopia kuo-
roon liittymisestä. 

Kuoron päätehtävänä on avustaa tuomiokirkkoseurakunnan ju-
malanpalveluksissa noin kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuun 
ottamatta. Ohjelmiston rungon muodostaa jumalan-palvelus-
musiikki; vuorovirret, psalmimusiikki ja muut hengelliset lau-
lut. Lisäksi kuoro laulaa erilaisissa seurakunnan tilaisuuksis-
sa ja tekee yhteistyötä muiden kuorojen kanssa. Kuoron muka-
na on mahdollista osallistua myös koulutukseen ja virkistäyty-
misretkiin. 

Kolme vuotta sitten aloi-
tin työni Oulun tuo-
miokirkkoseurakun-

nan urkurina. Heti alussa tu-
tustuin seurakuntani urkui-
hin, niin myös Intiön hautaus-
maan urkuihin sekä Vanhassa 
että Uudessa kappelissa. 

Ensimmäinen vaikutelma-
ni oli, että kaikki urut ovat 
sopimattomia surumusiikin 
soittamista varten, koska ne 
ovat heikkoja koneistoltaan ja 
ääneltään. 

Vanhan kappelin urut toi-
mivat hyvin ja ääni on kau-
nis, mutta niitä ei ole suunni-
teltu surumusiikin esittämis-
tä varten. Ne, ja Uuden kappe-
lin molemmat urut edustavat 
uusbarokkista tyyliä, ja ne so-
pivat harjoitusinstrumenteiksi 
tai kirkonuruiksi, mutta eivät 
surumusiikkia varten. 

Urkujen tyyli on aina oman 
aikansa lapsi. Uuden kappelin 
molemmat – Kangasalan Ur-
kurakentamo Oy:n tekemät 
– urut rakennettiin vuonna 
1973. Sen ajan tyylille oli omi-
naista, että pillistöt rakennet-
tiin hyvin tiiviisti, pieneen ur-
kukaappiin. 

En ymmärrä ratkaisua, 
koska kappeleissa on runsaas-
ti tilaa. Kun urkukaappi on 
pieni, siitä seuraa kaksi asiaa: 
huonompaa ääntä ja hankalaa 
korjattavuutta. 

Jostain syystä meidän kap-
pelimme urut onnistuivat ai-

Siunauskappelin urkujen korjaus 
auttaa omaisia surutyössä

Ole hyvä ja lahjoita valokuva Oulun tuomiokir-
kosta. Etsimme Oulun tuomiokirkosta uusia kuva-
kulmia. Kuvassa voi olla kirkko koko komeudessaan, 
tai pieni yksityiskohta.

Minkälaisen postikortin sinä lähettäisit kirkos-
ta? Minkälainen olisi kaste-, hää-, tai -syntymäpäi-
väkortti?

Valokuvista tehdään postikortteja, joita myydään 
lähetystyön hyväksi. Valokuvia voidaan käyttää myös 
mm. esitteissä.

Kuvat voi lähettää sähköpostiosoitteeseen kuvat-
jatarinat.ouluntuomiokirkko@evl.fi tai osoitteeseen 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Isokatu 17 PL 122 
90101 Oulu. Kuoreen merkintä "Kuvat ja tarinat".

www.suurellasydamella.fi

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan tapahtumia

ka huonosti, vaikka se ei ole 
luonteenomaista Kangasalan 
Urkurakentamon uruille.

Urut on itsenäinen orkes-
teri, jossa on eri instrument-
teja nimellä ”äänikertoja”. Jos 
orkesterista puuttuu instru-
mentti, esitetty musiikki soi 
huonosti. Vaikka kuuntelija ei 
ymmärrä, mikä on vialla, hän 
tuntee, että jotain puuttuu. 

Uuden kappelin kahdet 
urut ovat palvelleet jo neljä-
kymmentä vuotta. Näiden 
vuosikymmenten aikana nii-

Joulukahvila, Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti
la 13.12. ja ma–pe 15.–19.12. klo 11–17
Perinteinen, tunnelmallinen krypta 

kutsuu joulupuurolle! 
Tarjolla riisipuuroa, sosekeittoa, torttuja ja 

leivonnaisia.  Myytävänä käsitöitä ja muuta lahjoiksi 
sopivaa  tavaraa. Tuotto lähetystyölle.

Silmukka ke 10–13 Oulun tuomiokirkon kryptassa.
Käsityö- ja askarteluihmisten hyvän tekemisen ja koh-

taamisen aamupäivä.  Silmukassa syntyy tuotteita 
kryptan myyntikaappeihin. Anna-Mari Heikkinen.

Kuvassa Intiön uuden kappelin pienen salin urut.

Pé te r  Ma r o s vá r i

Uudenveroisten 
laadukkaiden
vaatteiden ja 

sisustustuotteiden 
putiikki
Avoinna 

ke-pe klo 12-18
Asemakatu 6, 

Oulu
vintti, käynti 

sisäpihalta
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Perhekerhot klo 10–11.30
Tiistaisin Heinätorin seurakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71
Torstaisin Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17, 2, krs. 
(Lilja ja Lumme)
Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä huoltajan kanssa. Kerho alkaa yhteisel-
lä hartaushetkellä, jonka jälkeen kahvitellaan, askarrellaan 
ja leikitään. Päätämme kerhon aikuisten ja lasten yhteisel-
lä laulu/loruvartilla.
Perhekahvila klo 10–11.30.
Maanantaisin Intiön seurakuntakodissa, Intiönpolku 2
Perhekahvilaan voit tulla tapaamaan vanhoja ja uusia ystäviä. 
Seurakunta tarjoaa mehua, kahvia ja teetä pikkuleivän kera. 
Lapsilla on mahdollisuus leikkiä ja piirrellä. Kahvila aukeaa 
lyhyellä yhteisellä hartaustuokiolla ja päätetään lasten ja ai-
kuisten yhteiseen hetkeen. Perhekahvilassa voit halutessasi 
vain piipahtaa tai viettää koko yhteisen ajan.
Laulupuu
Laulupuu on 1–3-vuotiaiden musiikkikerho, joka kokoon-
tuu joka kuukauden kahtena ensimmäisenä torstaina klo 15-
15.30 Heinätorin seurakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71. 
Laulupuussa lauletaan niin hengellisiä kuin perinteisiäkin 
lastenlauluja, leikitään ja lorutellaan, 
liikutaan, hiljennytään ja 
rentoudutaan. Lapsi tulee 
Laulupuuhun aikuisen seurassa, 
ryhmään mahtuu 12 lasta. Laulupuu 
on maksuton. 
Pikkukirkot
Lastenohjaajat käyvät seurakunnan alueen 
kaikissa päiväkodeissa pitämässä pikkukirkkoja 
noin kerran kuussa.
Perheretki Ranuan eläinpuistoon 22.11.
Pyhäkoulu
Perhepyhäkoulu sunnuntaisin klo 12–12.45 Heinätorin seu-
rakuntatalolla. Pyhäkoulu on lasten oma kirkko, johon ovat 
tervetulleita kaiken ikäiset ja kokoiset, mummit ja vaarit, 
kummit ja ystävät, ihan koko perhe, alle neljävuotiaat aina 
oman saattajan kanssa. Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittau-
tua, mukaan voi tulla milloin vain. Pyhäkoulu on maksuton.
4-vuotissynttärit
Oman seurakunnan 4 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuh-
lat järjestetään Heinätorin seurakuntatalossa 12.10. klo 14. 

Kasvatustyö

Siunauskappelin urkujen korjaus 
auttaa omaisia surutyössä

hin ei ole tehty perusteellista 
korjausta, eli nyt oli aika teh-
dä jotain. 

Yksi mahdollisuus olisi ol-
lut suunnitella ja rakennuttaa 
täysin uudet urut, mutta tämä 
olisi liian monimutkainen ja 
kallis työ. Päätimmekin seu-
rakunnassa urkujen korjaami-
sesta ja äänikertojen muutok-
sesta ja uudelleen äänitykses-
tä, sekä soittokoneiston kor-
jaamisesta. 

Urkurakentaja Jouko Pirk-
kanen otti vastaan tehtävän. 

Gospelmessut Tuomiokirkossa 
5.10 klo 18 Kansanlaulumessu
31.10 klo 21 Päivästä päivään -messu
30.11 klo 19 Kauneimmat joululaulut -messu

Iina Palokankaan ONNENI -konsertti
sunnuntaina 12.10. klo 18 Tuomiokirkossa

Tuomiotupa 
18–30-v. nuorille aikuisille perjantai-illat klo 19–23
12.9., 26.9., 10.10.,7.11. ja 21.11.
Leiri
Juumassa Kuusamossa 5.–7.12.
Matalankynnyksen raamis
Torstaisin klo 18–20 Asemakatu 6, Jössensali
25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12.
Lenkkiryhmä
torstaisin klo 18–20 kokoontuminen Isokatu 17, 
Monitoimisali. 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12.
Tarkemmat tiedot tapahtumista ja myöhemmin 
syksyllä alkavista nuorten aikuisten toiminnasta löytyvät 
www.oulunseurakunnat.fi

Koululaisten kerhotoimintaa
Kerhoissa opetellaan uusia taitoja ja pidetään hauskaa. Aikai-
sempaa kokemusta ei tarvita, ainoastaan iloisen ja reippaan mie-
len. Kerhot kokoontuvat viikoittain alkaen viikolla 36 ja ovat il-
maisia. Kokkikerhoon ilmoittaudutaan ennakkoon, muihin voit 
tulla ilmoittautumatta.

Liikuntakerho 1.–3.luokkalaisille 
maanantaina klo 16–17 Myllytullin koulun liikuntasali
Liikuntakerho 4.–6.luokkalaisille 
maanantaisin klo 17–18 Kansainvälisen koulun liikuntasali 
Kokkikerho 3.–6.luokkalaisille
maanantaisin klo 18–19.30 Heinätori
Kokkikerho 1.–3.-luokkalaisille 
tiistaisin klo 16.30–18 Heinätori
Ennakkoilmoittautuminen nuorisotyönohjaaja 
Kaija Siniluodolle, p. 050 5249 779 
Puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille
maanantaisin klo 17.30–18.30 Intiön seurakuntakoti
Puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille 
maanantaisin klo 17.30-19. Isokatu 17, 2krs.
Puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille 
keskiviikkoisin klo 17.30-19. Isokatu 17, 2krs.
Puuhakerhossa askarrellaan, leikitään, joskus kokkaillaankin
jotain pientä yhdessä toisten kanssa. 
Askartelukerho 1.–4.-luokkalaisille
tiistaisin klo 18–19 Heinätorim seurakuntakoti
Pienoismallikerho kaikenikäisille asiasta kiinnostuneille! 
Vetäjänä Tapio Huhtelin p. 050 5479 657. Kokoontuu 
kuukauden 1. ja 3. sunnuntai, Heinätorin seurakuntatalo 
TiistaiTupa alakoululaisille tiistaisin klo 14–16
Keskustan seurakuntatalon monitoimisali, 1 krs.
Tupa tarjoaa yhdessä olemista, yhdessä tekemistä ja pientä 
välipalaa alakouluikäisille lapsille. 

Koulupäivystys 
Nuorisotyönohjaajat päivystävät viikoittain
Teuvo Pakkalan koulu torstai klo 9.45–10.15
Nuottasaaren koulu keskiviikkona klo 10–10.30
Myllytulli alakoulu perjantai klo 10.45–11.30
Myllytulli yläkoulu keskiviikko klo 10–11
OSYK torstai klo 11–12.30
Lyseo maanantai klo 11–12

Isostoiminta
Tapaamiset: 14.9., 5.10., 31.10.–2.11.(OG), 16.11., 30.11., 
5.–7.12.(leiri), 17.12.
Avoimet ovet
keskiviikkoisin klo 18–21, Isokatu 17, Monitoimisali
Nuorisotyön päivystys
keskiviikko klo 15–17 Isokatu 17, Monitoimisali
Pelikahvila
Perjantaisin klo 18–22 Isokatu 17, erityisnuorisotyön tilat
Palveluryhmä 
Yliopistollisessa sairaalassa nuorille aikuisille, joka toinen 
torstai (parilliset viikot syksy, parittomat kevät)
SOME-ryhmä
Kokoontuu ja työskentelee verkossa. 
Oulu Gospel tapahtuma 31.10.–2.11.
Majakat, musiikkia, messuja, hiljentymistä, 
yhdessäoloa ja elämyksiä

Nuoret

Nuoret aikuiset

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan tapahtumia

Vihkihetki 
perjantaina 

10.10. 
klo 17–19.

