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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Veteraani-
sukupolven 
esimerkki

Moni ikääntyvä haluaa toimia itse 
eikä olla vain työn kohteena 

Virkeät eläkeläiset
muuttavat kirkon 

vanhustyötä

Mielenkiintoista ja mu-
kavaa. Näin kuvaa 
Oulun seurakuntien 
vanhustyön pastori 

Markku Palosaari tilannetta, jo-
ka on tällä hetkellä seurakuntien 
vanhustyössä. 

– Käsillä on murros, sillä suo-
malaisessa yhteiskunnassa ei ole 
ollut koskaan näin suurta mää-
rää hyväkuntoisia ja virkeitä elä-
keläisiä. 

– Tämä historiallinen tilanne 
haastaa kirkon työn ikääntyvien 
parissa. Meidän on nyt oltava luo-
via ja taipuisia, koska emme voi 
hakea menneisyydestämme mal-
lia ja kokemusta siitä, miten toi-
mia vastaavassa tilanteessa.

Palosaarta muutos ei pelota. 
– Luotan, että seurakunnis-

sa on syntymässä vanhustyöhön 

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Viime sunnuntaina vietettiin sotiemme vete-

raanien seutukunnallista kirkkopäivää. Hau-

kiputaan kirkko oli messussa ääriään myö-

ten täynnä. Sieltä siirryttiin päiväjuhlaan Haukipu-

taan koululle.

Juhla pysäytti taas kerran miettimään, mitä 

me tämän päivän suomalaiset olemme veteraani-

sukupolven työn hedelminä saaneet. Mitä voisim-

me oppia heidän toiminnastaan oman aikamme 

vaikeuk sien voittamiseksi?

Säilytimme toisen maailmansodan melskeissä 

itsenäisyytemme. Säilytimme demokraattisen hal-

lintomme, kansalaisvapautemme ja yksilönvapau-

temme – toisin kuin monet muut kansat.

Sota opetti karulla tavalla uhrautumista äärim-

mäiseen asti. Suuri yhtei-

nen asia asettui oman 

edun edelle. Lähimmäisen 

koettelemukset eivät jät-

täneet kylmiksi. Kaatunei-

den omaiset, sotalesket, 

sotaorvot, kotinsa menet-

täneet evakot saivat tukea ja apua.

Sodan jälkeen maa oli vielä suurin ponnistuksin 

jälleenrakennettava. Luotiin perustaa hyvinvoin-

tiyhteiskunnalle.

Sodan ajan sukupolvi on antanut meille esimer-

kin, kun nyt maahamme virtaa turvapaikanhakijoita, 

ja kun kamppailemme talouslaman kurimuksessa.

Veteraanijuhla Haukiputaalla oli kirkkopäivä. 

Sen keskeinen viesti oli, että kirkolla on ollut ja on 

yhä merkitystä ihmisten elämässä. Henkilökohtai-

nen usko ja luottamus Jumalaan ovat kantaneet 

vaikeina aikoina ja kantavat vieläkin. 

Sotiemme veteraanien keski-ikä on yli 90 vuot-

ta. Hyvinvointiyhteiskuntamme huolehtii heidän 

perustarpeistaan. Mutta jää vielä paljon sellais-

ta, jota esimerkiksi me kolmanteen ikään ehtineet 

vireät eläkeläiset voimme tehdä heidän hyväkseen. 

Veteraanisukupolven 

 elämäntyössä meillä on 

suuri kertomus siitä, miten 

vaikeina aikoina kanne-

taan yhteistä vastuuta ja 

huolehditaan lähimmäi-

sestä.

Veteraaneilla 
on meille paljon 
annettavaa. uudenlaisia elämisen ja olemisen 

tapoja, kun teemme asioita yhdes-
sä senioreiden kanssa. 

Omat toiveet
sanotaan reippaasti
Oulun Karjasillan seurakunnan 
vanhustyön diakoniatyöntekijä 
Asta Leinonen kertoo, että useat 
eläkkeelle siirtyneet seurakunta-
laiset haluavat olla mukana seu-
rakuntatyössä tekijöinä eivätkä 
vain kirkon työn kohteina. 

Leinonen on huomannut, et-
tä kirkon perinteinen tarjonta ei 
välttämättä tyydytä ikääntyvää. 

– Terveiset itseä kiinnostavasta 
toiminnasta kerrotaan reippaasti, 
Leinonen kiittelee, mutta toteaa 
samalla rehellisesti, ettei toivei-
siin vastaaminen ole työntekijöil-
le aina helppoa. Ihmiset odottavat 

seurakunnalta erilaisia asioita.
Leinonen tähdentää myös, et-

tä seurakuntien toiminnassa on 
edelleen iso joukko ikäihmisiä, 
jotka ovat mieluummin palvelui-
den kuluttajia kuin innokkaita ja 
aktiivisia harrastajia.

Myös heille on yhtä lailla tilaa 
seurakunnissa.

Sekä Palosaari että Leinonen 
korostavat sitä, ettei kirkon tule 
missään tilanteessa unohtaa si-
tä, että ihmiset ikääntyvät yksi-
löllisesti.

”Miksi olet 
hylännyt meidät?”
Asta Leinonen on luopunut seu-
rakuntakerhon ohjaajan roolis-
ta, mikäli uusi vastuunkantaja 
on löytynyt vapaaehtoisista. Hän 
kertoo, että viranhaltijan työtä 
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,

Mitä vanhemmaksi 
ihminen tulee, sitä 
vahvemmaksi henkinen 
ja hengellisyyden alue 
hänessä tulee.

Hengellinen tarve ansaitsee huomion
Kolumni

Seniori-ikä on yhä pitem-
pi ajanjakso elämässäm-
me. Olet ehkä treenan-
nut tavalla tai toisella lä-

pi elämän – niinhän meitä on 
kehotettu. 

Meille puhutaan jatkuvasti 
ajan ottamisesta itselle, rentotu-
tumisesta, säännöllisestä liikku-
misesta ja muista mieltä virkis-
tävistä mahdollisuuksista.

Olemme saaneet vinkit syö-
dä terveellisesti viisi kertaa päi-
vässä ja kasviksia vähintään 
puoli kiloa päivässä. Ei kovia 
rasvoja eikä sokeria.

Lepoa riittävästi.

Tämä kaikki siksi, että voi-
simme paremmin ja eläisimme 
yhä vanhemmiksi. 

Liikkumisen merkitystä ja 
terveellisen ruoan vaikutuksia 
ei tule väheksyä, mutta tämä ei 
vielä riitä voidaksemme hyvin. 

Mitä vanhemmaksi ihminen 
tulee, sitä vahvemmaksi henki-
nen ja hengellisyyden alue hä-
nessä tutkimusten mukaan tu-
lee. 

Ihmisellä on tarve harjoit-
taa omaa uskontoa ja elää sitä 
todeksi yhdessä toisten kanssa. 
Hengellisen elämän hoitamisel-
la on todettu olevan hyviä ter-

veysvaikutuksia.
Millaista elämä on, kun ai-

kaa on itselle 24/7? 
Mitä jos silloin ei ole ketään, 

kenen kanssa voisi jakaa omaa 
väsymystään tähän elämään, 
puhua tarpeettomuuden tai pe-
lon tunteesta?  

Entä jos silloin on vielä pal-

jon keskeneräisiä asioita, joista 
haluaisi kertoa jollekulle? 

Ei vain nuorena, vaan myös 
vanhempana on tärkeää tulla 
kuulluksi, ymmärretyksi ja saa-
da kuulua johonkin.

Kuka tulisi silloin kerto-
maan, että riittää, kun olet ole-
massa. Saat levätä Jumalan hoi-
dossa. 

Jaettu yhteinen ohikiitävä 
hetki, rukous, lukeminen, ul-
koilu, ehtoollisen vietto ja kirk-
kokahvit ovat kaikki lahjoja ja 
oikeus niille, joita rakastamme.  

Ne voivat pelastaa ihmisen 
hengen. 

on aiempaa selkeämmin olla eri-
laisten toimintojen mahdollista-
ja kuin toimia itse kaikessa mu-
kana.

– Seurakuntalaisilla on paljon 

annettavaa. He ovat monien eri 
alojen osaajia.

Leinonen on huomannut, et-
tä ryhmissä saatetaan silti kysel-
lä pahoilla mielin työntekijältä: 
Miksi olet hylännyt meidät?

– Osa seurakuntalaisista odot-
taa työntekijän osallistumista.  

Kun seurakuntalaiset ovat mu-
kana seurakuntatyössä, lisää se 
Leinosen mahdollisuuksia muun 
muassa kehittää kotikäyntityötä 
vanhusten parissa.

– Muutos työssä alleviivaa 
myös sitä, että kaikki ihmiset ovat 
kristittyinä tasavertaisia kirkossa.

RIITTA HIRVONEN

Kaarina Jaakkola toimii seurakunnan lisäksi vapaaehtoisena muun muassa Oulun Aleksinkulmassa. Perjantaiaamut siellä alkavat kahvitarjoilun järjestelyillä. 

Kirkon ei tule 
missään tilanteessa 
unohtaa sitä, että 
ihmiset ikääntyvät 
yksilöllisesti.

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

ASTA LEINONEN
Karjasillan seurakunnan  

vanhustyön diakoniatyöntekijä

Oululaiselle Kaarina Jaakkolalle seura-
kunta oli tuttu paikka jo hänen työvuosi-
naan. Kun eläkkeelle jääminen koitti, hän 
oli valmis hyödyntämään omaa osaamis-

taan kirkon piirissä. 
Työ ja harrastukset ovat kerryttäneet muhke-

aa tietämystä muun muassa musiikin ja kuvatai-
teen historiasta.

Jaakkola kertoo omistavansa myös sosiaalisen 
mielenlaadun. Kotoa hän sai opin, ettei liika lais-
kuus ole hyväksi.

– Haluan olla hyödyksi muille, hän toteaa.
Jaakkola aloittaa tänä syksynä jälleen Caritas-

kodissa kulttuurikerhon vetämisen. Viime talvena 
ryhmässä tutustuttiin hänen johdollaan Suomen 
historian merkkihenkilöihin.