Lastenpaikka tuomiokirkossa
Oulun tuomiokirkossa on lasten 
oma paikka, jossa voi piirtää, katsella 
kirjoja tai ottaa kirkkokassin mukaan penkkiin. Lasten pai-
kassa on myös oma pieni alttari. Kirkkolampaalle ei vielä ole 
annettu nimeä. Ehdota lampaalle nimeä 1.10.2014 mennes-
sä Tuomiokirkon lastenpaikassa tai facebookissa Cafe Kryp-
tan seinällä.
Mikkelinpäivänä Kirkonmäelle 5.10. 
Perhetapahtuma alkaa ArkiEnkeli-seikkailulla keskustan 
seurakuntatalossa klo 13.30. Seikkailu koostuu toiminnal-
lisista rasteista. Seikkailun jälkeen perheet ovat tervetullei-
ta Enkeliperhekirkkoon Tuomiokirkkoon klo 15. Kirkon jäl-
keen voit tutustua Kryptassa enkelinäyttelyyn, jossa mehu- 
ja pikkuleipätarjoilu.
Tuomiokirkon jouluseimi
Rakennetaan vk 48. Tänä vuonna jouluseimen rakentavat 
Välkkylän päiväkodin eskarit. Seimi on esillä 1. adventis-
ta loppiaiseen.
Perheiden joululaulutilaisuus
1.adventtisunnuntaina 30.11. klo 14 Heinätorin seurakunta-
talo, (Aleksanterinkatu 71)
Perheiden kauneimmat joululaulut 7.12. klo 15 Keskustan 
seurakuntatalo, Isokatu 17, 2.krs. Iso seurakuntasali.
Perheiden joulukuvaelma tuomiokirkossa 24.12. klo 13
Hiljenny hetkeksi yhdessä koko perheen kanssa jouluevan-
keliumin äärelle. Näe ja kuule, mitä tapahtui jouluyönä, kun 
Jeesus syntyi maailmaan. Kesto n. 30 min.

Hänen perusteellisen työnsä 
tuloksena Intiön pienen salin 
urut soivat nyt kuin uusi inst-
rumentti. 

Saimme kaksi uutta ja kau-
nista sooloäänikertaa, parem-
paa bassoa ja urkuäänen läm-
mintä pohjaääntä. Lisäksi on 
laitettu uusi tremolo, mitä ei 
ollut aikaisemmin. Sen avus-
tamalla urkuääni soi vielä her-
kemmin ja intiimimmin.

Suunnitelman mukaises-
ti työ jatkuu ensi vuonna In-
tiön isossa salissa. Urkujen 
soittokoneisto korjataan, lisä-
tään muutamia sooloääniker-
toja ja kaikki pillit äänitetään 
uudelleen.

Vaikka Vanhan kappelin 
urut ovat hyvässä kunnossa, 
nekään eivät sovi surumusii-
kin tulkintaan jo sen takia, et-
tä niissä on vain yksi sormio. 

Näin Vanhaan kappeliin 
rakennetaan täysin uudet urut 
ja nyt käytössä olevat urut siir-
retään johonkin Oulun kir-
koista.

Toivon, että urkujen kor-
jaamistyöllä kaikki tulevat 
tyytyväisiksi, ja me kanttorit 
voimme toteuttaa surumu-
siikkia tyylille sopivasti ja an-
taa sitä kautta omaisille hen-
gellisen tuen heidän surus-
saan. 

PÉTER MAROSVÁRI

Kuvassa Intiön uuden kappelin pienen salin urut.

Pé te r  Ma r o s vá r i

J u k ka K ä r k kä in e n
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Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.9.2014

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: Lenni Johan-
nes Toiviainen, Valtteri Vilja-
mi Visuri.
Haukipudas: Minttu Julia 
Pöhö, Mimosa Leea Aurelia 
Suomala, Jooa Oliver Vähä-
söyrinki, Vilma Eeva Johanna 
Laurila, Senni Karoliina Hut-
tunen.
Karjasilta: Voitto-Eemeli Sa-
muel Heikkinen, Justus An-
tero Hilli, Kiana Jasmiina Ho-
lappa, Hugo Michael Kesti, 
Eljas Joonatan Koivuneva, 
Roope Juhani Koskipaasi, Ali-
sa Emilia Nivala, Romeo Aku 
Pylvänäinen, Otto Elias Ilmari 
Rusanen, Olga Maria Räihä, 
Annika Elisabet Virpi, Ade-
le Aino Mimmi Vuolteenaho.
Kiiminki: Miio Aatos Lämsä, 
Matilda Anni Aurora Kolu, 
Enni Vilhelmiina Saviharju, 
Onni Alvar Elia Kurkela, Hel-
mi Aino Elisabeth Liikanen, 
Vilja Amanda Hekkala, Adel-
la Seelia Eronen, Oliver Joo-
natan Mehtomaa, Ella Noo-
ra Seiteri.
Oulujoki: Jenniina Elena Jur-
vakainen, Viena Vanamo Eli-
sabet Keskitalo, Riida Julian-
na Inkeri Koistinen, Vilho Pet-
teri Lämsä, Minttu Henriikka 
Rautio, Saku Antero Siltakos-
ki, Freja Loviisa Tikkanen.
Oulunsalo: Atte Elvis Olavi 
Hiltunen, Aada Evelia Lääk-
kö, Topias Akseli Nikko.
Tuira: Mikael Joonatan Haa-
pakoski, Erno Onni Oska-
ri Hagberg, Alpo Aarre Ola-

vi Harju, Neelia Lyyti Ma-
ria Heikkilä, Lenni Herman-
ni Jomppanen, Joona Iisakki 
Kahelin, Ilona Julianne Kaik-
konen, Senni Onneli Kemi, 
Sofia Aava Aurora Kortet, 
Valtteri Eetu Petteri Kuivo-
nen, Niko Eemil Lipitsä, As-
lak Eliel Benjamin Luokkala, 
Leo Viljami Maajärvi, Emmi 
Maaria Niemi, Lilli Kerttu Lo-
viisa Piekkola, Eino Alvar Ei-
nari Sipola.

Vihityt
Tuomiokirkko: Kimmo Mar-
kus Tapani Kolehmainen ja 
Friederika Danisa Tjongarero. 
Karjasilta: Tapio Arvo An-
tero Uusimäki ja Charlotta 
Anniina Kurkela, Antti Ola-
vi Palovaara ja Kerttuli Suvi-
Päivikki Heikkilä, Jonne Hen-
rik Roppola ja Satu Marianne 
Heikura. 
Kiiminki: Markku Veikko Su-
levi Niskala ja Johanna Mar-
jut Pellikka.
Oulujoki: Ossi-Matti Henrik-
ki Laaksamo ja Hannamari 
Helena Kämäräinen, Matti-
as Robert Johannes Ebeling 
ja Sanna Tuulia Hämäläinen. 
Oulunsalo: Jaakko Matias 
Nummi ja Päivi Helena Las-
sila.
Tuira: Miika Petri Topias Puo-
litaival ja Ella-Reeta Matlee-
na Rautio, Erkki Mikael Hyh-
kö ja Riikka Liisa Kilpeläinen, 
Tero Kristian Horsma ja Min-
na Kaarina Mäkinen, Tapio 
Sakari Mikkonen ja Paula Jo-
hanna Kyllönen, Matti Ola-

vi Johannes Kantola ja Min-
na Hertta Tauriainen-Koper, 
Antti Kalervo Kamunen ja 
Vuokko Birgitta Syrjäpalo, 
Panu Ilari Koivumäki ja Tii-
na Maaria Poukkula, Juha-
Matti Huovinen ja Heli Kris-
tiina Kauppi, Jaakko Niko Pa-
si Lukkarila ja Mirjam Hele-
na Kuokkanen, Mikko-Kale-
vi Kaski ja Hanne-Kaisa Ka-
tariina Honkanen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Lilja Sofia 
Kontio 93, Kosti Kalevi Tuo-
himaa 83, Aura Maria Lem-
mikki Henriksson 76, Esa Il-
mari Harju 46.

Vie valo pimeään - tanssiesitys 
sunnuntaina 14.9. klo 17 Oulun tuomiokirkossa. 

Vie valo pimeään -tanssiesitys, 
jonka jälkeen paneelikeskustelu: 

"Uskonto, keho, tanssi" 
Keskustelijoina mm. kirkkoherra Satu Saarinen, 

kulttuuriantropologi Taina Kinnunen FT ja 
Suomen modernin tanssin kantaäiti Riitta 

Vainio. Keskustelua vetää JoJon taiteellinen 
johtaja Jarkko Lehmus. Kesto yhteensä 

2 tuntia. Vapaa pääsy. Yhteistyössä OuDance 
tanssifestivaalin kanssa.

M
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Oulun ev.lut. seura-
kuntien vapaaeh-
toistyötä tekevät 
saavat siunauk-

sen tehtäviinsä uuden toi-
mikauden alkaessa. Kaik-
kia nykyisiä ja uusia vapaa-
ehtoisia kutsutaan siunat-
taviksi sunnuntaina 14.9. 
kello 10 alkaviin messui-
hin, jotka järjestetään Ou-
lujoen, Karjasillan, Kiimin-
gin, Oulunsalon ja Hauki-
putaan kirkoissa sekä Ou-
lun tuomiokirkossa. Tuiran 
seurakunnassa vastaava ti-
laisuus on samana päivänä 
14.9. kello 12 Pyhän Tuo-
maan kirkossa.  

Kirkoissa rukoillaan va-
paaehtoisten tekemän työn, 
ja kaikkien apua ja tukea 
tarvitsevien puolesta. Mes-
sun jälkeen on tarjolla kirk-
kokahvit.

 
Vapaaehtoistyössä 
monenlaisia tehtäviä 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
vapaaehtoistoiminnassa on 
mukana lähes 3 000 vapaa-

Vapaaehtoiset siunataan tehtäviinsä sunnuntaina 14.9.

Seurakunnissa toimii 
lähes 3000 vapaaehtoista

ehtoista. He työskentelevät 
laaja-alaisesti esimerkiksi 
diakonia- ja lähetystyön se-
kä lapsi- ja nuorisotyön teh-
tävissä, musiikkitoimin-
nassa ja luottamushenki-
löinä. Tietoa Oulun ev.lut. 
seurakunnissa tarjolla ole-
vista vapaaehtoistehtävis-
tä löytyy osoitteesta www.
suurellasydamella.fi.

– Uusien tehtävien myö-
tä olemme saaneet mukaan 
lisää vapaaehtoisia. Esi-
merkiksi arkunkantajan ja 
muistisairaan laulavan ys-
tävän tehtävät ovat herät-
täneet kiinnostusta, ker-
too vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Liisa Rah-
kola. 

Lisätietoja:
Liisa Rahkola, Oulun 
ev.lut. seurakuntien 
vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori, 
p. 040 591 2653, 
liisa.rahkola@evl.fi 
(tavoitettavissa tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja torstaisin)

Vapaaehtoistyötä koordinoivat 
diakoniatyöntekijät seurakunnissa: 

Karjasillan seurakunta: Anu Kontio, 
p. 040 5747 162, anu.kontio@evl.fi 
Haukiputaan seurakunta: Johanna Kerola, 
p. 045 139 3993, johanna.kerola@evl.fi
Oulun tuomiokirkkoseurakunta: Heidi Karvonen 
p. 040 574 7091, heidi.karvonen@evl.fi, 
Kaisa Jaakkola, p. 040 730 4117, kaisa.jaakkola@evl.fi 
Tuiran seurakunta: Saila Luukkonen, 
p. 040 574 7092, saila.luukkonen@evl.fi
Kiimingin seurakunta: Jaana Kontio 
p. 040 579 3248, jaana.kontio@evl.fi
Oulunsalon seurakunta: Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 745 3848, riitta.markus-wikstedt@evl.fi
Oulujoen seurakunta: Ulla-Maija Ruotsalainen 
p. 040 574 7097, ulla-maija.ruotsalainen@evl.fi 
Kaikkien Oulun ev.lut. seurakuntien diakoniatyön-
tekijöiden yhteystiedot: www.oulunseurakunnat.fi/
diakoniatyontekijat, www.suurellasydamella.fi

Haukipudas: Raine Kalevi 
Hirvelä 80.
Karjasilta: Seija Kaarina Hak-
kola 78, Jari Juhani Pernu 51, 
Soile Maria Kukkonen 51.
Kiiminki: Eeva Annikki Tak-
kula 61, Matti Ensio Takkula 
61, Aino Sofia Miesmaa 85.
Oulujoki: Erkki Olavi Yliju-
kuri 78, Leo Jalmari Rahikai-
nen 80.
Oulunsalo: Ulla Margareeta 
Kotiranta  87.
Tuira: Kaarlo Eerikki Hyvä-
rinen 89, Paavo Johannes 
Suorsa 84, Ilkka Auno Samuli 
Maatela 74, Matti Juhani Räi-
sänen 70, Sakari Ensio Hän-
ninen 59.
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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

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.9. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Hanna-Maija Ollanketo. 
Kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki ja urkurina Péter Maros-
vári. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi. Radiointi radio Dei.
Messu su 14.9. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Péter Marosvári.

Hartauselämä
Lähetyspiiri to 11.9. klo 14, 
Vanha pappila. 
Raamattupiiri to 11.9. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 
Aamupiiri la 13.9. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 13.9. klo 18, Vanha pappila. 
Opettajien raamattupiiri ma 
15.9. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ke 17.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
18.9. klo 13. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
17.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 18.9. klo 14, 
Vanha pappila. 
Ompeluseurat to 18.9. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Sävelhartaus ke 17.9. klo 18 
Oulun tuomiokirkko. Sofia 
Magdalena -kamarikuoro. 
Puhe Matti Pikkarainen ja 

kanttori Raimo Paaso. 
Ortodoksinen kirkkomu-
siikki, Kamarikuoro Krysos-
tomos la 27.9. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 16.9. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisille 
ja työttömille.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 17.9. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 18.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. diakoniatyönte-
kijä Kaisa Jaakkolalta p.040 
730 4117. 
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijä Riku-Matti Järven vas-
taanotto to 11.9. ja 18.9. klo 
11, Keskustan seurakuntatalo. 
Aamukahavit to 18.9. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 11.9. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Perhepyhäkoulu su 14.9., 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhepyhäkoulu on lasten 
oma kirkko, alle neljä vuo-
tiaat aina oman saattajan 
kanssa. Pyhäkoulu on maksu-
ton. Lisätietoja Outi Metsik-
kö, p. 050 523 380, outi.met-

sikko@evl.fi. 
Perhekahvila ma 15.9. klo 
10, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekahvilassa voit halutes-
sasi vain piipahtaa tai viettää 
koko yhteisen ajan. Yhteys-
tiedot: p. 050 5207 757, tea.
lakkala@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
16.9. klo 10, Heinäpään seu-
rakuntatalo
Keskustan perhekerho to 
18.9. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo

Varhaisnuoret
1.–3.luokkalaisten liikunta-
kerho ma 15.9. klo 16, Mylly-
tulli koulu liikuntasali. Ei en-
nakkoilm., maksuton. 
4.–6.luokkalaisten liikunta-
kerho ma 15.9. klo 17, Oulun 
Kansainvälinen koulu liikun-
tasali.  Ei ennakkoilm., mak-
suton.
Puuhakerho 1.–4.luokkalai-
sille ma 15.9. klo 17.30, Inti-
ön seurakuntakoti. Ei ennak-
koilm., maksuton.
Kokkikerho 4.–6.luokkalai-
sille ma 15.9. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Mak-
suton. Ennakkoilm. nuoriso-
työnohjaaja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. 
Kokkikerho 1.–3.luokkalai-
sille ti 16.9. klo 16.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Mak-
suton. Ennakkoilm. nuoriso-
työnohjaaja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779.
Askartelukerho 1.-4.luokka-
laisille ti 16.9. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Ei en-
nakkoilm., maksuton.
Pienoismallikerho su 21.9. 

klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asias-
ta kiinnostuneille. Kokoon-
tuu joka kuukauden 1. ja 3 
sunnuntai. Lisätietoja Tapio 
Huhtelin, p. 050 5479 657. Ei 
ennakkoilm. 

Nuoret
Nuorisotyön päivystys ke 
17.9. klo 15–17, Monitoimi-
sali. Läsnäoloa, kuulumisten 
vaihtoa, kahvia, teetä ja het-
ken lepoa. Olemme paikalla 
sinua varten. 
Avoimet ovet ke 17.9. klo 
18–21, Monitoimisali. Vapaa-
ta oleskelua parhaassa seu-
rassa! Avariohjaajina toimi-
vat Tuomas ja Sussu.
SOME-ryhmä ke 17.9. klo 18–
20, Verkossa. Kokoonnumme 
ja työskentelemme pääsään-
töisesti verkossa.

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.

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. 

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.

Ehtookellot ja Iltarukous 
(Vesper) 

lauantaina 20.9. klo 18–19 
Oulun tuomiokirkossa. 

Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin 
ja kirkon ikivanhaan laulettuun 

iltarukoukseen, Vesperiin.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. sivu 20.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
11.9. ja 18.9. klo 12.30–14, In-
tiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Kaatuneitten omaiset ma 
15.9. klo 12, Monitoimisali, 
keskustan seurakuntatalo. 
Healing Rooms rukous-
palvelua ti 16.9. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Joka toinen tiistai.
Silmukka ke 17.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Anna-Mari Heikkinen.
Nuorisotyönpäivystys mo-
nitoimisalissa ke 17.9. klo 
15, Monitoimisali, keskustan 
seurakuntatalo. 

Kastemessu 
sunnuntaina 28.9. klo 12 Pyhän Andrean kirkossa. 

Toimittaa Mirjami Dutton, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kastemessussa voi tulla kastetuksi koko seurakunnan 
juhlahetkessä. Ilmoittautuminen viikkoa ennen mes-
sua pastori Mirjami Duttonille, p. 044 3161 473, mirja-
mi.dutton@evl.fi

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu netissä  
12.9. klo 16 – 22.9. klo 9 osoitteessa  
www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu. 

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua netin 
kautta, voit ottaa yhteyttä seurakuntasi nuorisotyön-
ohjaajaan tai pappiin ja käydä ilmoittautumassa seura-
kunnassa ilmoittautumisaikana.  

Myös eri järjestöjen rippikouluihin osallistuvien tulee 
ilmoittautua, koska kaikille rippikoulun käyville on 
yhteinen seurakuntajakso kevään aikana.

Ilmoittautuminen koskee Haukiputaan, Karjasillan, 
Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tuiran seurakun-
tien sekä Tuomiokirkkoseurakunnan jäseniä.

RIPPIKOULUUN
ilmoittautuminen

Vuonna 2000 tai aikaisemmin syntyneet!
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Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.9.2014

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
Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Arto Nevala, saarna Ja-
ri Flink, kanttorina Else Sas-
si. Jumalanpalveluksessa kut-
sutaan alttarille siunattavik-
si seurakunnan eri vapaaeh-
toistehtävissä palvelevia ih-
misiä. Kirkkokahvit. Kirkko-
kahvilla tutustutaan Suurel-
la sydämellä -hankkeeseen.
Viikkomessu to 18.9. klo 14 
kirkossa. Mukana palvelu-
asuntojen asukkaita, henki-
lökuntaa, omaisia ja vapaa-
ehtoistyöntekijöitä. Kirkko-
kahvit srk-keskuksessa.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 11.9. ja to 
18.9. klo 18 srk-keskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Kirkkopyhäkoulu su 14.9. 
kirkossa. Pyhäkouluhetki 
lapsille jumalanpalveluksen 
saarnan aikana urkujen ta-
kana olevassa morsiushuo-
neessa. Pyhäkouluun tullaan 
päivän virren aikana ja pyhä-
koulun loputtua lapset pa-
laavat omien aikuisten luok-
se. Pyhäkoulusta saa Messu-
passiin tarran ja viidestä tar-
rasta saa pienen lahjan.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan van-
halla koululla. Kellon perhe-
kerho ei kokoonnu to 11.9. ja 
Vakkurilan, Jokelan ja Mar-
tinniemen perhekerhot eivät 

kokoonnu pe 19.9.

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 Man-
niseen elisa.manninen@evl.
fi tai p. 050 5133 225. 

Nuoret
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18 Vakkurilassa. 
RaJu-ilta keskiviikkoisin klo 
18.30 Wirkkulassa. RaJu-illas-
sa ollaan Raamatun äärellä. 

Musiikki
Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Uusia laulajia ote-
taan to 11.9. klo 16.30 läh-
tien. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Tiedustelut, kuoronjoh-
taja Else Sassi, p. 040 5818 
974, else.sassi@evl.fi.

Lähetystyö
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 
Puttaan Tuvalla. Syyskausi al-
kaa ti 16.9. 
Kansainvälisyydestä ja lä-
hetystyöstä kiinnostuneet 
nuoret! Aloitamme nuorten 
missioryhmän toiminnan to 
18.9. klo 18 Puttaan tuvalla. 

Diakonia
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille Jokivarren vanhustenta-
lolla klo 13 joka toinen maa-

nantai alkaen 15.9., Kellon 
srk-kodilla klo 13 joka toi-
nen keskiviikko alkaen 17.9. 
ja srk-keskuksen monitoimi-
salissa klo 13 joka toinen tor-
stai alkaen 18.9. Kyytiä tar-
vitsevat, soita p. 044 7310 
232 ma klo 9–11 tai ilmoita 
kerhossa.
Juttutupa Martinniemen 
srk-kodissa joka toinen kes-
kiviikko klo 13 alkaen 18.9. 
Kyytiä tarvitsevat, soita          
p. 044 7310 232 ma klo 9–11 
tai ilmoita kerhossa.
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
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.
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 16.9. klo 13 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa. 
Virsi-ilta ke 24.9. klo 18 Ha-
losenniemessä Koljunmajal-
la, Koljontie 83. Halosenlah-
den kyläyhdistys tarjoaa ilta-
palan.

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Jaana Kontio ja Miia 
Seppänen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, avustaa mies-
kvartetti, vapaaehtoisten 
siunaaminen.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 18.9. 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 15.9. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 15.9. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.

Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 15.9. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella. 
Naisten kasvuryhmä ti 16.9. 
klo 12 lähtö Kuivaniemelle 
retkelle. Ilmoittautuminen 
Seijalle.
Kotirinteen Juttupiiri to 
18.9. klo 13–15 Kotirinteen 
kerhohuone, Mäntykuja 2. 
Ryhmä on tarkoitettu kai-
kenikäisille, jotka kaipaavat 
juttukaveria ja uusia tutta-
vuuksia.

Kellonkartanon toimintaa: 
Israel-lähetyspäivät ja Kylvä-
jän lähetysviikonloppu 12.–
14.9. Kartanon Kirkko sun-
nuntaisin klo 13.

Kuorot
Ruskakööri pe 19.9. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Lapset ja perheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä tiis-
taisin klo 9.30–11 ja Jäälin kap-
pelilla torstaisin klo 9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä 
14.9. klo 12.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 16.9. klo 14–
15.30 (huom. aika!) Montin- 
salissa, Seija Helomaa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
16.9. klo 18 Jäälin kappelis-
sa, Seija Helomaa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: pe 12.9. klo 
18 miestenilta ry:llä, Pertti 
Kälkäjä, su 14.9. klo 17 seu-
rat ry:llä, Antti Kemppainen, 
Mikko Kälkäjä.
Siionin virsiseurat: su 14.9. 
klo 15 Montin-salissa.

Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat su 14.9. klo 
17 ry:llä. Jokikylä: seurat su 
14.9. klo 17 ry:llä.  

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.

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 seurakuntavaaleista. 

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 urku-
konsertit klo 18.15, 19 ja 19.45, urkurina Else Sassi. 
Leikkipuistopyhäkoulu lapsille ja vanhemmille klo 18 
Haukiputaan keskustan leikkipuistossa K-kaupan takana.

Vapaaehtoisten 
  siunaaminen
sunnuntaina 14.9. klo 10 kirkossa. 

Messussa siunaamme kaikki seurakunnan
vapaaehtoiset alkavalle toimikaudelle, 
kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.

Raamattuluentosarja 
apostoli Paavalin efesolaiskirjeistä
joka toinen keskiviikko klo 18 seurakuntakeskuksessa.

17.9. ”Jumalan mittaamaton voima”
1.10. ”Jumalan laupeus”
15.10. ”Jumalan salainen suunnitelma”
29.10. ”Jumalan armolahjat”
12.11. ”Jumalan antama elämä”
26.11. ”Jumalan taisteluvarustus”

Luennoitsijana 
kappalainen 
Martti 
Heinonen.
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Palvelupiiri Auttavat kädet 
maanantaina 15.9. klo 13–14.30 Karjasillan kirkossa.
 
Palvelupiiri Auttavat kädet on kaikille avoin Karjasillan 
alueella toimivien vapaaehtoisten ryhmä. Kokoontumi-
sissa suunnitellaan toimintaa, tiedotetaan ajankohtai-
sista palvelutehtävistä seurakunnassa sekä jutellaan eri-
laisista esille tulevista asioista. 

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

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustavat Satu 
Kreivi-Palosaari, Paula Ros-
backa, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Vapaaehtoisten tehtä-
vään siunaaminen. Terve-
tuloa kaikki vapaaehtoiset 
messuun ja kirkkokahville!
Messu su 14.9. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Riitta Piippo. 
Perhemessu su 14.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko.  Ks. 
ilmoitus.
Messu su 14.9. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Pau-
la Rosbacka, kanttorina Ilk-
ka Järviö
Messu su 14.9. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Eine Rau-
tiainen, kanttorina Emilia So-
ranta. Kolehti seurakuntien 
nuoriso- ja opiskelijatyön tu-
kemiseen ja nuorten aikuis-
ten toimintaan Kansan Raa-
mattuseuran kautta.

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 11.9. klo 18, 
Kastellin kirkko
Raamattupiiri to 11.9. ja 18.9. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 14.9. klo 
15, Karjasillan kirkko.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 16.9. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
17.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 12.9. klo 18, 
Kastellin kirkko, pe 12.9. klo 
18.30 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 18.9. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri uteliaille luke-
vaisille ke 17.9. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Syksyn toises-
sa kokoontumisessa keskus-
tellaan Mia Kankimäen teok-
sesta Asioita, jotka saavat sy-
dämen lyömään nopeammin 
sekä Yasunari Kawabatan 
romaanista Kioto. Minkälai-
sia ajatuksia kirjat herätti-
vät? Tykkäsitkö vai et? Mik-
si näin? Tapaamme Kastellin 
kirkon pappilassa myös 17.9., 
15.10., 12.11. ja 10.12.