Vaikka Jaakkolalla on takanaan rehtorin ura, 
muiden edessä oleminen on yhä välillä ujoudesta 
kärsivälle epämukavaa.  

– Olen itsekriittinen ja yleensä aina hyvin tyy-
tymätön omaan suoritukseeni, hän tunnustaa.

Jaakkola osallistuu aktiivisesti myös muuhun 
kuin kirkon toimintaan.

– Kaikissa harrastuksissa minulla ei suinkaan 
ole vastuunkantajan roolia, hän tarkentaa.  

Oma osaaminen kiertoon
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Muut mediat

AJATUS, että nuoret miehet eivät 
pohjimmiltaan olisi oikeutettuja 
suojeluun, on kuitenkin vinksallaan. 
Kyllä nuoret miehetkin kuolevat 
luoteihin. Kyllä hekin kärsivät 
veden, sähkön ja ruoan puutteesta 
romahtaneissa yhteiskunnissa.
Syyrian sodan kaltaisessa konfliktissa 
ei ole myöskään lainkaan selvää, mitä 
isänmaata nuoren miehen pitäisi 
jäädä puolustamaan. Nuori mies 
voi jopa menettää päänsä tai joutua 
painostetuksi taistelevien ryhmien 
riveihin.

Helsingin Sanomat 14.9. 

Pakolaisia autetaan ker äysvaroilla
Kirkkopalvelut ry on käyn-

nistänyt rahankeräyk-
sen Suomeen saapunei-
den turvapaikanhakijoi-

den auttamiseksi. 
Lahjoitetut varat ohjataan Ko-

timaanavun valtakunnalliseen 
hätäapurahastoon, ja ne käyte-
tään välittömästi keräysajan um-
peuduttua turvapaikanhakijoi-
den auttamiseen paikallisten täs-
mätarpeiden mukaisesti. 

Parhaillaan avuntarvetta ja ja-
kelukanavia kartoitetaan valta-
kunnallisesti yhteistyössä viran-
omaisten kanssa.

– On tärkeää, että hädänalai-
sia ihmisiä autetaan heidän ko-
timaissaan, mutta yhtä tärkeää 
on auttaa heitä, jotka ovat sodan 
ja vainon edessä joutuneet jättä-
mään kotinsa. 

– Kotimaanapu haluaa olla or-
ganisoimassa auttamista ja osoit-
tamassa vieraanvaraisuutta Suo-
meen saapuneille turvapaikanha-
kijoille. Yhdessä voimme varmis-
taa sen, että Suomi on heille ai-
dosti turvapaikka, keräysjohtaja 
Tapio Pajunen Kirkkopalveluis-

ta sanoo.
Apua turvapaikanhakijoil-

le -keräyksestä saa lisää tietoa 
www.kotimaanapu.fi-sivustol-
ta. Lahjoituksen voi tehdä myös 
Kotimaanavun tilille FI54 1596 
3000 1028 99. Keräysaika on 7.9.–
15.10.

Kesäjuh lia vietettiin 
ilman yl lätyksiä 
Herätysliiketutkija   toivoo kirkollisiin kesäjuhliin lisää räväkkyyttä,
sillä vain teräville pu  hujille löytyy uusia kuuntelijoita

Takana on yllätyksetön kesä, 
mitä tulee kirkollisiin kesä-
juhliin. 

– Runsaasti peruspuheita, 
joissa monissa painottuivat liikkeen 
perinteet, traditio, ja tulevaisuus, jo-
ka tulee kuuliaisuudesta Jumalalle ja 
pysymisestä omien joukossa.

Näin kuvailee juhla-antia herätys-
liikkeiden historiaan perehtynyt Raa-
hen seurakuntapappi, teologian toh-
tori Teemu Kakkuri.

Juhlien väriläiskinä hän mainitsee 
kaksi asiaa: ulkoministeri Timo Soi-
nin haastattelun Evankeliumijuhlilla 
Sastamalassa ja Kuopion piispan Jari 
Jolkkosen raamattutunnin Herättä-
jäjuhlilla Sotkamossa.

 
Puitteet muuttuvat,
sisällöt vähemmän
Kakkurin mukaan monien kesäjuh-
lien ulkoiset puitteet ovat muuttu-
neen nykyaikaisiksi viimevuosina, 
mutta seurapuheiden sisältö kulkee 
vanhoja latuja.

Kansanlähetyspäivillä kesällä Tu-
russa omat ruoka-annoksensa saat-
toi jo tilata ja maksaa etukäteen 
verkossa. Seurapuheita välitettiin 
YouTuben kautta reaaliajassa myös 
Evankeliumijuhlilla. 

Vanhoillislestadiolaiset ovat pe-
rinteisesti hyödyntäneet juhlillaan 
luovasti IT-teknologiaa.

– Puheissa harppauksia ei juuri-
kaan ole tehty. 

Kakkuri sanoo herätysliikkeiden 
olleen luovimmillaan niiden synty-
aikoina. Ulkoministeri Timo Soinin haastattelu Evankeliumijuhlilla oli Teemu Kakkurin mielestä toinen tämän kesän hengellisten kesäjuhlien väriläiskistä.

Eva n ke l i u m i ju h la t  /  SP i xe l s . co m
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Huomasitko Tuomiokirkon kellossa jotain outoa?Gallup

Ihmisiä

Vapaaehtoiset tekevät 
tuomasmessun

Olemme kokeneet, että tuomasmessut ovat Herran läsnäololla siunattuja, 
sanoo Tuulia Taskila, joka toimii messujen vapaaehtoisvastaavana.

Kysyimme maanantaiaamuna Oulun keskustassa 
liikkujilta, ovatko he huomanneet, ettei Tuomiokirkon 
kellossa ole tällä hetkellä viisareita. 

TEKSTI: ELSI SALOVAARA
KUVAT: RIITTA HIRVONEN

Enpä ole huomannut, ettei sii-
nä ole viisareita. Vilkaisen kyl-
lä kelloa yleensä ohi mennessä-
ni, mutta lähinnä sen takia, et-
tä katson, onko se edellä vai jäl-
jessä. Nyt en ole tainnut kulkea 
siitä ohi. Oikean ajan tarkistan 
kännykästäni, rannekelloa mi-
nulla ei ole. 

Millamari Karppinen

Tuomiokirkko näkyy suoraan 
omaan olohuoneeseeni, joten 
huomasin heti kun pressut pois-
tettiin, että siitä puuttuvat viisa-
rit. Aamiaisellakin pitää tarkis-
taa aika nyt omasta rannekellos-
ta. Minä kun en ole niitä, jotka 
tarkistavat ajan kännykästä.

Laura Määttä-Niccolai

Pauli: No kas niinpä puuttuukin, 
en ole huomannut. Meillä tulee 
Ylikiimingistä asti harvemmin 
käytyä täällä keskustassa. 
Eija: Minä huomasin kyllä, kun 
olin yksin liikenteessä. Seuraan 
yleisiä kelloja muutenkin, en ole 
pitkään aikaan käyttänyt ranne-
kelloa. 

Pauli Väänänen ja Eija Kiviluoma

Vapaaehtoisten rooli. Musiikki. Esirukousjakso. Nämä 
ovat oululaisen Tuulia Taskilan mielestä ydinkoh-
dat, jotka erottavat tuomasmessun muista messuista.

Messu pohjaa pitkälti vapaaehtoisiin, pappi saattaa 
olla ainoa kirkon työntekijä. Vapaaehtoiset hoitavat muun mu-
assa juontamisen, rukousalttarin somistamisen ja kirkkokahvit. 

– Tuomasmessu soveltaa luterilaisen kirkon messun va-
kiosia. Ilmettä messuun antavat vapaaehtoisten toteuttamat, 
luovuutta vaativat messun osat.

– Esimerkiksi esirukousjakso toteutetaan rikkaammin 
kuin tavallisessa messussa. Alttarilla ja kirkon takaosassa on 
silloin albaan pukeutuneita vapaaehtoisia, joiden kanssa voi 
keskustella, rukoilla tai pyytää siunauksen tai öljyllä voite-
lun. Heidän luokseen voi mennä ihan pienenkin asian kans-
sa, he ovat koulutettuja ja vaitiolovelvollisia, Taskila lisää.

Osallistavuuden lisäksi Taskilan mieleen on vaihteleva 
musiikki, erityisesti tyyliltään perinteistä hengellistä mu-
siikkia kevyemmät tuomaslaulut.

Messussa tarvitaan kuorolaisten lisäksi liki 20 vapaaeh-
toista. Taskilan mukaan uudet kiinnostuneet otetaan avosy-
lin vastaan. Messua tehdään yli seurakuntarajojen, tilat an-
taa Karjasilta.

– Ei tarvitse miettiä, onko ”riittävän uskovainen”. Halu-
amme, että jokainen saa tuntea itsensä tervetulleeksi.

Oulun tuomasmessujen 25-vuotisjuhlaa vietetään 19.9. 
Kastellin  kirkossa kello 18, sen jälkeen vietetään juhlatilai-
suus. Taskila toivottaa lämpimästi tervetulleiksi heidätkin, 
joille tuomasmessu ei ole tuttu.

– Seurakuntalaisella on esirukousjakson aikana mahdolli-
suus liikkua kirkkotilassa. Mutta jos se ei tunnu itselle luon-
tevalta, voi ihan hyvin jäädä penkkiin istumaan.

MINNA KOLISTAJA
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Pakolaisia autetaan ker äysvaroilla

Ulkomaanapu auttaa 
pakolaisia ulkomailla
Kirkon Ulkomaanapu ryhtyy 
auttamaan Eurooppaan paen-
neita ihmisiä Unkarissa, Serbi-
assa ja Kreikassa yhteistyökump-
paneidensa kautta. 

Keräysvarojen turvin heille 
toimitetaan puhdasta vettä, hy-
gieniatarvikkeita, käymälöitä, 
suihkuja, petivaatteita, huopia 
sekä talvivaatteita. Lisäksi tarjo-
taan psykososiaalista tukea.

– Pakolaiset ovat hyvin haa-

Yhdessä voimme 
varmistaa sen, että 
Suomi on heille aidosti 
turvapaikka.

Tapio Pajunen

• Joka kesä järjestetään lähemmäs 20 kirkollista kesäjuhlaa. Juhlia 

järjestävät herätysliikkeiden lisäksi useat kirkolliset järjestöt.

• Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Evankeliumijuhla on 

pidetty vuodesta 1874 alkaen. Heränneen kansan ensimmäinen he-

rättäjäjuhla oli 1893. Vanhoillislestadiolaisten suviseuroja on ollut 

vuodesta 1906 lähtien ja samana vuonna oli myös ensimmäistä ker-

taa rukoilevaisten Herännäisjuhlat. 

• Suurimmat juhlat ovat Suviseurat ja Herättäjäjuhlat. 

• Suuret hengelliset kesäjuhlat ovat selvästi suomalainen ilmiö.

Parisenkymmentä juhlaa kesässä

Kesäjuh lia vietettiin 
ilman yl lätyksiä 
Herätysliiketutkija   toivoo kirkollisiin kesäjuhliin lisää räväkkyyttä,
sillä vain teräville pu  hujille löytyy uusia kuuntelijoita

– Jossakin kehitysvaihees-
sa liikkeissä tapahtui pysähdys, 
ja sen jälkeen niissä tunnutaan 
keskittyvän enemmän ylläpitä-
miseen kuin uudistumiseen, hän 
harmittelee.

Yhteiskunnallisuus
ei ole helppoa
Kakkuri ei väitä, että kristillisten 
kesäjuhlien puheissa olisi tyystin 
unohdettu ajassa oleminen, esi-
merkiksi hallituksen raastavan 
säästökuurin seuraukset. Muun 
muassa Herättäjäjuhlilla todet-
tiin, etteivät supistukset kehitys-
määrärahoissa saa körttikansalta 
kannatusta.

Myös muualla kuin Sotkamos-
sa juhlapuheissa asetuttiin ”puo-
lustamaan köyhiä ja oltiin väärin-
tekijöitä vastaan”.

– Tämä viesti on kuitenkin no-
peasti kerrottu. Vastauksien löy-
täminen käsillä olevan ajan mo-
nimutkaisiin yhteiskunnallisiin 
ongelmiin on vaikeaa. Puhujien 
eväät loppuvat helposti. 

– Ajan haasteiden ratkominen 
ei ole seurapuhujien parasta osaa-
mista.

Vetovoimaisille 
johtajille olisi tilaa 
Kakkurin mielestä perusteellises-
ti ravistelevan puheen edellytys 
on uskallus olla eri mieltä tarvit-
taessa myös oman joukon kanssa. 

Kapinaa pitäisi liikkeissä myös 
sietää eikä ampua sitä alas nopeasti.

Olisiko herätysliikkeiden joh-
tajilla karismaa sellaiseen sanan-
käyttöön, jolle koko yhteiskunta 
heristäisi korvia? 

– Kyllä arkkipiispan rinnalle 
mahtuisi herätyskristillisyyden 
tuntojen tulkki, joka olisi ihmi-
sille eräänlainen henkinen suun-
nannäyttäjä. 

Kakkurin mukaan räväkkyyt-
tä voi herätysliikkeiltä ja kristilli-
siltä järjestöiltä perätä jo siksi, et-
tä vain terävä ja muista erottuva 
argumentointi nousee esille jul-
kisuudessa. 

RIITTA HIRVONEN

Jossakin 
kehitysvaiheessa 
liikkeissä tapahtui 
pysähdys, ja sen jälkeen 
niissä tunnutaan 
keskittyvän enemmän 
ylläpitämiseen kuin 
uudistumiseen.

Teemu Kakkuri

voittuvassa asemassa, ihmissa-
lakuljettajien ja muiden rikol-
listen armoilla. Vaarallisen mat-
kan taittaneiden joukossa on esi-
merkiksi yksin matkustavia lap-
sia, kertoo Kirkon Ulkomaa-
navun toiminnanjohtaja Jouni 
Hemberg.

– Suomen uuden hallituksen 
tekemien avustustyön leikkaus-
päätösten takia Ulkomaanavun 
työ on enemmän ja enemmän 
yksityisten lahjoittajien tuen va-
rassa.  

– Vaikka tilanne on haastava, 
meillä on vastuu ja ammattitai-
to toimittaa apu perille, Hem-
berg toteaa.

Ulkomaanavun keräyksestä 
saa tietoa www.kua.fi-sivustol-
ta. Lahjoituksen voi tehdä myös 
tilille FI33 1572 3000 5005 04.

Teemu Kakkuri kuunteli kesällä useita 
kymmeniä kesäjuhlien seurapuheita.
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Kuin viiden tähden hotellissa
 Tuiran eläkeläiset nauttivat Rokuan luonnosta, ohjelmasta ja yhdessäolosta

Grillikatokselta päin leijai-
lee nuotion tuoksu. 

–Lättytaikinaa on 
kuulkaas ämpärillinen. 

Täältä riittää paistettavaa kaikil-
le niin paljon kuin jaksaa syödä, 
huikkaa diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen.

Tuiran seurakunnan eläke-
läiset nauttivat leirillään Roku-
an leirikeskuksessa kauniista elo-
kuisista päivistä saunoen, uiden, 
marjastaen, ulkoillen, toisten 
seurasta ja luonnon hiljaisuudes-
ta nauttien.

– Leiri on meille kesän koho-
kohta, sanovat Marja-Leena ja 
Esko Vähäkangas.

Vähäkankaat kokivat olleensa 
vähän kuin palkintomatkalla, sil-
lä takana on raskas muutto Raa-
hesta Ouluun.

– Omakotitalon tyhjääminen 
ja eräänlainen luopuminen ystä-
vistä oli hirveää. Muuton vuoksi 
emme pitäneet oikeastaan yhtään 
lomapäivää koko kesänä. Tääl-
lä sielu ja ruumis ovat saaneet ra-
vintoa. Voimamme ovat elpyneet 
ja jaksamme taas kohti syksyä.

Ensimmäistä kertaa Tuiran 
seurakunnan eläkeläisten leirillä 
oli myös Markku Lehtinen. 

–  Tämä on niin viihtyisä ja 
luonto on niin kaunista. On myös 
ollut mukava tutustua uusiin ih-
misiin.

Aili Pollari ja Pirkko Korva 
seuraavat rannasta käsin telkän 
sukeltelua. 

– On ollut ihana rauhoittua 
luonnon keskellä, sanoo Pollari.

Naiset kehuvat olleensa kuin 
viiden tähden hotellissa.

 – Hyvää ruokaa saa viidesti 
päivässä, siitä me olemme naut-
tineet suuresti.

Molempien mielestä leiriohjel-
ma tuo mukavaa vaihtelua yksin 
asuvan arkeen. 

– Yhteiset hartaushetket ovat 
kauniita ja on ollut mukava as-
karrella, sitä ei kotona juuri tule 
tehtyä. Hauska muuten huomata, 
että miehetkin askartelevat. 

ja kaartelemalla, mutta laiturille 
meno on hankalaa. Myös polku 
päärakennukselta grillikatoksel-
le on koettu työlääksi.

Kulku saunalle ja rantaan poi-
ki palautetta jo viime kesänä, kun 
leirikeskus otettiin uudelleen 
käyttöön ison remontin jälkeen.

Rokua on avustajan 
kanssa esteetön
Kahdeksan miljoonaa euroa 
maksaneessa hankkeessa leirikes-
kuksen päärakennus peruskorjat-
tiin, sauna ja koulutus saivat uu-
det tilat.

Oulun seurakuntayhtymän 
kiinteistöjohtaja Jaana Valjus sa-
noo, että remonttien jälkeistä sää-
tämistä riittää aina. 

– Käyttäjiltä tulleen palautteen 

nonsoramursketta. Esteettömissä 
ulkoreiteissä on kivituhkapohja.

– Luonnonsoramurskeella 
päällystettyjen polkujen reunaan 
ei ole mahdollista lisätä laatoi-
tusta tai asfaltointia. Esteenä on 
muun muassa maston kaltevuus.  
Ei myöskään ollut mahdollista ra-
kentaa niin pitkää luiskaa, että si-
tä pitkin pääsisi suoraa saunasta 
laiturille. 

Leirikeskus sijaitsee Natura-
alueella, joten luontoa piti säästää 
mahdollisimman paljon.

Valjus arvioi, että leirikeskuk-
sen piha-alueella kulkeminen pa-
ranee jo opasteilla. 

– Esteettömät reitit pitää mer-
kitä selvemmin. Esimerkiksi kul-
keminen koulutusrakennuksen 
luota rantaan tuntuu aiheuttavan 
ongelmia. 

Valjus ei pidä järkevänä muut-
taa ulkoreittien rakenteellisia rat-
kaisuja. Sen sijaan on mahdollis-
ta profiloida Oulun seurakuntien 
leirikeskuksia selkeämmin eri 
käyttäjäryhmille. 

– Esimerkiksi Suvelaa Kiimin-
gissä voidaan kehittää esteettö-
mäksi, se on yksikerroksinen ra-
kennus tasaisella maalla. 

– Kaiken kaikkiaan Rokuasta 
on saatu paljon hyvää palautetta. 
Sitä pidetään korkeatasoisena ja 
kiitosta on saanut muun muassa 
se, miten ympäröivä luonto auke-
aa myös moniin sisätiloihin.

MINNA KOLISTAJA

Hyvää ruokaa saa 
viidesti päivässä.

Aili Pollari ja Pirkko Korva

perusteella on esimerkiksi tahdis-
tettu automaattiovien nopeutta  
järkevämmäksi.

Rollaattorilla ja pyörätuolil-
la liikkuvilta on tullut palautet-
ta leirikeskuksen pihapiirin kul-
kureiteistä. 

– Sisätilat täyttävät esteettö-
myyden kriteerit ja myös ulkorei-
tit ovat saattajan kanssa esteettö-
miä, Valjus katsoo. 

– On totta, että polku saunaan 
ja rantaan mutkittelee aika lail-
la. Olemme kuitenkin hakemal-
la hakeneet lyhimmän reitin, jo-
ta kaltevuutensa puolesta voi sa-
noa esteettömäksi. Suorempi reit-
ti olisi liian jyrkkä. 

Päärakennuksen edusta on as-
faltoitu ja osin laatoitettu. Mui-
den reittien päällysteenä on luon-

– Mukavaa on ollut. Pitkästä 
aikaa on naurettukin ihan vatsa 
kipeänä.