Diakonia
Tule mukavaan joukkoon 
laittamaan aamupalaa Kau-
kovainion kappelille! Tarjo-
amme aamupalaa torstaisin 
klo 9–10, ja vapaaehtoisten 
työaika on n. 8–10.30. Teh-
täviin kuuluvat aamupalan 
valmistelu, kattaus, tarjoi-
lu ja pois korjaaminen, se-
kä kävijöiden kanssa jutus-
telu. Aloitamme kesätauon 
jälkeen torstaina 2.10. Lisä-
tietoja: Karjasillan seurakun-
nan diakoniatyöntekijät Sir-
pa Vähäaho-Kuusisto, p. 040 
730 4119 (22.9.–4.10.) ja Tert-
tu Rahko, p. 040 5752 717 (8.–
17.9.) 

Lähetys
Hanna-rukousryhmä to 4.9. 
ja 18.9. klo 18, Kastellin kirkko. 
Lähetyspiiri ti 16.9. klo 

17.30, Kaukovainion kappeli.
Sukanvarsi ke 17.9. klo 14, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja. 

Lapset ja lapsiperheet
Karjasillan seurakunnan 
4-vuotiaiden synttärit su 
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-
den synttäreitä Karjasillan 
kirkkoon. Aloitamme juh-
lan yhteisellä perhekirkko-
hetkellä, jonka jälkeen nau-
timme juhlamehut ja -kahvit. 
Päivänsankarit saavat lahjan. 
Halutessasi voit pukeutua 
juhlaan teeman mukaisesti. 
Ilmoittaudu juhlaan pe 3.10. 
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo Li-
sätietoja Marjaana Lassilta, 
p. 040 5747 108. Huom. Il-
moitathan jokaisen juhlaan 
osallistuvan perheenjäsenen 
erikseen lisähenkilönä! 
Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, luontopy-
his lisätietoja www.oulunseu-
rakunnat.fi/perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Kirkko lähelläsi -päivää 
vietetään torstaina 11.9.

Aamupuuro Kaukovainion kappelilla klo 9–10. 
Kello 10 varttihartaus, jonka jälkeen alueen työnteki-
jät ja vapaaehtoiset jalkautuvat Kaukovainion alueel-
le jakamaan leipätervehdyksiä kotioville. Työntekijät 
tunnistaa virkapaidoista sekä Karjasillan seurakunnan 
tunnuksella varustetuista takeista. Jakamatta jäänei-
tä leipiä voi hakea myöhemmin iltapäiväkahvilta kel-
lo 16–17 Kaukovainion kappelilta.
Kello 14.30–15 Kaakkurin kirjastolla. Karjasillan seura-
kunnan lastenohjaaja "satusetä Junnu" pitää Kaakku-
rin kirjastossa satutuokion.
Kello 15–17.30 Kastellin S-marketin pihalla ja Kastel-
lin kirkossa. Hernekeittoa, musiikkia, leikkivarjoleikke-
jä lapsille, toiminnan esittelyä, seurakuntavaali-infoa. 
Rupattele seurakunnan työntekijöiden kanssa mieles-
säsi olevista asioista. Palauteseinään voit kirjoittaa toi-
veesi ja terveisesi. 
Kello 17 Pyhän Andreaan kirkolla. Avoimet ovet, työn-
tekijöihin, toimintaan ja tiloihin tutustumista sekä kah-
via tarjolla kirkolla klo 17 alkaen. Klo 18 GospelGym ul-
kona (sateen sattuessa sisällä), jonka aikana lastenhoi-
toa. Klo 19 iltapalaa. GospelGym on tarkoitettu kaikil-
le miehille ja naisille, aloittelijoille ja edistyneille. Tar-
vitset mukaan juomapullon ja jumppa-alustan, tarvit-
taessa myös lämmintä vaatetta.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 11.9. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 15.9. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 16.9. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 18.9. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

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

Muut menot
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 579 
tai paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.
Vertaistukiryhmä yhden 
vanhemman perheille ke 
17.9. klo 17.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Majakkailta pe 19.9. klo 
18.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ulla-Chrstina Sjöman: 
Rukouksen tiellä – kun Her-
ra vaikenee. Musiikista vas-
taa Emmi-Lotta Pöyhtäri ja 
Johanna Holma. Tarjolla ilta-
palaa. Tervetuloa mukaan! 
Järjestäjä: Karjasillan seura-
kunta ja Majakkatiimi.

Kerhot alakouluikäisille

Karjasillan kirkko, Nokelantie 39
torstai klo 17–18 Puuhakerho 1.–4.-lk
Kastellin kirkko,Töllintie 38
tiistai klo 17–18.30 Kokkikerho 1.–5.-lk
Kaukovainion kappeli; Hiirihaukantie 6
maanantai klo 15.30–17 Kokkikerho 1.–3.-lk
keskiviikko klo 17.30–19 Kokkikerho 3.–6.-lk
Lintulammen koulu, Haapanatie 33
perjantai klo 19.30–21  Isä-lapsi sählykerho 
1.–6-lk tytöille ja pojille sekä isille
Lämsänjärven koulu, Lämsänjärventie 15
tiistai klo 17–18 Liikuntakerho 1.–5.-lk
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
maanantai klo 17–18 Kokkikoulu 1.–3.-lk
tiistai klo 17–18 Leivontakerho 4.–6.-lk
Maikkulanraitin koulu, Jatulikivenkatu 3
maanantai klo 16.30–17.30 Salibandy-kerho 
3.–6.-lk pojille
Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2
keskiviikko klo 16.30–17.30 Liikuntakerho 1.–3.-lk
Pyhän andrean kirkko, Sulkakuja 8
maanantai klo 17–18 Puuhakerho 1.–2.-lk
maanantai klo 17.30–19 Puuhakerho 3.–6.-lk 
tiistai klo 17.30–19 Puuhakokkikerho 4.–6.-lk
torstai klo 17–18.30 Puuhakokkikerho 3.–6.-lk 
Sarasuon koulu, Sarasuontie 6
tiistai klo 19–20 Salibandy-kerho 1.–3.-lk
perjantai klo 16.30–17.30 Salibandy-kerho 4.–6.-lk

Perhemessu 
sunnuntaina 14.9. klo 12, Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, avustavat Päivi Sutinen, 
Katja Ontero, kanttorina Riitta Piippo. Kauden avaus. 

Donkkis Big Night 
-toimintailta 6–13-vuotiaille 

perjantaina 12.9. klo 17.30 Maikkulan kappelissa. 

Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyön järjestämä

SOPPAVIIKKO 
jolloin työttömille ja vähävaraisille 

tarjolla jauhelihakeittoa seuraavasti:

ma 22.9. klo 12–14 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39

ti 23.9. klo 12–14 Kastellin kirkolla, Töllintie 38

ke 24.9. klo 12–14 Maikkulan kappelilla, 
Kangaskontiontie 9

to 25.9. klo 12–14 Kaukovainion kappelilla, 
Hiirihaukantie 6

pe 26.9. klo 12–14 Kaakkurissa, 
Pyhän Andreaan kirkolla, Sulkakuja 8

Jos keittoa riittää, niin sitä jaetaan omiin 
astioihin klo 14 jälkeen.

Paikalla diakoniatyöntekijöitä.

SENIORIPYSÄKKI-
keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille 
tiistaina 21.10. klo 10 
Kaukovainion kappelin Ystävänkammarissa.

Senioripysäkki on viikottain kokoontuva, eläkeikäisille 
suunnattu maksuton, luottamuksellinen ja suljettu kes-
kusteluryhmä, joka kokoontuu 15 kertaa talven aikana. 
Ryhmässä on ohjaajan lisäksi 5–10 henkilöä. Ryhmässä 
käydään läpi ikääntymiseen ja elämänmuutoksiin liit-
tyviä asioita. Se tarjoaa mahdollisuuden ajatusten ja 
tunteiden jakamiseen ja vertaistukeen saman sukupol-
ven ihmisten kanssa. Senioripysäkillä ryhmään kuuluvat 
auttavat toinen toistaan. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
nen 3.10. mennessä, diakonissa Asta Leinonen, p. 040 
5747 157 tai asta.leinonen@evl.fi.
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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! 

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 11.–18.9.2014

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 14.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Vapaaehtois-
ten tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit kirkon piha-
maalla.
Messu su 14.9. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Sanna Komulainen, kant-
torina Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.
Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 12, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Anja 
Hyyryläinen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 15.9. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-

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 30.9. mennessä osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja saat Sanna Karjalai-
selta, p. 040 7186 925 ja Tuija Perkkiöltä, p. 044 3161 451.

rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Lähetys
Piispankamari pe 12.9. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-

Tervetuloa perhekerhoon!  
Seurakunnan perhekerho on avoin kohtaamispaikka alu-
een lapsiperheille. Kerhoissa kahvitellaan, hiljennytään 
hartauteen, leikitään, lauletaan ja vietetään aikaa yh-
dessä. Perhekerhot ovat maksuttomia, eikä niihin tar-
vitse ilmoittautua. Oulujoen seurakunnan perhekerhot 
kokoontuvat syyskaudella 2014 alkaen viikolla 34. Heik-
kilänkankaan seurakuntakodilla (Kyytipojantie 2), maa-
nantaisin klo 9.30–11. Huonesuon seurakuntakodilla (Le-
väsuontie 19), tiistaisin klo 9.30–11. Saarelan seurakunta-
kodilla (Poolakuja 1), torstaisin klo 9.30–11. Hintan seura-
kuntatalolla (Hintantie 89), perjantaisin klo 9.30–11. Myl-
lyojan seurakuntatalolla (Koivumaantie 2), perjantaisin 
klo 9.30–11. Ylikiimingin seurakuntatalolla (Harjutie 5), 
perjantaisin klo 10–12. Yli-Iin kerhotilassa (Kirkkokuja 3 
a 4), tiistaisin klo 11–12.30 Tervetuloa!

Jumalanpalvelukset 
Messu su 14.9. klo 10. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, avus-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Tuomo Kangas. Seurakun-
nan vapaaehtoisten siunaami-
nen. Kirkkokahvit toimitalon 
Yläsalissa.

Hartauselämä
Hartaus to 11.9. klo 11.30, 
Teppola. Mari Flink.
Hartaus ke 17.9. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu

Musiikki ja kulttuuri
Uuden Äänen harjoitus to 
11.9. ja 18.9. klo 18–20, Oulun-
salon kirkko. Kuoron syyskausi 
käynnistyy 28.8. Otamme uu-
sia laulajia kaikkiin ääniin, ter-
vetuloa seuraamaan harjoi-
tuksia! Koelaulatus mahdolli-
nen aina harjoitusten yhtey-
dessä. Lisätietoja Taru Pistol-
ta, p. 044 7458 349.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 11.9. 
ja 18.9.  klo 9–10.30, Toimita-
lon kerhopiste, Vattukuja 2. 
Kerhoissa on mukavaa toimin-
taa (kahvittelua, laulua, leik-
kiä, askartelua) lapsille ja ai-
kuisille. Kerhoihin ei tarvitse 
ilmoittautua
Perhekerho ma 15.9. klo 9.30–
11, Toimitalon kerhopiste, 
Vattukuja 2. Kerhoissa on mu-
kavaa toimintaa (kahvittelua, 
laulua, leikkiä, askartelua) 
lapsille ja aikuisille. Kerhoihin 
ei tarvitse ilmoittautua.
Perhekerho ti 16.9. klo 9.30–

11, Pitkäkankaan kerhotila 
Reppu, Opintie. 

Varhaisnuoret
Oulunsalon seurakunnan 
3.–6.-luokkalaisten syyslo-
maretki Vuokattiin ti 21.10. 
Retkellä kokeillaan ohjattu-
na erilaisia actionlajeja ja lii-
kutaan Vuokatin maisemissa. 
Retken hinta on 30 €/ osallis-
tuja. Hinta sisältää ohjelman, 
matkan, ruokailun ja välipa-
lan sekä vakuutuksen. Retkel-
le otetaan 30 ensimmäistä il-
moittautujaa ensisijaisesti Ou-
lunsalon seurakunnasta. Ilm. 
nettisivujen kautta oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo 10.10. men-
nessä. Lisätietoja retkestä Jus-
si Saviharjulta, p. 040 7453 852 
ja jussi.saviharju@evl.fi.

Nuoret
Nuorten avoimet Repussa 
maanantaisin klo 15–18. 
Oulunsalon seurakunnan 1. 
vuoden isoskoulutuksen vii-
konloppuleiri pe–su 3.–5.10. 
Vasamon leirikeskuksessa. Li-
sätiedot Sanna Korhonen, p. 
044 7453 851 ja sanna.korho-
nen@evl.fi.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 11.9. ja 18.9. 
klo 15–16, Reppu. Musiikkiker-
ho on tarkoitettu alakoulu-
ikäisille laulamisesta ja soitta-
misesta kiinnostuneille tytöil-
le ja pojille. Kerhossa on ta-
voitteena opetella iloisessa ja 
rohkaisevassa ilmapiirissä mu-
siikin perustaitoja: laulamista, 
rytmiikkaa, kuuntelemista ja 
itsensä ilmaisemista. Vetäjinä 

Taru Pisto ja Kirsi Järvelin. 
Lapsikuoro ke 17.9. klo 17–18, 
Oulunsalon kirkko. 

Muut menot
Kyläkamarin syyskausi käyn-
nistyy ma 15.9. klo 11 seura-
kunnan toimitalossa. Suunni-
tellaan yhdessä tulevaa toi-
mintaa. Tervetuloa päiväkah-
ville tutustumaan ja seuruste-
lemaan tuttujen ja uusien ky-
läkamarilaisten kanssa. Voit 
tavata seurakunnan työnteki-
jöitä. Kyläkamari toimii vapaa-
ehtoisvoimin. Tarvitsemme 
myös lisää vapaaehtoisia kah-
vinkeittovuoroihin. Lisätieto-
ja www.suurellasydamella.fi. 
Kyläkamari avoinna maa-
nantaisin klo 11–14. Lisätie-
toja: diakonissa Riitta Mar-
kus-Wikstedt, p. 044 7453 
848 ja vs. diakoni Anneli Nie-
minen, p. 044 7453 853.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
17.9. klo 12. Kanttorina Tuo-
mo Kangas. Tervetuloa laula-
maan ja viihtymään.
Seurakuntakerho to 18.9. 
klo 11, Oulunsalon seurakun-
nan toimitalo. Tervetuloa ker-
hoon uudet ja tutut kerholai-
set. Mukana Jukka Joensuu, 
Anneli Nieminen ja Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Kirkonkylän ry: Äitien ja isien 
virkistysilta la 13.9. ry ”Hyvät 
tavat” Petri Satomaa. Tutus-
tumisilta ja seurat su 14.9. klo 
16 Toivo Määttä, Markku Sep-
pänen. Lauluseurat ti 16.9. klo 
18.30  Karhuoja: Matti Lääköl-
lä, Pahajärventie 56.
Salonpään ry: Seurat su 14.9. 
klo 16.

Maanantaisin: 
Ylikiimingin porinapiiri 
klo 10 (joka toinen viikko) alkaen 22.9. vanhustentalolla
Sanginsuun eläkeläisten kerho 
(joka toinen viikko) klo 12, alkaen 15.9.
Sanginsuun porinapiiri 
(joka toinen viikko) klo 12, alkaen 22.9
Hintan eläkeläisten kerho klo 13, alkaen 15.9.
Saarelakoti kerran kuussa klo 13, alkaen 22.9.
Tiistaisin:
Ylikiimingin eläkeläisten kerho 
(joka toinen viikko) klo 10 seurakuntatalolla, alkaen 16.9.
Torstaisin:
Huonesuon seurakuntakerho klo 10, alkaen 18.9.
Yli-Iin Torstai kerho (joka toinen viikko) klo 11, alkaen 25.9.
Myllyojan eläkeläisten kerho 
(joka toinen viikko) klo 13, alkaen 18.9.
Hoikantien palvelutalo kerran kuussa klo 14, alkaen 25.9.
Metsolanhovi kerran kuussa klo 14, alkaen 18.9.
Perjantaisin:
Juopulin eläkeläisten kerho klo 11 Kylätalolla alkaen 19.9.

Eläkeläisten kerhotoiminta alkaa viikolla 38

kahvila avoinna perjantaisin. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 15.9. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

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.

Muut menot
Fransupiiri ti 16.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 17.9. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. Kuntopiirissä käytetään 
rauhallisia, pehmeitä ja ve-
nytteleviä liikkeitä.
Neulansilmä to 18.9. klo 17–

19, Hönttämäen seurakun-
tatalo. Kansainvälinen käsi-
työkerho sekä suomalaisille 

että maahanmuuttaja naisil-
le ja tytöille. Lisätietoja Sari 
Meriläinen, p. 040 5583 294. 

Varhaisnuorten kerhotoimintaa
Syksy 2014 – kevät 2015
Maanantaisin:
Varkkari. Avoimet ovet Repussa alakouluikäisille klo 
13–15. Välipalaa, pelejä, lukemista, jutustelua ja hartaus. 
Kitarapiiri Repussa klo 15–17. Kitaransoiton alkeita oh-
jaa Kirsi.
Tiistaisin:
Heppakerho Repussa klo 16–17.30.
Kokki- ja puuhakerho 2.–6.-lk Toimitalolla klo 17.30-
18.30. Kerhossa mm. askartelua, kokkailua, yhdessä te-
kemistä, pelejä yms. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-lk Salonpään koulun liikun-
tasalissa klo 16–17. 
Poikien liikuntakerho 4.–6.-lk Salonpään koulun liikun-
tasalissa klo 17–18. 
Tyttöjen ja naisten Olo- ja askareilta Repussa klo 18-
20.30. Mahdollisuus askarteluun, käsitöihin, pelaami-
seen, lueskeluun, soittamiseen kuulokkeilla ja  jutteluun. 
Geokätköilykerho kaikenikäisille Toimitalolla klo 18.30-
19.30. Kerhossa tutustutaan geokätköilyharrastukseen. 
Kerho kokoontuu vain syyskaudella 16.9., 23.9., 7.10., 
14.10., 28.10. ja 4.11. 
Torstaisin:
Musiikkikerho Repussa klo 15. Kerho on tarkoitettu kai-
kille alakouluikäisille soittamisesta ja laulamisesta kiin-
nostuneille. Kerhosta vastaa kanttori Taru Pisto.
Poikien iltapäivä Repussa alakouluikäisille klo 15.30–17. 
Mahdollisuus pelailla, soittaa, tehdä askarteluja ja viet-
tää aikaa poikien kesken. 
Tyttöjen liikuntakerho 1.–4.-lk Salonpää koulun liikun-
tasalissa klo 16–17.
Toimintakerho 2.–5.-lk tytöille ja pojille Pitkäkankaan 
koulun liikuntasalissa klo 16–17.
Kokki- ja puuhakerho  1.–2.-lk tytöille ja pojille Repus-
sa klo 17.30–18.30. 
Näytelmäkerho 3.–6.-lk Toimitalolla klo 17.30–18.30.  
Seurakunnan varkkatyössä lisäksi syksyllä Varkkojen 
syyslomaretki Vuokattiin 21.10, Donkkis-ilta 22.10 Re-
pussa ja Kirkon varkkareiden (10–14v.) suurleirille il-
moittautuminen. Lisätiedot netistä oulunseurakunnat.
fi ja nuorisotyönohjaajilta Jussi, p. 044 7453 852, jussi.
saviharju@evl.fi ja Kirsi Järvelin, p. 040 7720 373, kirsi.
jarvelin@evl.fi
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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 14.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustaa Jukka Kolmonen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Messu su 14.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Kat-
ri Sippola. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.
Messu su 14.9. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Niilo Pesonen, avustajat 
Jukka Kolmonen, Eeva-Marja 
Laitinen, Anu Hannula, Ter-
hi-Liisa Sutinen ja Elina Vie-
ru, kanttorina Tommi Hekka-
la. Kvartetti Johanna Fiskaali, 
Pirjo Mäntyvaara, Pekka Yli-
Sirniö ja Tommi Hekkala. Va-
paaehtoisten tehtävään siu-
naaminen.
Messu su 14.9. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Kat-
ri Sippola.
Iltamessu su 14.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. Mukana Taina 
Voutilainen ja Sarastus-kuo-
ro. Messussa Taizé-lauluja ja 
hiljaisuutta. 
Viikkomessu ke 17.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen, kanttorina Tom-
mi Hekkala.

Hartauselämä
Oulun rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 12.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ateria to 11.9. 
Ks. Kirkko lähelläsi -ilmoitus.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 15.9. klo 
10, Rajakylän seurakunta-
koti. Aamiainen maksuton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 17.9. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 17.9. klo 
10, Koskelan seurakuntako-
ti. Aamupala maksuton. 
Työttömien ateria to 18.9. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaaeh-
toisten valmistama kotiruo-
kalounas 2 €. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 18.9. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
ria 2€. 

Lähetys
Puutyökerho ma 15.9. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Koskelan käsityökahvila ti 
16.9. klo 12, Koskelan seu-
rakuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia ja 
juttelemaan Koskelan käsi-
työkahvilaan joka tiistai. Li-
sätiedot Marika Alakopsa, p. 
040 5747 172.

Lapset ja lapsiperheet
Kokkipyhäkoulu alakoulu-
ikäisille pojille ja tytöille (8-
12-v.) tiistaisin klo 14–16 Py-
hän Luukkaan kappelilla. 
Ohjaajina toimivat lastenoh-
jaajat Minna Andersson ja 
Tiina Huurre. Mukaan mah-
tuu kerrallaan 10 lasta, jo-
ten ilmoittautuminen vält-
tämätön. Kokkipyhäkouluun 
voi ilmoittautua pe 12.9. asti 
Tiina Huurteelle, p. 044 3161 
733.
Nallekahvilaa ei ole to 11.9. 
Nallekahvila to 18.9. klo 10–
12, Tuiran kirkko, Myllytie 
5. Tänään poikkeuksellisesti 
srk-salissa (käynti kirkon pää-
ovesta). Tule juttelemaan ja 
leikkimään! Lisätietoja lap-
si- ja perhetyönsihteeri Anu 
Hannula, p. 044 3161 718 ja 
lastenohjaaja Tiina Huurre, 
p. 044 3161 733.
Iltaperhekerho to 18.9. klo 
18–19.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus. 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri/
lapset ja lapsiperheet, löyty-
vät päiväkerhot, puuhaker-
hot, perhekerhot, pyhäkou-
lut, varhaiskasvatuksen mu-
siikkiryhmät ja nuorten ker-
hot.

Varhaisnuoret
Tuiran seurakunnan toimin-
tapäivät 1.–3. -luokkalaisil-
le Hietasaaren kaupunkilei-

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.

rikeskuksessa ma 20.10., ti 
21.10., ke 22.10. ja to 23.10. 
klo 9–16. Toimintapäivissä ol-
laan sisällä ja ulkona, joten 
varauduthan sään mukaises-
ti. Hinta 15 € / hlö. Hintaan si-
sältyy lounas, välipala ja oh-
jelma. Etuoikeus toiminta-
päiville osallistumiseen Tui-
ran seurakunnan 1.–3. -luok-
kalaisilla. Ilmoittautuminen 
3.10. mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Toimin-
tapäiville osallistu-
ville ei lähete-
tä erillistä lei-
rikirjettä, las-
ku toiminta-
päivistä tu-
lee erikseen 
kotiin. Lisä-
tiedot nuori-
sotyönohjaaja 
Matti Ketolalta, 
p. 040 5747 069, mat-
ti.ketola@evl.fi. 

Nuoret
Nuortenilta ja jatkot pe 
12.9. klo 18–23, Tuiran kirkon 
Suvantosali. Ilta alkaa tee-
mallisella ohjelmalla, jonka 
jälkeen vapaata jutustelua, 
pelailua, musaa, pientä pur-
tavaa aina klo 23 asti. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Ans-
si Putila, p. 050 3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 18.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 18.9. 

klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa kerhoon. Ker-

hossa mukana diakonia-
työntekijä Päivi Moi-

lanen, p. 040 5747 
064.
Eläkeläisten 
kerho to 18.9. 
klo 14.30, Ra-
jakylän seura-
kuntakoti. Ter-

vetuloa kerhoon 
uudet ja vanhat. 

Lisätietoja diakoni 
Sami Riipinen.

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.

Muut menot
Juttutupa ma 15.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Diakonian aamukahvitilai-
suus, jossa hartaus ja ajan-
kohtaiset aiheet viikon aluk-
si. Lisätietoja diakonissa Saila 

Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 15.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Aamuhartauden ja kahvin 
jälkeen juttelemme ajankoh-
taisista asioista. 
Käsityökerho ma 15.9. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 16.9. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Tule 
opettelemaan korukivien hi-
ontaa ja tekemään kivistä ko-
ruja. Kerhossa opastetaan al-
kuun. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa. Pääovelta 
oikealle kiertäen löytyy por-
taat alas. 
Pateniemen ja Herukan 
diakoniapiiri to 18.9. klo 
13, Koskelan seurakuntako-
ti. Syksyn ensimmäinen dia-
koniapiiri pidetään uudistu-
neessa Koskelan seurakunta-
kodissa. Kaikki uudetkin dia-
koniapiirin toiminnasta kiin-
nostuneet ovat tervetulleita! 
Lisätietoja diakoni Heli Mat-
tilalta, p. 040 5747 145.

Iltaperhekerho 
torstaina 18.9. klo 18–19.30 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa. Seuraavat kokoontumiset 30.10. ja 27.11. Aloitam-
me yhteisellä hiljentymisellä, leikimme, askartelemme 
ja syömme yhdessä iltapuuron. Perhekerhossa muka-
na lastenohjaajat Tiina Huurre, p. 044 3161 733 ja Min-
na Andersson, p. 050 5347 481 ja lapsi- ja perhetyön-
sihteeri Anu Hannula, p. 044 3161 718. Olette lämpi-
mästi tervetulleita koko perheellä!