Kiitollisella mielellä Rokualla 
ovat myös eläkeläisten leirin oh-
jaajat. 

–  Saamme pitää leirit hulp-
peissa tiloissa. On siistiä ja läm-
mintä – ja tämä luonto on ihan 
oma lukunsa, sanovat diakonia-
työntekijät Paula Mikkonen ja 
Päivi Moilanen. 

Paikka on hieno. Pienillä muu-
toksilla se olisi apuvälineillä liik-
kuville vieläkin sopivampi.  

– Saunalle vielä rollaattorilla 
pääsee joten kuten kiertelemällä 

Pauli Karppinen (etualalla vasemmalla) paistoi nuotiolättyjä muillekin kuin itselleen.

Leirikeskuksen tosi hienon saunan kruunaa vielä näköala järvelle, tuumivat Aili Pollari 
ja Pirkko Korva.
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Muut seurakunnat

Samalla pallolla

Uskonnon tunnustami-
sesta on tullut monis-
sa länsimaissa rohkeu-
den teko. Oli uskonto 

mikä tahansa, sen harjoittajia 
pidetään naiveina, sivistymät-
töminä ja rajoittuneina. Näin 
toteavat Britannian päärabbi 
Ephraim Mirvis ja kardinaali 
Vincent Nichols yhteisessä kir-
joituksessaan The Telegraphissa 
jokin aika sitten.

Hengenmiehet varoittavat, 
että on yhä vaikeampaa käydä 
julkista keskustelua, jos perus-
taa väitteensä uskonnolliseen 
vakaumukseen. He nostavat 
esimerkiksi keskustelun kuo-
linavusta.

– Kun ilmaisee näkemyk-
sensä kuolinavusta, perhe-elä-
män arvosta tai sosiaalisesta 

vastuusta, näkemykseen suh-
taudutaan skeptisesti, aivan 
kuin se olisi vähemmän jär-
kiperäinen tai huonosti muo-
toiltu, rabbi ja kardinaali kir-
joittavat.

Uskonnollisten mielipitei-
den heikko arvostus tuntuu 
kauhealta tilanteessa, jossa vä-
hemmistönä eläviä kristittyjä, 
muslimeita ja juutalaisia julke-
asti vainotaan eri maissa.

– Vaino on yksi aikamme 
pahimpia ja häpeällisempiä 
asioita. Siksi on tärkeämpää 
kuin koskaan, että uskonnot 
pitävät yhtä.

Lähentymisen esimerkkeinä 
kirjoittajat nostavat esiin juu-
talaisten ja katolisten suhteet, 
jotka lämpenivät Vatikaanin 
toisen kirkolliskokouksen seu-
rauksena 1960-luvulla. 

Yksi kokouksen merkittä-
vimmistä asiakirjosta oli ni-
meltään Nos tra Aetete. 

Asiakirjassa juutalaisvas-
taisuus tuomittiin katoliselle 
kirkolle ennennäkemättömäl-
lä tavalla, mikä auttoi hyvien 
suhteiden luomiseen näiden 
kahden uskontokunnan välillä.

PEKKA HELIN

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Uskontoon perustuvaa 
vakaumusta pidetään naivina

Mukava yhdessäolo 
vetää laulupiireihin

Su 20.9. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS, Hannu Murhu

Ke 23.9. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 19.9. klo 13-16 Vahvistu Herrassa – iltapäivä, 
Jarmo Makkonen. La19.9. klo 18 Valo-ilta, Jarmo 
Makkonen. Su 20.9. klo 11 Lähetysjumalanpalve-
lus, Jarmo Makkonen, Hannu Orava, Maranatha. 
Seimi ja lastenkokoukset. Su 20.9. klo 17 Interna-
tional Service, in English and Russian. Ke 23.9.  

klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Ritva Himanka, Tarja Liljamo, Jari Virtanen.  
To 24.9. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 19.9. klo 11 Leipää ja evankeliumia, T-C. Ma 21.9. klo 15-18 Toppilan 
Majakka-kahvio. Ti 22.9. klo 18 Toppilan Majakka-ilta. To 24.9. klo 17.30  
Perhekerho, Majakka. TERVETULOA! www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Ke klo 17.30 Veljesliitto, miestenryhmä
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri
Su klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu, kirkkokahvit
Ma klo13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

Ke 16.9. klo 18 EI Varkki-iltaa. To 17.9. klo 19 Rukousilta, Eija Soini, 
musiikki: Aino Ruuska. Pe 18.9. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 20.9. klo 11 
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint´s Club, Jaakko Immonen, Risto Wotschke, 
musiikki: Vanhalat. Ke 23.9. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. To 24.9. 
klo 19 Lähde-ilta, Veli Henry Ruotsista. Tervetuloa!

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Toimistosihteerin virka
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana toiminnallisen 
osaston toimistosihteerin virka.  Hakuaika päättyy 1.10.2015 klo 15.
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa hiippakunnan koti-
sivuilla osoitteessa www.oulunhiippakunta.evl.fi.

Paikkoja avoinna

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Katso uusimmat 
vapaaehtoistyöpaikat 

osoitteesta 
vapaaehtoistyö.fi

Yhdessäolo on vähintään 
yhtä suuri syy tulla mu-
kaan seniorien laulupii-
reihin kuin itse laulami-

nen. Luulenpa, että jotkut ovat 
saaneet kokoontumissa uusia ys-
täviäkin, arvelee Tuiran seura-
kunnan kanttori Katri Sippola.

Sippola vetää torstaisin senio-
ri-ikään ehtineille kokoontumisia 
Tuiran kirkolla, Pyhän Tuomaan 
kirkolla sekä Rajakylän seura-
kuntakodilla.

Tapaamiset alkavat aina kah-
vittelulla. Itse lauluhetkessä lau-
letaan kanttorin säestämänä vir-
siä, hengellisiä lauluja sekä van-
hoja koululaulujakin. 

– Yleensä valitsen lauluja jol-
lakin teemalla: esimerkiksi tietyn 
virsirunoilijan teksteihin tehtyjä 
sävelmiä tai talviaiheisia lauluja, 
Sippola sanoo.

Joka kerta lauletaan myös pai-
kalla olijoiden toivevirsiä ja lo-
puksi diakoniatyöntekijä pitää 
hartauden.

Sippolan mukaan seniorien 
laulupiiriin voi tulla kuka tahan-
sa, joka haluaa laulaa mukana – 
tai vain kuunnella virsiä ja hen-
gellisiä lauluja.

Laulupiiri
ei ole kuoro
Seniorien laulupiiri ei ole kuoro, 
Sippola täsmentää.

– Meillä ei ole sellaista tavoit-
teellista harjoittelua, että koko 
ajan olisi pääasiana ohjelmiston 

Laulupiirin tunnelmaa Sippo-
la kuvailee leppoisan mukavaksi.

– Torstaisin nauretaan, laule-
taan, ollaan yhdessä, joskus vä-
hän hassutellaankin vaikkapa al-
kuverryttelyssä.

Seniorien laulupiiri kokoontuu 
kerran kuussa torstaisin: Tuiran 
kirkolla kello 13.30 (syksyn en-
simmäinen kokoontuminen 17. 
9.), Pyhän Tuomaan kirkolla kello 
13 (24.9. alkaen) sekä Rajakylän 
seurakuntatalolla kello 14 (22.10. 
alkaen).

MINNA KOLISTAJA

harjoitteleminen johonkin esiin-
tymiseen.

Laulupiiriläiset avustavat sil-
loin tällöin jumalanpalveluksis-
sa, mutta kaikki eivät halua olla 
silloin mukana eikä Sippolan mu-
kaan ole pakkokaan.

– Toki meillä pieniä tavoittei-
ta on. Esimerkiksi jokunen uusi 
laulu silloin tällöin pyritään opet-
telemaan.

Laulupiiriläiset käyvät myös 
retkillä. Pudasjärven seurakun-
nassa toimivan laulupiirin kans-
sa käydään vuoroin vieraisilla.

Oli uskonto 
mikä tahansa, 
sen harjoittajia 
pidetään naiveina, 
sivistymättöminä 
ja rajoittuneina.

Seniorimessuilla laulukirkko

Katri Sippola, vanhustyön 
pastori Markku Palosaari 
ja lauluryhmät järjestävät 
laulukirkon Oulun seniori-

messuilla viikonvaihteessa.  
Messujen päälavalla sunnun-

taina kello 13 alkava, noin puolen 
tunnin mittainen laulukirkko pitää sisällään rukouksen, pienen 
puheenvuoron sekä yhteislauluna laulettavia tuttuja virsiä ja hen-
gellisiä lauluja.

Oulun ev.lut. seurakunnilla on Ouluhallissa 19.–20.9. järjestet-
tävillä Seniorimessuilla oma messuosasto, jossa pappi ja diakonia-
työntekijä ovat paikalla koko messujen ajan.

Tarjolla on tietoa seurakuntien senioreille suunnatusta toimin-
nasta. Osastolla voi myös sopia papin tai diakoniatyöntekijän kans-
sa kotikäynnistä tai pyytää esirukousta.

Tuiran seurakunnan pastori Riikka Honkavaara johtaa messu-
jen päälavalla kaikille sopivan rukoushetken lauantaina kello 13. 
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Evakkojakin vieroksuttiin
 Uutiset pakolaisista tuovat Siiri Rautiolle lapsuusmuistot pintaan

Meillä karjalaisilla oli oma 
kieli ja kulttuuri, sa-
moin eri uskonto kuin 
valtaväestöllä. 1940-lu-

vulla ei tunnettu sanaa rasismi, 
mutta vieroksuntaa ilmeni – ja on-
neksi myös ymmärrystä.

Näin sanoo oululainen Siiri 
Rautio, jonka perhe lähti evakko-
matkalle Karjalasta kahdesti.

Nikolai (Niilo) ja Jekaterina 
(Katri) Rantsin perhe jätti kotin-
sa Laatokan rannalla ensimmäisen 
kerran jo siinä vaiheessa, kun Siiri 
ei vielä ollut syntynyt.

Salmin pitäjästä perhe päätyi 
aluksi Tyrnävälle. Siellä Siiri syn-
tyi 8-lapsisen perheen kuopukseksi.