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.

Kaikille avoin 
raamattupiiri 
torstaisin klo 12.30 

Tuiran kirkolla Sumpussa. 
Syksyn  ensimmäinen 
kokoontuminen 18.9. 

Vetäjänä pastorit 
Riitta Louhelainen ja 

Jukka Kolmonen. 

-päivän 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

Tuiran 
kirkkoherran-

virasto 
on suljettu 

koulutuspäivän 
vuoksi ke 17.9. 

klo 9–16. 
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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.

Kirkonkylän diakoniapiiri 
ma 15.9. klo 18 Sirpa ja Juk-
ka Arbeliuksella. 
Siioninvirsiseurat ti 16.9. 
klo 19 Pyhännän srk-talossa, 
Matti Nuorala. 
Ehtoollishartaus ke 17.9. klo 
14 Pohjantähdessä.
Kuorot: 
Piippola: Veteraanien laulu-
ryhmä to klo 11 srk-kodissa. 
Kestilä: Kirkkokuoro ke 17.9. 
klo 18 srk-kodissa. 
Pulkkila: Stellat to klo 15 ja 
kirkkokuoro to klo 16.30 srk-
talossa. Käsikellokuoro ke 
17.9. klo 9.30 srk-talossa. 
Pyhäntä: Veteraanikuoro to 
klo 12 ja lapsikuoro to klo 17 
srk-talossa. 
Rantsila: Stellat ke klo 17 srk-
talossa. Kappelikuoron har-
joitukset joka toinen torstai 
klo 19 Rantsilan srk-talossa. 
Laulamme kolmi-neliäänisiä 
hengellisiä lauluja ja mah-
dollisesti isompiakin teoksia 
(kantaatteja). Ensimmäinen 
kerta 11.9. Tiedustelut Arja 
Leinonen, p. 044 5181 151. 
Veteraanikuoro ke 17.9. klo 
11 srk-talossa. 
Seurakuntakerho ti 16.9. klo 
12 Väinölässä, to 18.9. klo 12 
Pulkkilan srk-talossa.
Rauhanyhdistys: 
Kestilä: Ompeluseurat pe 
12.9. klo 19 ry:llä. Kodinpäi-
vä su 14.9. klo 12 ry:llä.  
Pulkkila: Raamattuluokka pe 
12.9. ja pe 19.9. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 14.9. klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat ja alustus la 

Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.9.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 11.–18.9.2014

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 14.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 
Suora lähetys interne-
tissä: virtuaalikirkko.fi 

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 12.9. klo 12–
13, Siivessä. Jumala on turvamme. Ps. 46:1,8, 94:22, 
Katja Haipus.

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

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 14.9. klo 14.30 Eeva Hol-
min mökillä Härkäsäikässä.
Raamattu- ja rukousilta ti 
16.9. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.

English Service on Sunday 14th of September at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 14.9. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.
Celtic connections laulupiiri ke 24.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. Ryhmän vetäjä Päivi Päivike. Kokoon-
tumiset 24.9. Myllyojan srk-kodissa (Koivumaantie 2), 
8.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12. Oulujoen Pappilas-
sa (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

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Tuomioklubi pe 12.9. klo 19–23, Monotoimisali. Kaikil-
le avoin (18–30-v.) nuorten aikuisten kohtaamispaikka. 
Klubi meiningillä vierailijoita, musiikkia, pientä purta-
vaa, asiaa ja yhdessä oloa. 
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 
Sarastus-kuoron harjoitus ke 17.9. klo 18–20, Seura-
kuntatalo Pieni sali. Lisätietoa taina.voutilainen@evl.
fi, p. 044 3161 729. 
Lenkkiryhmä to 18.9. klo 18–20. Kokoonnumme Mo-
nitoimisalissa, josta lähdemme noin tunnin lenkille tai 
muuten reippailemaan. Palattuamme nautimme pien-
tä iltapalaa ja hengenravintona iltahartautta. Sopii hy-
vin sekä aloittelevalle- että aktiiviliikkujalle. Jos ei muu-
ten, niin liikutaan ainakin apostolin kyydillä.
Opiskelijoiden syyskauden avajaiset la 20.9. klo 16–18, 
Keskustan seurakuntatalo. Outi & Lee -duon konsert-
ti, seurakuntien oppilaitostyö sekä nuorten aikuisten 
kirkolliset järjestöt esittäytyvät, mukana myös nuorten 
aikuisten musiikkitoiminta ja kuorot, tarjoilua. Erityi-
sesti ekavuoden opiskelijat tervetulleita! Vapaa pääsy.
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 13.9. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Pitsailta: Jeesus ja Israel, Hanna Lindberg.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 17.9. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Karismaattisuuden haaste,
Vesa Pöyhtäri.

KEHITYSVAMMAISET
Tainan tahdit ma 15.9. klo 13–13.30, Tahkokankaan 
palvelukeskus, juhlasali. Musiikkia, virsiä ja hartaus 
kanttori Taina Voutilaisen johdolla.
Varttuneiden porinapiiri ti 16.9. klo 13.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammais-
ten kerho.
Keskustelukerho ti 16.9. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Kaikenikäisten kehitysvammaisten kerho.
Olkkari-ilta ke 17.9. klo 17–19, Nuorten aikuisten kehi-
tysvammaisten (18–40-v.) kerho. Suunnittelemme syksyä  
osoitteessa  Puusepänkatu 4, Diakoniset erityispalvelut. 
Perhepiiri to 18.9. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sensali. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.

KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
11.9. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. Avaimia pa-
rempaan kuulemiseen. Vieraana Aino Pohjola.
Hyvä tietää -luento pe 12.9. klo 9.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Sairaalapastori Hannele Lusikka kertoo, 
minkälaisia asioita on hoidettava läheisen kuoleman 
jälkeen.
Viittomakielinen messu su 14.9. klo 12, Piispantalon 
tallikirkko. Messun jälkeen kirkkokahvit, jonka tuotol-
la tuemme tanzanialaisen kummilapsen koulunkäyntiä.
Runolan raamattupiiri ti 16.9. klo 13. 

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.
Näköpiiri ti 16.9. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sa-
li. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Opa-
systävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pi-
halla pääoven lähellä.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä maanantaina 15.9. klo 10–12, Keskustan 
seurakuntatalon Monitoimisali. Tavoiteryhmä on kes-
kusteluryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville mie-
hille ja naisille. Tervetuloa!

Erityisdiakonia

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

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



21   Nro 29     11.–18.9.2014 21

www.hailuodonseurakunta.fi
lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
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Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
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p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 11.–18.9.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Sanajumalanpalvelus 
su 14.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Päiväkerhot ovat alkaneet, 
kerhoasioista lisätietoa Sil-
jalta, p. 044 7750 601. 
Lapsiparkki joka toinen viik-
ko, seuraavan kerran ke 24.9. 
klo 12.30–14.30. Paikka hoi-
toon varataan etukäteen Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho aloittelee syys-
kuun loppupuolella, ilmoi-
tamme myöhemmin.
Kuoroharjoitukset ke 17.9. 
klo 18–19.30 srk-talossa.
Ystävyyden talo aloittaa vii-
kolla 38 eli pe 19.9.

Naisten retki la 11.10. 
Retki suuntaa Alavies-
kan Linnakalliolle, Sie-
viin Savi-myymälään se-
kä Pökkylän punaiselle 
tuvalle Luohualle. Ret-
ken hinta 15 € ja ilmoit-
tautumiset virastoon 
viim. 1.10., p. 044 7750 
600 tai Marjolle, p. 045 
6381 973.

Tulossa: Lähetysiltapäivä 
Kurkelassa su 21.9. klo 14.
Rauhanyhdistys: Pe 12.9. 
klo 19 raamattuluokka pie-
net Holmilla, isot T&I Kämä-
räisellä ja nuortenilta Lää-

A a r o Ku k ko h ov i

13.9. klo 18 ry:llä, M Tahko-
la ja Esko Ristinen. Seurat su 
14.9. klo 13 ry:llä, Esko Risti-
nen ja Erkki Peltoniemi. Lau-
luseurat ke 17.9. klo 18.30 
Taina ja Eino Koskelolla. 
Rantsila: Syysmyyjäiset pe 
12.9. klo 19 ry:llä. Seurat su 
14.9. klo 18.30 ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.9. klo 10 Rantsilan kirkossa. Liturgia 
Merja Jyrkkä, saarna Saila Karppinen. Kanttorina Arja 
Leinonen. Saila Karppisen lähtökahvit seurakuntatalossa.

Messu su 14.9. klo 13 Piippolan kirkossa. Liturgia Merja 
Jyrkkä, saarna Saila Karppinen. Kanttorina Unto Määttä. 
Saila Karppisen lähtökahvit seurakuntatalossa.

Messu su 14.9. klo 18 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Sulo Kautto, kanttorina Unto Määttä. Kirkkokahvit 
rauhanyhdistyksellä.

köllä. Su 14.9. klo 12 pyhä-
koulu I Pernulla II Anttilalla 
ja III Nikolalla ja klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 15.9. klo 19 mieste-
nilta ry:llä. Päiväkerho ry:llä 
klo 17–18.30 ma, ti, ke ja to.

Kastettu: Janna Roosa 
Maria Sovisalo (Rantsi-
la), Mette Aino Sofia Ni-
kula (Kestilä)
Vihitty: Ilpo Juhani Myl-
lykoski ja Susanne Karo-
liina Ojanaho, Juuso Ka-
levi Mikkola ja Sari Riit-
ta Maarit Vesala

Yhteinen aamiainen eurolla
Kokeilemme uutena toimintana perjantaiaamiaisia 

kerran tai pari kuukaudessa. Saamme osan 
aamiaistarvikkeista lahjoituksina. 

Ensimmäinen yhteinen aamiainen nautitaan 
perjantaina 19.9. klo 7.30–9.30 välillä srk-salissa. 
Tule mukaan yksin tai kaverin kanssa – yhdessä 

ruokakin maistuu paremmalta ja samalla voi 
vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia. 

Tuleviin aamiaishetkiin toivoisimme myös 
vapaaehtoisia puuron- ja kahvinkeittäjiä. 
Tehtävään voi ilmoittautua työntekijöille.

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: 
Aili Helena Kauppi 88.
Vihitty: 
Jesse Julius Takarautio 
ja Anniina Salla Maari 
Viinikka.

Viikoittaiset kerhot
Keskiviikkokerho Saarenkartanossa keskiviikkoisin klo 
10. Laulamme, jutustelemme, visailemme yhdessä. Tul-
kaa mukaan kylältäkin!
Mafinga-kummikerho keskiviikkoisin klo 12.30–14.30 
srk-salissa. 1.-luokkalaiset voivat tulla mukaan koulus-
ta päästyään klo 13.30. Myös aikuiset puuhaihmiset ter-
vetuloa mukaan. Keksimme ja valmistamme yhdessä uu-
sia tuotteita myytäväksi Mafingan orpokodin hyväksi.
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18 srk-salissa. Uudetkin lau-
lajat rohkeasti mukaan!

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Limingan rovastikunnan järjestämä 
läheisensä menettäneiden päivä 
torstaina 2.10. klo 18 Kempeleen Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa.  Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
25.9. mennessä Marjalle, p. 040 7430 382.

Rippikouluun ilmoittautuminen
2000 tai aikaisemmin syntyneet

Rippikouluun ilmoittautuminen netissä osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi aj. 17.9.–30.9. alk. klo 18. 
Ne, joilla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua netin kaut-
ta, voivat soittaa Sirkku Palolalle, p. 040 7427 669 ke 
17.9. klo 18–20.

Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee ilmoittautua 
ja osallistua kotiseurakunnan tutustumisjaksoon. 

Kohti 
kumppanuutta 
-parisuhdepiiri
sunnuntaisin klo 13 
Pulkkilan srk-talon 
kerhohuoneessa

21.09. Missä olemme?
26.10. Tunnetko itsesi?
23.11. Pätkiikö yhteys?

21.12. Ristiriita – kasvun 
paikka

Piiri on kaikille avoin.
Vastuuparina Jari ja 

Marja Haverinen
Jari, p. 040 867 8185.

Limingan rovastikunnan järjestämä 
läheisensä menettäneiden päivä 
torstaina 2.10. klo 18 
Kempeleen Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 25.9. mennessä 
Marjolle, p. 045 6381 973.

Stellojen 
ja kappelikuoron 

levyn

”Anna Enkeleitä”
julkistamiskonsertti 

sunnuntaina 28.9. klo 14 
Pulkkilan kirkossa. 

Konsertin jälkeen 
on mahdollisuus 

ostaa levyjä. 

Vapaaehtoisten 
virkistyspäivä 

peruttu 
osallistujien 

vähyyden vuoksi.
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Seurakunnissa tapahtuu 11.–18.9.2014

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
Virasto suljettu 
to 18.9.
 