Nuorimmaisen ollessa vasta 
puolivuotias sodasta vakavasti sai-
raana kotiutettu isä kuoli.

– Koska samoihin aikoihin tuli 
tieto, että karjalaiset pääsevät pian 
palaamaan kotiseuduilleen, vanhin 
veljeni toimitti isän arkun junakyy-
dillä Salmin kirkkomaalle.

Äidin selviytymistarina. Ne kaik-
ki ovat tulleet myöhemmin voi-
makkaina pintaan Raution kirjoit-
tamissa runoissa. Runojen kielenä 
on myös Laatokan Karjalan livvi.

– Kirjoittaminen on minulle 
kanava työstää lapsuuden mene-
tyksiä.

Runossaan Rautio muistelee esi-
merkiksi äitinsä kertomaa: kuinka 
koti piti jättää kesken arkiaskarei-
den, kuinka äiti vielä lähdön het-
kellä palasi pirttiin ja kietaisi mu-
kaan käspaikkaan ikonin ja per-
heen isän sotilaskuvan.

Isän hauta löytyi
hylätystä kalmistosta
Perhe asettui aikanaan pysyväm-
min Muhokselle. 

Karjala oli kaikilla jatkuvasti 
ajatuksissa, mutta viidestä tytöstä 
ja kolmesta pojasta ainoastaan Siiri 
palasi käymään Salmin Mäkipään 
kylässä.

Kesällä 2005 Siiri ja Pentti Rau-
tio istuvat takapenkillä, kun venä-
läinen taksinkuljettaja ajaa Ladal-
laan huonokuntoisia teitä autoa 
säästelemättä ja tupisee välillä jo-

takin itsekseen karttaa vil-
kuillen. Auto pysähtyy ja 
kuski ilmoittaa tulkin väli-
tyksellä: tämä on se paikka.

– Kotitalosta ei ollut jäl-
jellä kivijalkaakaan, koti-
ranta oli pusikoitunut. Tutusta oli 
jäljellä enää kivinen aita ja valtava 
tuomi. Tunsin silti olevani kotipi-
halla. Keräsin muistoksi kimpun 
kukkia ja heiniä. Vein ne Muhok-
selle äidin haudalle.

Samalla matkalla Rautio pää-
si myös käymään isänsä haudalla.

Kalmisto Salmin kirkon rauni-
oiden vieressä oli hylätty ja metsit-
tynyt, ristit olivat kallellaan. 

– Löysimme kuitenkin Pentin 
kanssa isän hautapaikan veljeni 
piirtämän kartan perusteella. 

– Oli liikuttava hetki polvistua 
isän haudalle ja laskea siihen Veik-
ko-veljeni tekemä pieni risti. Koin, 
että kyseessä oli isän ja minun en-
sitapaaminen ja halusin viedä jota-
kin isän haudalle.

Ainoa muistikuvani 
pakomatkasta 
on, kuinka istuin 
hevosrattaissa äidin 
sylissä ja pelkäsin 
rattaiden perään 
sidottua vauhkoa 
hevosta, joka aina välillä 
nousi takajaloilleen.

Siiri Rautio

Nälkäpäivä 
tarvitsee 
kerääjiä
Punainen Risti viettää 17.–19. 
syyskuuta valtakunnallista 
Nälkäpäivää. 

Nälkäpäiväkampanjalla ke-
rätään varoja Punaisen Ristin 
katastrofirahastoon, jonka tur-
vin autetaan hädänalaisia ih-
misiä sekä ulkomailla että ko-
timaassa.

Nälkäpäivänä lipaskerääjäk-
si voi tulla kuka tahansa ja kerä-
tä voi vaikka vain tunnin ajan. 

Lipaskerääjäksi voi ilmoit-
tautua myös netissä osoitteessa 
www.nalkapaiva.fi tai lähettä-
mällä sähköpostia osoitteeseen 
toimisto@oulunosasto.fi.

Pakolaislapsille 
toimintaa
Kirkolliset kasvatuksen palve-
lujärjestöt, kuten Seurakun-
tien Lapsityön Keskus vetoavat 
seurakuntiin, että ne huomi-
oisivat paikkakunnalle saapu-
vat pakolaislapset ja -perheet ja 
avaisivat osallistumismahdolli-
suuksia erilaisiin toimintoihin. 

Palvelujärjestöt huomautta-
vat, että pakolaiset ovat lähte-
neet levottomasta ympäristös-
tä ja tehneet raskaan matkan. 
Uudessa maassa heillä on tur-
vaa, mutta ei mitään, mihin 
kiinnittyä.

Järjestöt toteavat, että kerä-
yksiin ja vapaaehtoiseen autta-
mistyöhön voi osallistua muun 
muassa www.vapaaehtoistyo.fi-
sivuston kautta.

Pentikäisestä 
Sipilän
erityisedustaja
Pääministeri Juha Sipilä 
(kesk.) on kutsunut Kirkon Ul-
komaanavusta toimivapaalla 
olevan Antti Pentikäisen eri-
tyisedustajaksi pakolaiskrii-
siin ja Välimeren tilanteeseen 
liittyen.

Tehtävä on luottamustoi-
mi, josta ei makseta korvausta. 
Pentikäinen toimii tehtävässä 
yksityishenkilönä eikä edusta 
Kirkon Ulkomaanapua.

– Tällä hetkellä on sovit-
tu, että autan politiikan taus-
tavalmistelussa. Jatkan päätoi-
misesti rauhanvälitysverkoston 
johdossa, Pentikäinen kertoo 
Kotimaa24:n haastattelussa.

Pentikäinen aloitti kevääl-
lä kolmivuotiskauden YK:n 
pyynnöstä perustetun uskon-
nollisten ja perinteisten johtaji-
en rauhanvälitysverkoston sih-
teeristön johtajana. 

Pentikäinen pitää esimer-
killisenä Suomen evankelis-lu-
terilaisen kirkon seurakuntien 
päätöksiä avata oviaan Suo-
meen tuleville pakolaisille.

– Hyvien voimien varassa ta-
pahtuva yhteisöllisyys on se, mi-
kä suojelee repiviltä jännitteiltä.

Sympatiat sotaa 
pakenevien puolella
Kun Rautio ajattelee sotia eri puo-
lilla maailmaa, hän suree ennen 
kaikkea sodan jalkoihin jääviä 
lapsia.

 – Jos ihmisiä tulee Suomeen so-
taa pakoon, kaikki sympatiani ovat 
heidän puolellaan.

Rautio kokee silti, että yksittäi-
nen ihminen ei paljoa kykene pa-
kolaisia auttamaan. 

– Parasta apua olisi saada aikaan 
rauha, jotta ihmiset saisivat asua 
pelkäämättä omissa kodeissaan. 
Kunpa asiat voitaisiin hoitaa neu-
votellen, ei sotien. Kunpa Suomi ei 
enää koskaan kokisi sotaa!

MINNA KOLISTAJA

Äiti palasi Karjalaan ison lap-
sikatraan kanssa. Elämää oli juu-
ri alettu saada järjestykseen sodan 
tuhojen jäljiltä, kun 1944 tuli uu-
si äkkilähtö.

– Olin silloin pieni tyttönen, 
kolmivuotias. Ainoa muistikuva-
ni pakomatkasta on, kuinka istuin 
hevosrattaissa äidin sylissä ja pelkä-
sin rattaiden perään sidottua vauh-
koa hevosta, joka aina välillä nousi 
takajaloilleen.

Muistot purkautuvat
ulos runoina
Evakkomatkasta ja Karjalasta hän 
on kuullut läpi elämänsä äidil-
tään ja isommilta sisaruksiltaan.

– Ihmiset saattavat sanoa, että 
mitä te karjalaiset aina vaan muis-
telette menetettyä Karjalaa. Mutta 
ei se käskemällä lopu.

Rautio muistaa selvästi lapsuu-
destaan erilaisuuden ja huonom-
muuden tunteet.

– Lapsena vaistosi olevansa eri-
lainen kuin muut, mutta ei ym-
märtänyt syytä siihen.

Koulussa ortodokseille järjestet-
tiin yksi yhteinen uskonnontunti 
viikossa. 

– Rehtori tuli joka syksy luok-
kaan ja kysyi, montako ortodoksia 
luokalla on. Meidän piti nousta ylös 
ja muut tuijottivat.

Kodin menetys. Isän menetys. 

M inna Ko l i s t a ja

Äidin kanssa: vasemmalla 
Siiri, oikealla Veera.

Ei sieltä paljoa mukaansa saanut – sen, mitä pystyi nyyteissä kantamaan, 
sanoo Siiri Rautio. Pieni ikoni onneksi mahtui mukaan.
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Kirkkohetki sujuu maallikoltakin
Ollaankos sitä viemäs-

sä papeilta työt, kun on 
ryhdytty toimittamaan 
jumalanpalveluksia?

Oululainen kieltenopettaja Ju-
ha Tervaskanto hämmästelee ky-
symystä. 

– En ole ikinä edes ajatellut 
tuollaista, Oulun tuomiokirkos-
sa varttihartauksia kesällä toimit-
tanut Tervaskanto toteaa.

Maallikoiden varttihartaudet 
tuomiokirkossa ovat olleet tänä 
kesänä kokeilu. Aiemmin niitä pi-
tivät papit, kertoo tuomiorovasti 
Matti Pikkarainen. 

Siikalatvan maallikkokirkolla
monivuotinen perinne
Siikalatvan seurakunnassa maal-
likkokirkot ovat kuuluneet sun-
nuntai-iltoihin jo useita vuosia. 

Kun työntekijöiden rahkeet ei-
vät riitä toimittamaan jumalan-
palveluksia kaikissa viidessä kap-
peliseurakunnassa säännöllisesti, 
mahdollistavat maallikoiden ilta-
kirkot seurakuntalaisten yhteen 
tulemisen kotikirkkoon.  

Tällä hetkellä Piippolassa, 
Rantsilassa, Kestilässä, Pulkki-
lassa ja Pyhännällä on yhteensä 
13 seurakuntalaista, jotka vetävät 
iltakirkkoja.