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).
Versot su 14.9. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Kiitosta laulan – Uusherä-
yksen kesäseurojen kiitos-
seurat ma 15.9. klo 18 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Kirkkokuoro ke 17.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ja seurakuntapiiriä ei ole 
18.9.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 18.9. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran uu-
det aukioloajat: ti, to pe klo 
14–17.
Varhaisnuoret: kerhot: 
www.kempeleenseurakun-

Messu su 14.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa  Kimmo 
Helomaa, avustaa Paulus 
Pikkarainen, diakoni Arvo 
Yrjölä, kanttori Marjo Irja-
la. Kimmo Helomaan vaa-
linäyte, ehdokkaan kyse-
lytunti kirkkokahvien jäl-
keen kirkkosalissa

Nuortenilta to 11.9. klo 18–
20 Vanamon Olohuoneessa.
Aamupuuro pe 12.9. Aa-
miainen tarjolla eurolla klo 
9–10.30 seurakuntatalolla. 
Samalla jaossa myös kaup-
pojen lahjoittamaa ruo-
kaa. Vapaaehtoiset paikalle 
klo 8. Yhteyshenkilö Marika 
Kamps, p. 044 7521 243. 
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 12.9 lähetysvintil-
lä klo 12. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps, p. 044 7521 
243. 
Esikoislestadiolaisten seu-
rat su 14.9. klo 14 seurakun-
tatalolla.
Perhekerho ti 16.9. klo 9.30 
–11.15 seurakuntatalolla. Syö 
hyvää -tapahtuma: Helena 
Lahdenperä / Oulun maa- ja 
kotitalousnaiset. Toiminta-
rata terveellisestä ruokava-
liosta.

Muistijumalanpalvelus 
su 14.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä, 
Sinikka Ilmonen, Marika 
Kamps, Marja-Liisa Hau-
tamäki ja Kaisa Maalo, 
kanttorina Hanna Korri, 
avustamassa partion ju-
malanpalvelusryhmä se-
kä Oulun Seudun Muisti-
yhdistys ja Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset 
ry. Kirkkokahvit. 
Perhekirkko su 14.9. klo 
15 Vanamossa Toimittaa 
Marja-Liisa Hautamäki, 
Ritva Juvani, Hanna Kor-
ri ja Nella Koivunen.

ta.fi/koululaiset. 
Varhaisnuorten avoimet 
ovet 1.–3.-lk  to klo 13–15 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa 11.9. alkaen. Avoimet 
ovet ovat avoinna kaikille ja 
ovat maksuttomia. Auki jo-
ka viikko, paitsi koulujen lo-
ma-aikoina. Voit tulla pai-
kalle pelailemaan ja oleske-
lemaan. Ohjaajina lasteno-
hjaajia. Nuoret: Nuorten il-
lat to klo 19 Vanhassa pappi-
lassa. Yöpappila pe 12.9. klo 
20 Vanhassa pappilassa. Gos-
pelhartaus ti 16.9. klo 18 kir-
kossa.
Kastetut: Mico Emil Kristian 
Kallioinen, Aapo Olavi Vää-
räkangas, Veeti Petteri Ervas-
ti, Miila Olivia Nurmela, Ma-
tias Lauri Juhani Talvimaa, 
Ossi Topias Pyyppönen, Art-

Niittypirtin kerho ti 16.9. klo 
13 Vanhusten palvelutalolla, 
mukana diakonissa Sinikka.
Nuorten lähetysvintti ti 16.9. 
klo 17.30. Nuorten lähetys-
vintti alkaa jälleen! Tule as-
kartelemaan ja tekemään kä-
sitöitä Venezuelassa asuvan 
kummioppilaamme koulun-
käynnin tukemiseksi. Paran-
netaan yhdessä maailmaa! 
GospelGym ti 16.9. klo 18– 
19.30 Vanamo-Sali. Jumppaa 
gospelin tahtiin. Ohjaajana 
Riitta Lielahti. 
Aikuisten kuoro ke 17.9 klo 
18.30 kirkossa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
17.9. klo 18.30 Rönköillä, Pii-
parinaho 20 A. 
Perhekerho ke 17.9. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa. 
Taina Pirkola Pohjois-Pohjan-
maan martoista kertomassa 
terveellisestä ruokavaliosta.  
Seurakuntakerho ke 17.9. klo 

12 seurakuntatalolla. Aihee-
na muisti, vierailee Liisa Suu-
tari. Hartaus Ilkka Tornberg.
Tähdet-kuoro ke 17.9. klo 17 
harjoitukset srk-talolla. 
Nuorten kuoro Celeste ke 
17.9. klo 17 kirkossa.
Kirkkolaulajat ke 17.9. klo 
18.30 harjoitukset srk-talolla 
Nuortenilta To 18.9. klo 18–
20 Nuorisonurkassa.
Partio: To 11.9. Piisamit ja Va-
riksenmarjat koululla klo 15-
16.30. Pe 12.9. Hallitus Par-
tiokämpällä klo 18–20. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Varttu-
neiden kerho to 11.9. klo 12 
ry:llä ja avoimet ovet klo 14 
ry:llä sekä syysmyyjäiset klo 
18.30 ry:llä. Seurat su 14.9 
.klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla sekä seurat klo 
16 ja 17.30 ry:llä. Perhekerho 
to 18.9. klo 10.30 ry:llä.

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

Koko perheen afrikkalainen ilta 
torstaina 25.9. klo 17.30–19 Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Mukana Minna Sorvala, nimikkolähetti Riikka 
Gammelin (Tansania) ja lastenohjaajia. Ilm. 21.9. men-
nessä: www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

Rovastikunnallinen 
Läheisensä menettäneiden ilta 
torstaina 2.10. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa 
Illan aiheena "Surun erilaiset kasvot". Puheenvuoro, 
Surunpolku, iltapala ja viikkomessu. Ilmoittautuminen 
25.9. mennessä Leena Hintsalalle p. 040 7790 365.

Perhekirkko 
sunnuntaina 14.9. klo 15 Vanamossa 
(Kauppakaari 1, Tupos). Lapset voivat 
osallistua laulaen ja leikkien. 
Messupassiin annetaan merkki. 
Lopuksi mehu/ kahvitarjoilu. 

Kouluikäisten tyttöjen ja 
poikien kerhoja syksyllä 2014

Kerhotoiminta käynnistyy viikolla 37. 
Kerhot ovat maksuttomia.

Nuorisonurkassa (srk-talon päädyssä)
KerhoNurkka on puuhakerho, jossa tehdään kaikkea kivaa

KerhoNurkka 3.–5.-lk maanantaisin klo 18–19.30. 
KerhoNurkka 1.–3.-lk tiistaisin klo 17–18.30. 

Koti-Pietilässä (vaalea puutalo pappilan vieressä)
Kokkikerho 4.–6.-lk torstaisin klo 16–18. 

Tupoksen Vanamossa (2. krs.)
Poikien 1.–3.-lk kokkikerho maanantaisin klo 16–18. 

Tyttöjen 1.–3.-lk kokkikerho tiistaisin klo 18–20.
Kokkikerho 4.–6.-lk perjantaisin klo 16–18. 

Kokkikerhoihin ilmoittautuminen sähköisesti 
www.liminganseurakunta.fi.

Kerhonurkkaan ei erillistä ilmoittautumista.
Lisätietoja kerhotoiminnasta: Nuorisotyönohjaaja 
Maria Pohjola, p. 044 7521 236, maria.pohjolaevl.fi.

Kastettu: Eemeli Toivo Mikael Kaimio, Selma Irja Lyydia 
Moilanen, Venna Liidia Pakanen,  Anni Aleksandra Tuo-
mala ja Jesse Tuomo Johannes Viitala.

tu Elias Pyyppönen.
Vihityt: Marko Ensio Tuppu-
rainen ja Niina Kristiina Lap-
palainen.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Syysmyyjäiset pe 12.9. 
ry:llä alkaen ruokailulla klo 
17, myyjäiset klo 18 
Raamattuluokkalaisten ret-
ki la 13.9. POOKI seurat su 
14.9 klo 17 ry:llä. Tiistaikerho 
ti 16.9. klo 12 ry:llä. Veli-ilta ke 
16.9. klo 18.30 ry:llä. Perheker-
ho ke 17.9. klo 10-12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
dinilta pe 12.9. klo 19 pyhä-
koulupiireittäin. Ketolanpe-
rä: Heikkala S&P, Vanha Mur-
to: Vuorma L&T, Uusi Murto: 
Partanen E&M, Tuulipurto: 
Pikkarainen S&A, Peurannie-
mi: Timlin M&S. Leirikeskusilta 
ja seurat su 14.9. klo 16 ry:llä.

Rovastikunnallinen 
Läheisensä menettäneiden ilta 
torstaina 2.10. klo 18 Kempeleen Kokkokankaan 
srk-keskuksessa (Kissaojantie 12).
Illan aiheena "Surun erilaiset kasvot", puheenvuoro, 
Surunpolku, iltapala ja viikkomessu. Ilmoittautuminen 
25.9. mennessä: p. 044 7521 226/ Ilmonen.

Tähdet-kuoron harjoitukset alkavat 
keskiviikkona 17.9. klo 17 Limingan seurakuntatalolla. 

Ilmoittautuminen kuoroon tapahtuu 
kotisivujen kautta.

www.liminganseurakunta.fi ->  
Ilmoittaudu Tähdet-kuoroon. 

Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat laulajat!
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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 11.9. klo 
13 Mikevan palvelukodeissa, 
Simo Pekka Pekkala. 
Perhepyhäkou-
lu pe 12.9. klo 
9 Päivärinteen 
srk-salissa.
Rippikoulu-
laisten raa-
mattupiiri su 
s 14.9. klo 12–13 
srk-talon alaker-
rassa. Rippikoulu-
lainen saa merkinnän 
rippikoulukorttiin.
Hartaus ma 15.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen. 
Hartaus ti 16.9. klo 13 Pu-
hakan palveluasunnoilla ja 
klo 14 Laurinkodin yksikössä  
Päivärinteellä, Jouni Heikki-
nen. 

Messu su 14.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tarja 
Pyy, saarnaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kaja-
va, kirkkokuoro. Vanhem-
man väen ja eri seurakun-
takerhojen kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit ja pieni juh-
la srk-talossa. 

Nocte artium – 
Taiteiden yö 26.9.

Tapahtumia 
seurakuntatalolla ja 
kirkossa. Lisätietoja 

seuraavassa 
lehdessä.

Omaishoitajien ryhmä ti 
16.9. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa. Muka-
na Leena Leskelä ja Sari Sten-
roth.
Rukouspiiri ke 17.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Keskipäivänkerho ke 17.9. 

klo 11.30 srk-talossa, 
syyskauden aloitus.

Lapset ja per-
heet: Perhe-
kerhot tiistai-
sin klo 9.30–
11.30 seura-
kuntatalossa. 

Ti 16.9. Päivärin-
teen perhekerho 

vierailee palolaitok-
sella klo 9.30, ei perhe-

kerhoa.  Perhekerho ke 17.9. 
klo 12.30–14.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa ja torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Pe 12.9. klo 
9 perhepyhäkoulu Päivärin-
teen srk-salissa. 
Esikot-kerho ke 17.9. klo 10–
11.30 srk-talon alakerrassa 

Messu    su 14.9. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Heikki Lumiaho. Lähim-
mäisen päivä. Vapaaeh-
toisten kirkkopyhä. Mes-
sun jälkeen lounas ja kirk-
kokahvi srk-talolla.
Messu su 14.9. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, saarna 
Matti Nuorala, kanttori-
na Heikki Lumiaho. Herät-
täjän kirkkopyhä. Messun 
jälkeen seurat Eila ja Pasi 
Törmällä, Haapalantie 6.

Kastettu: Petra Lilja So-
fia Asikainen, Lauri Ar-
mas Vavuli. 
Avioliittoon vihitty: 
Miikka Tuomas Kristian 
Määttä ja Reetta Maria 
Jakkula.

perheille, joille on syntynyt 
ensimmäinen lapsi.
Nuoret/rippikoulut: To 11.9. 
klo 11–12.15 koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiolla. 
Klo 17–18.30 nuortenilta Päi-
värinteen srk-salissa, merkin-
tä rippikoulukorttiin. Pe 12.9. 
klo 16–18 päivystys nuoriso-
toimistolla. Nuortenilta klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa, merkintä rippikoulukort-
tiin. Su 14.9. rippikoululais-
ten raamattupiiri klo 12–13 
srk-talon alakerrassa. Mer-
kintä rippikoulukorttiin.
Kuorot: Ke 17.9. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitus srk-talossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to klo 
10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 11.9. klo 18.30 opistoilta 
ry:llä. La 13.9. klo 19 raamat-
tuluokka ja iltakylät: 4.–6.-lk 
J. Jokitalo ja 7.–8.-lk Hyväri. 
Su 14.9. klo 14 seurat ry:llä. 
Ma 15.9. klo 18 päiväkerhot 

Isoskoulutus alkaa 
tiistaina 16.9. klo 15.15. Vielä ehdit mukaan! Ensimmäi-
nen isoskoulutus Tyrnävän seurakuntatalolla (kerhotilas-
sa). Isoskoulutuksessa opetellaan yhdessä muun muassa 
ryhmänohjaamista, syvennetään riparin oppeja ja har-
joitellaan leiritoimintaa. Hauskanpitoa unohtamatta! Li-
sätietoja: Jossu, p. 044 7372 632, johanna.rantala@evl.fi.