Aiemmin papit,
nyt seurakuntalaiset
Tuomiokirkkoseurakunnan ko-

keiluun pyydettiin kirkonisänti-
nä toimineita henkilöitä. 

– Seurakuntalaisten roolia vas-
tuunkantajina haluttiin laajentaa 
tällaisella tehtävällä. Vapaaeh-
toisten panosta seurakunnassa 
pitää tukea, Matti Pikkarainen-
sanoo.

Hänen mukaansa seurakunta-
laisten vastuita kasvatetaan tuo-
miokirkkoseurakunnassa askel 
kerrallaan. 

Vapaaehtoisia voisi olla aiem-
paa enemmän esimerkiksi laitos-
hartauksissa, esimerkiksi sairaa-
loissa, hän pohtii. 

Talousvaikeudet ovat kirkossa 
todellisuutta. Pikkarainen ei usko 
kuitenkaan siihen, että  maallik-
kovastuun yleistyminen yhtä ai-
kaa säästöpaineiden kanssa tar-
koittaisi pappien virkojen vähen-
tämistä hyvillä mielin.

– Mitään sen suuntaista ei pi-
täisi edes pelätä.

Pikkarainen kertoo, että kir-
kon sakramentit, kaste ja ehtool-
linen, ovat uskottu pappien hoi-
dettaviksi. Jumalan sanalla pal-
veleminen on jokaisen kristityn 
oikeus. 

Säästöjä etsitään
kaikkialta
Suomen kirkon pappisliiton pu-
heenjohtaja Eija Nivala kertoi 
keväällä ammattilehti Cruxis-
sa kantavansa huolta säästöku-
rimuksessa täyttämättä jätetyis-
tä tai muuten vähennetyistä pa-
pin viroista.  

Rauhan Tervehdykselle Niva-

la toteaa, että hän ei halua laittaa 
kirkossa vastakkainen maallikko-
ja ja työntekijöitä.

– Mutta tiedän, että ajatus seu-
rakuntalaisvastuun lisäämises-
tä virkojen täyttämättä jättämisen 
kustannuksella houkuttaa. Säästö-
jen löytymiseksi haravoidaan kaik-
kia vaihtoehtoja, Nivala sanoo.

– Papin virka kirkossa on kui-
tenkin erityinen, hän sanoo.

Puhe työllistää
eniten
Rantsilalainen Helena Lunki on 
maallikkokirkon toimittajana 
noin kerran vuodessa. Hän sai 
tehtävään koulutuksen parisen 
vuotta sitten. 

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

Ajatus 
seurakuntalaisvastuun 
lisäämisestä 
virkojen täyttämättä 
jättämisen 
kustannuksella 
houkuttaa.

Eija Nivala

Lunkille haastavinta kirk-
kohetkessä on puhe. Saarnasta 
maallikkokirkossa ei puhuta.

– Ryhdyn miettimään kirkko-
hetkeä jo pari kuukautta aikai-
semmin, mutta puhe syntyy noin 
viikkoa ennen. 

Lunki on opettaja ja siksi ih-
misten edessä oleminen on hänel-
le tuttua.

– Sydän ei hakkaa liiaksi, ei-
vätkä kädet tärise.

Lunki toivoo, että niin pappi-
en kuin hänen toimittamissaan 
kirkkohetkissä osallistujat voisi-
vat kokea Jeesuksen olevan hei-
dän Vapahtajansa.

RIITTA HIRVONEN 

Vapaaehtoinen Juha Tervaskanto on iloinen, että saa olla mukana varttihartauksissa. 
Evankelioiminen on hänelle tärkeää.

Maallikkokirkot kelpaavat 
seurakuntalaisille, Helena Lunki iloitsee.

Terävästi 
ajan hermolla.

Arvokeskustelussa  
mukana jo vuodesta 1905.

T I L A U S K O R T T I
Kotimaa 
maksaa 

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2015 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 RT

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi 

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

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä 
www.kotimaa.fi/tarjous

√

  19 € 
 (normaalihinta 33€)

3 kk tarjous

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 3 kuukautta  19 € (normaalihinta 33€)
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on vieraana Ou-
lun ev.lut. seurakuntien kan-
sainvälisen työn pastori Terttu 
Laaksonen. Uusitaan ke 23.9. 
klo 15.15.
 
Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 20.9. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää Karjasillan seura-
kunnan lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi Karjasillan seura-
kunnasta. Aiheena on Jeesus 
antaa elämän.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.
 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 20.9. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää Karjasillan seura-
kunnan lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi Karjasillan seura-
kunnasta. Aiheena on Jeesus 
antaa elämän.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi
Klo 10 Muistimessu Oulujoen 
kirkosta. Virret: 517, 462, 341, 
490, 225 ja  332. Synnintunnus-
tus on virsikirjan teksti 706.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 20.9. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.  

 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 20.9. klo 10 messu Salpaus-
selän kirkosta Lahdesta Vir-
ret: 303:1-3, 128:2-4, 625:1-4, 
297:1-, 329:4,5.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Yhdistykset

Unohtuiko Unkarissa 
oma historia? 
Olen hyvin vihainen sii-

tä, että Unkarin halli-
tus hoitaa pakolaison-
gelmaa niin huonosti, 

vaikka sanotaan, että  Unkari on 
kristillinen maa. Ikävä kyllä kris-
tillisyys ei näy silloin, kun pitäi-
si auttaa ja järjestää asioita inhi-
millisesti.

Näin sanoo Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan unkarilais-
syntyinen urkuri Péter Maros-
vári, joka vieraili kesällä pitkään 
synnyinmaassaan.

Marosvárin  mukaan Unka-
rin hallituksen kielteinen asenne 
turvapaikanhakijoihin vaikuttaa 
moniin kansalaisiin. 

Hallitus asetti jo keväällä ka-
duille unkarinkielisiä julisteita, 
joissa pakolaisille kerrottiin, että 
Unkari on unkarilaisten. Jos tah-
dot olla Unkarissa, kunnioita ta-
pojamme, niissä sanottiin.

Monet kansalaiset eivät otta-
neet hallituksen kielteisia puhei-
ta kuuleviin korviinsa, vaan ha-
lusivat auttaa pakolaisia jo krii-
sin alussa. 

Toiset kuitenkin uskovat hal-
lituksen viestiin. Se on synnyttä-
nyt  ihmisten kesken vihaa. 

Marosvárin mielestä pää-
ministeri Viktor Orbán tuhla-
si maan rahoja rakennuttamalla 
jalkapallostadioneita,  koska jal-
kapallo on hänen lempipelinsä. 

Unkari myös rakennutti 200 
kilometriä aitaa Serbian rajal-
le, jotta pakolaiset eivät pääsisi 
maahan.

– Näillä rahoilla olisi voinut 
korjata tyhjillään olevia armeijan 
rakennuksia. Ne olisi voitu antaa 
turvapaikoiksi pakolaisille, kun-

nes heidän asiansa olisi ratkaistu. 
Nyt pakolaiset on lähetetty taiva-
salle tai rautatieasemalle.

Unkarin pitäisi Marosvá-
rin mukaan muistaa, että toisen 
maailmansodan ja Unkarin epä-
onnistuneen kansannousun jäl-
keen miljoonia unkarilaispako-

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

laisia otettiin vastaan Euroopas-
sa, Amerikoissa ja Australiassa.  
Ketään ei lähetetty silloin takai-
siin Unkariin kuolemaan. 

– Tämä ei tietenkään tarkoita, 
että Unkarin tai EU:n pitäisi ot-
taa syliinsä koko Lähi-itä, mutta 
pakolaisia pitäisi silti auttaa par-
haalla mahdollisella tavalla. 

– Onneksi monet yksityishen-
kilöt sekä monet uskonnolliset ja 
ei-uskonnolliset järjestöt antavat 
apuaan.

– Kaikkien pitäisi auttaa pako-
laisia voimiensa mukaisesti.  Mo-
net antavatkin ruokaa ja vaatteita. 
Niin tekevät monet minunkin ys-
tävistäni riippumatta siitä, ovat-
ko he kristittyjä vai ei, Marosvá-
ri iloitsee.

PEKKA HELIN

Ikävä kyllä 
kristillisyys ei 
näy silloin, kun 
pitäisi auttaa ja 
järjestää asioita 
inhimillisesti.

Péter Marosvári

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

Herännäis-/ Siionin virsiseuroja: su 20.9. klo 15.00 Karjasillan kirkolla,  
Nokelantie 39, Oulu, su 20.9. klo 16.00 seurakuntakodin alasali, Rovaniemi, 
ke 23.9. klo 18.30 Piippolan Väinölässä, to 24.9 klo 18.00 Pattijoen Pappi-
lassa, Koulutie 8, pe 25.9. klo 18.00 Tuulikki Tihisellä, Peltotie 11, Pudasjärvi
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 17.9. klo 18:30 Nuortenilta.
Su 20.9. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Matti Rahja.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Huomenna Torstaiseurat klo 18. Pekka 
Siljander. Ristin hullutus - Jumalan 
voima.
Huoltoasemalla-ilta su 20.9. klo 16. 
”Johdatus.” Antti Hyytinen, Pekka 
Siljander, Eeva Pouke, Hilkka ja Keijo 
Kaikkonen, Teemun Houseband.
Raamattupiiri ma 21.9. klo 14.  
Käsittelemme: 1. Kor.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

 
 

20.9. klo 16:00 
KOULUKATU 41 
RUKOUSHUONE 

”JOHDATUS” 

Alustaa Pekka Siljander 

Todistuspuhe Antti Hyytinen 

Musiikki Teemun 

Houseband 

Juonto Hilkka ja Keijo 

Kaikkonen 

Lapsille omaa ohjelmaa! 

TERVETULOA! 

 

Missä on Unkarin kansan kristillisyys pakolaisasiassa? kysyy unkarilaissyntyinen 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Péter Marosvári.
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Jes. 26: 12-14, 19
Herra, sinä valmistat meille rauhan.
Myös se on sinun tekoasi,
niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet 
aikaan.
Herra, meidän Jumalamme,
meitä ovat vallinneet toiset herrat, et sinä.
Nyt vain sinun nimesi on huulillamme.
He ovat kuolleet, eivät herää eloon,
nuo mahtajat eivät nouse manalta,
sillä sinä olet vaatinut heidät tilille
ja tuhonnut heidät
ja pyyhkinyt pois heidän muistonsa.
    Mutta sinun kuolleesi heräävät eloon,
heidän ruumiinsa nousevat ylös.
Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa!
Sinun kimaltava aamukasteesi virvoittaa 
maan,
ja niin maa palauttaa kuolleet elämään.

Fil. 1: 20-26
Odotan ja toivon hartaasti, että en joudu 
millään tavoin häpeään vaan voin nyt niin 
kuin aina ennenkin olla rohkea ja tuottaa 
kunniaa Kristukselle, jäänpä sitten eloon tai 
kuolen. Minulle elämä on Kristus ja kuolema 
on voitto. Mutta jos jään tähän elämään, 
siitä hyötyy tehtäväni. En tiedä, kumman 
valitsisin, olen kahden vaiheilla. Haluaisin 
lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä 
se olisi kaikkein parasta. Teidän vuoksenne 
on kuitenkin parempi, että jään eloon. Olen 
siitä varma. Niinpä tiedänkin, että jään tänne 
ja pysyn kaikkien teidän luonanne, jotta te 
edistyisitte uskossa ja saisitte siitä iloita. 
Silloin te Kristuksen Jeesuksen omina saatte 
yhä enemmän aihetta riemuita minusta, kun 
jälleen tulen luoksenne.

Joh. 5: 19-21
Jeesus sanoi juutalaisille:
    ”Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä 
mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, 
mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä 
tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja 
näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän 
näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, 
sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä 
herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin 
antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo.”

Tehtävänä elämän hoitaminen
Teemme töitä. Joku tekee sanaristikoita vapaa-ajallaan. Perheen äiti tai isä tekee peru-
namuusia kotona työpäivän päätyttyä. 

Sana tehdä on tämän ajan yleisverbi. Yrityksen pitää tehdä voittoa. Urheilijan pitää 
tehdä parhaansa. Kansalaisen pitää tehdä velvollisuutensa. Ainakin veroilmoituksen 
teko on aikuiselle pakollista. 

Jeesus opettaa Jumalan tavasta tehdä. Se on yhteyttä toisen kanssa. Jeesus on lähellä 
Jumalaa, Isää.

He tekevät yhdessä. Toinen ottaa toisen huomioon. 
Isä opettaa Jeesukselle ja Poika välittää saamaansa tietoa eteenpäin. Isän ja Pojan 

rakkaus johtaa syvälliseen muutokseen. Kuolleet heräävät eloon ja syntiä tehneet saa-
vat uuden elämän. 

Jeesuksen ja Isän avulla tekeminen muuttuu eläväksi tekemiseksi.
Tätä viikkoa on sanottu tämän vuoksi syksyn pääsiäiseksi. Isän ja Jeesuksen yhtei-

nen tekeminen johtaa ylösnousemususkoon ja toivoon uudesta elämästä. 
Tämä avaa kristityn eteen uudenlaisen maiseman. Meidät on tehty eläviksi elämässä 

ja kuolemassa. Kristityn tehtävä on toimia elämän hyväksi auttamalla kärsiviä, turva-
paikanhakijoita ja yksinäisiä. Tuemme luoksemme tulevia vieraita, ovat he sitten läh-
töisin kotimaasta tai kaukomaista. 

Kristityn ponnistelujen taustalla on elämän hoitaminen sen kaikissa muodoissa. 
Jeesuksen ja Isän tekeminen loi yhteyttä, se ei eristäytynyt eikä eristänyt ketään. 

Vammaisen paikka on mukana yhteiskunnassa. Turvanpaikanhakijaa ei saa jättää kau-
pungin laidoilla sijaitsevaan vastaanottokeskukseen. 

Uskosta kumpuava tekeminen alkaa kaikkia. Kristittynä oleminen on pyrkimystä 
helpottaa muiden elämää, sitä Jeesuksen antamaa ihmisen ainoaa elämää. 

ILKKA MÄKINEN
Oulujoen seurakunnan kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 20.9.2015
Psalmi: Ps. 86:10-13
1. lukukappale: Jes. 26:12-14, 19 tai 1. Kun. 17:17-24
2. lukukappale: Fil. 1:20-26
Evankeliumi: Joh. 5:19-21
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Kannamme yhteiskunnas-
samme vahvoja koodeja 
äitiydestä, naiseudesta se-
kä miehen roolista.  Ny-

kyihminen ei enää istu vanhoi-
hin kaavoihin, mutta uusien roo-
lien löytäminen aiheuttaa kriisin, 
kun on luovuttava vanhasta, sa-
noo ohjaaja Heta Haanperä.

Haanperä ohjasi Oulun kau-
punginteatterissa viime lauantai-
na ensi-iltansa saaneen Taivaslau-
lu- näytelmän. Se pohjautuu kir-
jailija Pauliina Rauhalan vuonna 
2013 ilmestyneeseen samannimi-
seen teokseen.

Taivaslaulu uppoutuu syväl-
le vanhoillislestadiolaiseen maa-
ilmaan. 

Se on maailma, joka voi olla 
monelle katsojalle outo, kieliku-
viltaan ja tavoiltaan vieras, mut-
ta toisaalta niin tuttu. Kukapa ei 
tuntisi jotakuta  – vähintään tu-
tun tuttua, työkaveria tai luokka-
toveria – joka kuuluu herätysliik-
keeseen.

– Pauliina Rauhalan teos on 
hyvin oululainen ja käsittelee 
juuri oululaisten kokemuspin-
taa näistä yhteisistä aiheista. Sik-
si Taivaslaulu täytyi tehdä Oulun 
kaupunginteatteriin, Haanperä 
sanoo.

Taivaslaulun rakkaustarina koskettaa jokaista
 Ihminen on aina ihminen, elipä hän millaisessa yhteisössä tahansa

Usko on ihmisyyden 
perusominaisuuksia. 
Joku uskoo Jumalaan, 
joku hyvään tai pahaan, 
joku omiin kykyihinsä, 
mutta jokainen uskoo 
johonkin.

Heta Haanperä

Taivaslaulu raottaa ovea 
vieraaseen maailmaan
Taivaslaulu käsittelee tämän ajan 
aiheita; väsymys ja hyvään elä-
mään kurottaminen on kaikil-
le tuttua. Näihin voi jokainen sa-
maistua.

Keski-Suomesta kotoisin oleva 
Haanperä törmäsi lestadiolaisuu-
teen vasta täällä pohjoisessa. 

– Heihin liittyy tosin niin pal-
jon ”koodisanoja”, etten alussa 
edes ymmärtänyt, mistä ja kenes-
tä puhutaan.

Taivaslaulu-kirjan Haanperä 
luki heti sen ilmestyttyä. Ei les-
tadiolaisuuden takia, vaan kiin-
nostuksesta uuteen kirjailijaan. 
Samalla kirja raotti ovea vieraa-
seen maailmaan. 

Vanhoillislestadiolainen lii-
ke on ollut viime vuosina anka-
ran mediaryöpytyksen kohteena. 
Miltä tuntui sovittaa Taivaslaulu 
näyttämölle? 

– Alussa arkailin ottaa sitä oh-
jattavakseni. Koin, etten tunne 
aihepiiriä riittävästi. 

– Uskonnollisuuden kuvaa-
minen on jotenkin pyhä ja hy-
vin henkilökohtainen alue. En 
halua sohaista ketään, en ha-
lua olla väkivaltainen, Haanpe-
rä sanoo. 

Ohjaaja vaikuttui
yhteisöllisyydestä
Haanperä ja näyttelijät aloittivat 
perehtymisen lestadiolaisuuteen 
toukokuussa. 

Työryhmän ja näyttelijöiden 
luettavaksi koottiin erilaista ma-
teriaalia. Lestadiolaisuudesta kä-
vivät kertomassa lestadiolaiseen 
liikkeeseen kuuluva henkilö, liik-
keestä eronnut sekä asiantuntija 
Lapin yliopistosta.

Haanperä ja Pietilä kävivät 
Oulun Rauhanyhdistyksen seu-
roissa, Haanperä vieraili myös 
suviseuroissa äänimestari Jukka 
Lappalaisen kanssa. 

– Heidän yhteisöllisyytensä on 
kaunista ja voimakasta. Olin yl-
lättynyt, kuinka arkista uskon-
elämä on.  

– Lasten äänimaailma loi seu-
roihin oman tunnelmansa. Kysees-
sä oli tapahtuma. Se ei ollut pelk-
kää sanan julistusta, Haanperä ku-
vailee tunnelmiaan suviseuroissa. 

– Ennakkokäsitykseni ensim-
mäistä kertaa seuroihin mennes-
sä oli, että siellä vallitsisi jonkin-
lainen hurmoksellisuus, mutta si-
tä en havainnut. Arkisuus on sa-
na, johon minäkin kiteyttäisin 
kokemukseni, sanoo toista pää-
osaa näyttelevä Merja Pietilä. 

Pietilän mukaan lestadiolai-
suuteen ei täysin voi päästä kiin-
ni, mutta puhuttelevinta olikin 
näytelmän päähenkilöiden Vil-
jan ja Aleksin rakkaustarina. Vil-
jan rooliin oli helppo sukeltaa. 

– Näin suuressa osassa roo-
li tietenkin syvenee näytösten 
myötä. Suhtaudun työhöni ze-
niläisellä asenteella, joten miele-
ni on tyyni. Samaistuin moneen 
asiaan Viljan elämässä.  

– Stereotypiat karisivat. Ihmi-
set ovat ihmisiä, elivätpä he mil-
laisessa yhteisössä tahansa. Ihmi-
nen pitää kohdata aina yksilönä, 
Pietilä sanoo. 

Sillanrakentajana
katsomusten välillä
Taivaslaulun teema on monel-

la tapaa ajankohtainen, etenkin 
nyt kun maahanmuuttajavirtojen 
mukana eletään hyvin erilaisten 
kulttuurien ja uskontojen kanssa 
rinta rinnan. 

Rauhalan teos tavoittaa jotain 
kaikissa ihmisissä olevaa koke-
muksellisuutta maailmasta.  

Haanperä toivoo, että näytel-
mä synnyttää vuoropuhelua ja 
toimii sillanrakentajana erilaisten 
maailmankatsomuksien välillä. 