Kaiken maailman ruuat -kokkailuryhmä
Olet sitten kokkaillut tai et; tervetuloa! Tutustumme eri 
kansallisuuksien ruokiin myös ryhmäläisten toiveiden 
mukaan. Kokoontumisia kerran kuukaudessa. Ryhmätoi-
minta alkaa mikäli ilmoittautuneita on vähintään neljä 
(4). Ilmoittaudu mukaan 19.9. mennessä Jossulle, p. 044 
7372 632. Ensimmäinen kokoontuminen to 25.9. klo 15.15 
Tyrnävän seurakuntatalolla (kerhotilassa). Ryhmä päät-
tää yhdessä tulevien kokoontumisten ajankohdat. Tule 
mukaan kokkailemaan!

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!

Kirkkokyyti 
Sunnuntain 14.9.  kirkko-

pyhään järjestetään 
kirkkokyyditys. 

Ilmoittautumiset 
pe 12.9. klo 12 mennessä 

kirkkoherranvirastoon  
p. 08 533 1284.

Nuttupiiri ti 16.9. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Hartaus pe 19.9. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sellä.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla. 
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Raamatun äärellä – seura-
kuntailta to 18.9. klo 18–19 
Tyrnävän srk-talon takka-
huoneessa. Aihe: Ohdaketta 
vai hyvää maata? Milla Säm-

pi ja Outi Pohjanen.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
24.9. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Kokouksen asialuettelo 
on yleisesti nähtävillä khran-
virastossa. Kokouksen tarkis-
tettu pöytäkirja muutoksen-
hakuohjeineen on yleisesti 
nähtävillä khranvirastossa vi-
raston aukioloaikoina 26.9.–
25.10.
Kirkkokuoron harjoitus kes-
kiviikkoisin  klo 18 Tyrnävän 

srk-talolla. Lapsikuoron har-
joitus torstaisin klo 16 Tyrnä-
vän srk-talolla. 
Nuortenilta to 11.9. klo 18 
Murron kerhotilassa. Yökah-
vila pe 12.9. klo 18 Tyrnävän 
Nuokkarilla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 14.9. hartaus klo 14.30 
Villa Tyrnissä ja seurat klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
dinilta pyhäkoulupiireittäin 

Tasauslenkki 
tiistaina 23.9. klo 18–20 
Tyrnävän torilla ja lähiympäristössä

Tasaus-keräys on Suomen Lähetysseuran organisoima 
tempaus jossa kohderyhmä vaihtuu vuosittain. Vuoden 
2014 kampanjalla tuetaan kehitysmaissa asuvien vam-
maisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä autetaan 
heidän perheitään.
Tyrnävän seurakunta ja Lakeuden Palveluyhdistys ry:n 
Peltolan palvelukeskus kutsuu Sinut osallistumaan Tasa-
us-tempaukseen juosten, sauvakävellen tai kävellen. Läh-
tö yhteisesti Tyrnävän torilta vetäjien johdolla. Matka-
vaihtoehdot 1–2 km, 3 km ja 10 km. Pidempien reittien 
varrella mehupiste.
Tapahtuman aikana Tyrnävän torilla buffet, jossa myytä-
vänä pientä purtavaa ja juotavaa. Buffetin tuotto Tasa-
uksen hyväksi. Lisäksi Peltolan pitämänä lapsille onnen-
pyörä, jossa voitettavana pieniä palkintoja, hyppynarulla 
hyppelyä ja testattavana erikoisuus; vieripyörä. Yhteinen 
ilta päättyy torilla yhteislauluun ja hartauteen.
Tule ja tuo ystävät ja naapurit mukanasi!

Perheilta  koortilassa
torstaina 18.9. klo 18 

Koko perhe kokkaa!
Tervetuloa  yhdessä 

nauttimaan ja kokkaamaan 
syksyn mauista, 

saunomaan 
ja viihtymään yhdessä!

Muhoksen seurakunnan perhetyö

Sururyhmä läheisensä menettäneille
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tunteita, 
kipuja tai kysymyksiä, joita läheisen ihmisen kuolema on 
herättänyt. Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 18–19.30 seu-
rakuntatalossa. Kokoontumiset ovat 23.9., 30.9., 14.10., 
28.10., ja 11.11. ja 25.11. sekä yksi kokoontuminen tammi-
kuussa 2015. Ryhmänohjaajina toimivat diakonissa Leena 
Leskelä ja diakoni Hanna Kaisto-Vanhamäki. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 12.9. mennessä Leenalle, 
p. 040 5470 785 tai Hannalle, p. 040 5470 784.

ry:llä. Ti 16.9. klo 13 lauluseu-
rakerho. To 18.9. klo 18.30 
ompeluseurat Iiris ja Ismo 
Antilalla sekä Hilkka ja Kari 
Tiirolalla. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 12.9. klo 19 pien-

ten raamattuluokka Saarto-
ala. La 13.9. klo 19 syysseu-
rat ry:llä. Su 14.9. klo 12 syys-
seurat ry:llä. Klo 18 messu 
kirkossa. Ti 16.9. klo 13 lau-
luseurakerho ry:llä. To 18.9. 
klo 10 perhekerho ry:llä. 

 Ta s au s  /  L au ra  M e r i l ä i n e n - A mau m o

pe 12.9. klo 19 Ketolanperä: 
Heikkala S&P, Vanha Murto: 
Vuorma L&T, Uusi Murto: Par-
tanen E&M, Tuulipurto: Pik-

karainen S&A, Peuranniemi: 
Timlin M&S. Leirikeskusilta 
ja seurat su 14.9. klo 16 ry:llä.

Urkukonsertti 
torstaina 25.9. klo 19 Tyrnävän kirkossa.

Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi ja Suo-
men nuorin urkuri Joel Vartiainen 
esiintyvät. Vapaa pääsy, ei ohjelma-
maksua. Konsertin tarjoavat Tyrnävän 
Osuuspankki, kunta ja seurakunta. 



24    Nro 29     11.–18.9.2014

  

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 98 000 kpl, 14 seurakuntaa: Hailuo-
to, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva 
ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, Karjasilta, 
Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 
Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 43 kertaa vuodes-
sa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

TOIMITUS 
Päätoimittaja Heli Väyrynen, p. 044 5626 456 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
SÄHKÖPOSTIT 
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 

OSOITE  
PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs) 
PUHELIN (08) 5626 400 / 044 5626 450 

VERKKOJULKAISU JA NÄKÖISLEHTI 
www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Kotimaa Oy asiakaspalvelu, p. 020 7542 333, 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi. 
TILAUSHINNAT Seurakunnille 10,35 € + alv 10% 
per kotitalous, yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua ilmaisjake-

luja, ilmoita nimesi ja osoitteesi p. 0200 71000 tai 
www.posti.fi/palaute. 
ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. Huom. ilmoitustila varattava 
8 pv ennen lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).        
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

• Sydämellinen kiitos Muhoksen seurakunnalle 
Kansanmusiikkikirkosta Kylmälänkylän kap-
pelissa sunnuntaina 31.8. 
Kanttori Kajava säesti tuttujen kansanlaulu-
jen musiikkiin sanoitetun sanajumalanpalve-
luksen, seurakuntalainen luki Raamatun teks-
tin ja kirkkoherra Heikkinen hoiti liturgian ja 
saarnan sekä ohjasi lopuksi lämminhenkisen 
keskustelutuokion. 

On todella hienoa, että seurakunnan viran-
haltijat muistavat myös sivukylien asukkaita ja 
tuovat välillä palvelukset lähellemme!

Tv. Karjalaiset

 
• Satu Kreivi-Palosaari pohti hartaustekstis-
sään (RT 4.9.) käsitettä käärmeen sikiöt.

Tuo käsitehän ei ole Jeesuksen lanseeraama. 
Ainakin Johannes Kastaja oli käyttänyt sitä en-
nen häntä (Matt. 3:7). Herää kysymys: Oliko 

Jeesus Johannes Kastajan oppilas? 
Vai oliko tuo käsite yleisemminkin käytös-

sä? Voisiko ajatella, että se viittasi jopa paratii-
sin käärmeeseen? 

Siinä tapauksessa se ei tarkoittanut mitä ta-
hansa käärmettä. 

Käyttivätkö juutalaiset saatanasta kiertoil-
maisua käärme? 

Tarkoittaako sanonta käärmeen sikiöt siis 
samaa kuin saatanan sikiöt?

Vieno Myllylä

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 
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Sinappia

Lisää Juicea 
kirkkoon

Katson miestä ylhäällä, kirkon toisella puolel-
la. Hän nojaa kaiteeseen ja näyttää onnellisel-
ta. Hymy täyttää kasvot, sen näen risuisen par-
ran alta. Kaukaa en kuitenkaan näe sitä, onko 

silmässä kyyneliä. Uskon, että on. Niin on minulla ja 
vierustovereillani. 

Mikko Alatalon tulkitsema Syksyn sävel aloitti vii-
me torstaina Tampereen tuomiokirkossa pidetyn Jui-
ce-messun. Lähdin ystäväni kanssa kirkkoon, koska 
Juicen laulut ovat meille tuttuja, jo lapsuudesta asti. 
Minusta tuntui luonnolliselta laulaa niitä kirkossa. Ne 
kertovat kaipuusta, rakkaudesta, siinä epäonnistumi-
sista ja anteeksiannon tärkeydestä. Ihmisyydestä, ar-
kisesti. 

Tuona iltana moni kappale 
avautui minulle aivan uudella ta-
valla. Miksi olen aina luullut, et-
tä Kaksoiselämää kertoo pieleen 
menneestä parisuhteesta? Sehän 
voi kertoa myös eksyneen ihmi-
sen kaipuusta ja pyrkimyksestä 
takaisin Jumalan luo? 

"Kunpa sinut tuntisin parem-
min, silloin ehkä oppisin itse-
nikin, vaikken koskaan luota-
si poistunutkaan, tulen uudes-
taan..."

Yhtäkkiä huomasin hymyile-
väni ja itkeväni – tunsin eläväni. 
Olo oli hyvä ja levollinen, vaikka laulun sanat olivat 
täynnä tuskaa. 

Lopuksi kaikki illan esiintyjät lauloivat yhdessä kap-
paleen Suloista ja haikeaa. 

"Elämä on, luotavaksi luotu, ja vaikka usko emme, 
ja vaikka epäilemme, on meidän onneksemme mal-
jat juotu."

Syksyn säveltä on ehdotettu virsikirjan lisäosaan, 
jonka sisällöstä päätetään ensi vuonna kirkolliskoko-
uksessa. Minulle on aivan sama, saadaanko Juicen tuo-
toksia virsikirjaan, mutta minusta 
olisi hienoa voida kuulla hänen 
laulujaan kirkossa jatkossakin.

Kaikki laulut ovat ihmis-
ten kynästä. Pyhä Henki voi 
puhua monella tavalla – eikä 
aina niin suorin ilmauksin.

ELSI SALOVAARA

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

Se on taas lauantai, se tärkeä lauantai. 
On piispankävely.
Oli Pekka taas saanut lähetystehtävän 
kun meitä matkaan saattoi.
Soitellen ”sotaan” lähdettiin, 
vain vähän venyteltiin.
Samuel sauvansa kohotti, 
kun meidät lähetti matkaan.
Itsekin aikoi mukaan tulla 
kun saa sauvan vaihdetuksi.
Niinpä lähdettiin ja sillat vain alla tömisi.
Mutta minne se piispa katosi, 
eikö hänen pitäisi kulkea rinnallani.
Ei häntä ainakaan pitemmällä 
lenkillä näkynyt.
Kai hän oli delekoinut ja 
pannut tuomiorovastin asialle.
Mutta kylläpä olikin 
hyväjalkainen tuomiorovasti.

Minä 81-vee en meinannut perässä pysyä.
Pitää pystyä puhumaan, näin rovasti ajatteli.
Ja kyllä hänellä seuraa riittikin.
Mehut vain kiireesti ryyppäsi 
ja sitten jatkoi matkaa.
Loppumatkasta sisarkin liittyi seuraan,
ja vauhti ei kun parani.
Patosillankorvan mehulla hänet viimeksi näin.
Hupisaaret sain kulkea yksin,
Eikö hänenkin olisi pitänyt kulkea rinnallani.
Mutta maaliin tultiin
ja merkit sain sauvoihini.
Paason laulua kuuntelin.
Nokipannukahvit ryyppäsin.
Hyvin menee, mutta menköön!
Piispa, tuomiorovasti ja minä 81v.

Se perässä kulkija

Kaikki laulut 
ovat ihmisten 
kynästä. 
Pyhä Henki 
voi puhua 
monella 
tavalla – 
eikä aina 
niin suorin 
ilmauksin.
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