– Usko on ihmisyyden perus-
ominaisuuksia. Joku uskoo Ju-
malaan, joku hyvään tai pahaan, 
joku omiin kykyihinsä, mutta jo-
kainen uskoo johonkin. 

– Toisaalta lama-ajan toivot-
tomuus pistää ihmiset ajattele-
maan, mihin uskoa, mitä meille 
tämän kaiken keskellä jää. 

Myös vanhoillislestadiolainen 
liike on murroksessa maallistu-
vassa ja monimuotoisessa yhteis-
kunnassa. 

– Tiede ja tekniikka, kuten in-
ternet herättelee vanhoillislesta-
diolaista liikettä vuoropuheluun 
niin itsensä kuin muiden kanssa. 

– Liikkeen sisällä uusi ja mo-
derni sukupolvi haastaa vanhoil-
lislestadiolaisia arvoja. Kyse on ir-
rottautumisesta patriarkaalisesta 
yhteiskunnasta. Tämä ei ole vain 

Taivaslaulun pääosissa näyttelevät Merja Pietilä (Vilja) ja Jyri Ojansivu (Aleksi).

Ku va t :  J u s s i  Tu o k ko la
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Teatteriarvio

Kun enkelit katosivat 
näyttöruudulta

Mitä tulee elämästä, jossa kaikkein kauneimmat asiat aiheuttavat kaikkein 
suurimmat pelot?

Vilja ja Aleksi elävät perheensä kanssa yhtäältä niin tutussa ja turvallisessa ja 
toisaalta niin tiukkojen normien rajaamassa vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä. 

He kamppailevat väsymyksen ja uskonkysymysten kanssa.
Yhdessä lastensa kanssa he katselevat yhteisön piirtämien rajojen taakse, mutta eivät 

saa lähipiiriltä tukea eivätkä vastauksia kysymyksiinsä. 
Ainoa vastaus, jonka he saavat on: ”Kyllä Jumala tietää, mitä ihminen tarvitsee.”
Heta Haanperän ohjaama Taivaslaulu viestittää, ettei kukaan saisi jäädä yksin 

taakkansa alle. Oulun kaupunginteatterin yleisö istutetaan ikään kuin seuratuvan 
penkkiin. Ja samalla kun tutustutaan väkevään virsilauluun ja vanhoillislestadiolaiseen 
uskonkäsitykseen, esitetään kuulijalle tiukka kysymys: Oletko tullut tirkistelemään ja 
tuomitsemaan vai oppimaan jotain uutta? 

Kenet sinä hyväksyt ja kenet tuomitset? Mitkä arvot ovat sinulle luovuttamattomia?
Oulun kaupunginteatterin Taivaslaulu on arvokas sillanrakennustyö yli 

uskonnollisten ja kulttuuristen rajojen. Näytelmä on visuaalisesti hieno 
näyttöruutulavastuksineen. 

Viljan kipuilu koskettaa, mutta Aleksin rooli jää ajoittain hieman varjoon. 
Erityismaininnan ansaitsevat näytelmän lapset, jotka eivät tyydy valmiisiin 

vastauksiin. Lapset näkevät elämän näyttöruudulta enkeleitä, mutta he näkevät myös 
ristiriidat teräväpiirtokuvana. Lapset ovat hellyttäviä, rakkaita ja rasittavia – mutta he 
pitävät myös tarkasti huolta siitä, että kaikki pääsevät varmasti taivaaseen.

TIMO JUNTUNEN 

Taivaslaulun rakkaustarina koskettaa jokaista
 Ihminen on aina ihminen, elipä hän millaisessa yhteisössä tahansa

naisten kriisi, vaan aiheuttaa ki-
pua myös miehille, Haanperä ja 
Pietilä sanovat. 

Kun äiti suurta perhettä hoi-
taessaan uupuu, eikä ehkäisy 
ole sallittua, ollaan vaikeuksien 
edessä. 

– Tehtävämme on ollut löytää 
kipupiste, joka yhteisön sisällä us-
kon ja vakaumuksen kautta kysy-
mykseen liittyy. 

– Se on ollut eräänlainen löy-
töretki. Emme halua asennoitua 
ehkäisykysymykseen millään ta-
valla, me vain tutkimme ja ih-
mettelemme – Rauhalan kirjan 
hengessä.  

Lestadiolaisuudessa
on Lapin mystiikkaa
Eräällä keskustelufoorumil-
la henkilö tulkitsi, että lestadio-
laisuudessa on yhä jäljellä Lapin 
mystiikkaa. Myös Haanperä ja 
Pietilä ovat tunnistaneet tämän. 
Lars Levi Laestadius oli saame-
laisten uskomusten tutkija. 

– Olihan Laestadius ruotsin-
saamelainen. Hänen aikanaan oli 
naissaarnaajia ja muutenkin va-
paampaa. Sitten valtakirkko pai-
nosti liikettä konservatiivisem-
paan suuntaan. Nyt valtakirkko 
on itse liberaalimpi. Maailmas-

sa tapahtuu kaikenlaista hassua, 
Haanperä pohdiskelee. 

Pauliina Rauhalan teos on 
myös huikea kielellinen näyte. 
Suomen kieltä käytetään kau-
niisti. 

– Me olemme tarttuneet tari-
naan. Kirjan kielelliset ansiot py-
syvät kirjan puolella, sillä tekstin 
soveltaminen näyttämölle sellai-
senaan olisi ollut vaikeaa. Toivot-
tavasti olemme edes hiukan on-
nistuneet tavoittamaan kirjan ru-
nollista tunnelmaa. 

Käsikirjoitusohjelmassa lesta-
diolaisäiti kirjoittaa: Pelkään, että 
näytelmän avulla uskovaisia äite-
jä katsotaan entistä enemmän al-
ta kulmain. Tiedän, että näytel-
mää eivät tule katsomaan ne, joi-
den pitäisi se nähdä. 

Vanhoillislestadiolaiseen kult-
tuuriinhan on perinteisesti kuu-
lunut, että teatteriin ei mennä. 

Nyt kirjoittaja pohtii, meni-
sikö hän kuitenkin katsomaan 
näytelmän. Ehkä tarinan sisältö 
ratkaisee enemmän kuin yhtei-
sön sisään rakennettu perintei-
nen malli.

JAANA SKYTTÄ

Perehtyminen vanhoillislestadiolaisuuteen muutti näyttelijä Marja Pietilän 
ja ohjaaja Heta Haanperän mielikuvia herätysliikkeestä.  
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Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.9.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

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
Isokatu 17, 90100 Oulu
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
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. kansainvälisentyön pastori
 Terttu Laaksonen, 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 (virkavapaalla)
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 vs.
 Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus 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

Kastemessussa liitetään
kaikenikäisiä seurakuntaan

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Lauri Viljami 
Alakärppä. 
Haukipudas: Viljo Erik An-
tero Karjalainen, Jali Kas-
per Mannermaa, Johannes 
Emil Anakin Skarp, Aava Oli-
via Kemppainen, Olli Juhani 
Kinnunen, Iivo Juhani Ten-
hunen.
Karjasilta: Netta Vieno Vil-
helmiina Kallio, Nella Inna 
Monica Kunnari, Konsta Ok-
ko Tapani Kylmänen, Venni 
Eino Iisak Lintulahti, Aarni 
Alvar Lovén, Leona Elsi An-
nika Lustig, Venla Stiina Jo-
sefiina Niemelä, Samu Tiitus 
Väänänen, Minella Isla Lyy-
dia Hakkarainen, Leo Henrik 
Aatto Leino.
Kiiminki: Inna Adele Pekka-
la, Nikolas Onni Malinen, Ei-
nari Paavo Tapani Hytönen.
Oulujoki: Antton Eliel Airak-

sinen, Pyry Eetu Matias Kar-
jalainen, Eveliina Papu An-
nette-Aurora Kokko, Aman-
da Sofia Lahdenperä, Eevi 
Ellen Leinonen, Rasmus Vili 
Kasper Kangaskorte.
Oulunsalo: Iida Anniina Pyyk-
könen, Renny Oliver Kvist, 
Antto Johannes Ohtamaa.
Tuira: Emmi Sofia Vähäkuo-
pus, Tyyne Anna Eliisa Hack, 
Milka Hellin Huhtaniska, Ai-
no Viola Olivia Pussinen, Li-
lia Aurora Räsänen, Otso Sa-
muel Sykkö.

Vihityt
Tuomiokirkko: Antti Tapani 
Tauriainen ja Sara Sofia Kyn-
täjä, Pekka Johannes Leviä-
kangas ja Emilia Maria Jo-
hanna Hautamäki, Aleksi Jo-
hannes Nikula ja Essi Liisa 
Mirjami Ilvesluoto.
Haukipudas: Antti Aarne 

Vihtori Valkola ja Anna Julia 
Mäkelä, Antti Aleksi Hyväri-
nen ja Angharad Catherine 
Chedwath Jolliétte.
Karjasilta: Niko-Petteri Kris-
tian Nissilä ja Ellen Johanna 
Vuorma, Tuomas Juhani Kal-
lio ja Johanna Eveliina Kola, 
Mika Kristian Rahkala ja Tuija 
Elina Huttunen, Jukka Olavi 
Lavander ja Henna Sofia Ho-
vila, Jarkko Markus Hakkarai-
nen ja Riikka Emma Johanna 
Kukkonen.
Kiiminki: Aleksi Viljami Isola 
ja Riitta Liisa Sorvari.
Oulujoki: Juho Henrik Kemp-
painen ja Saara Maria Haapa-
puro.
Tuira: Pekka Eemeli Rintala ja 
Sanna Marika Holappa, Vil-
le Eero Juhani Parkkinen ja 
Jutta Kaarina Jonna Karhu, 
Henri Erkki Iisak Aarnivala 
ja Nina Anna Sofia Lindvall, 

Niko Henri Herukka ja Marjo 
Karoliina Tuohimaa. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Sirkka Tuula 
Sinikka Hyvönen 69, Eila Emi-
lia Orava 88, Kerttu Annikki 
Paavilainen 92.
Haukipudas: Vieno Irene 
Vänttilä 91, Tauno Eerikki 
Sorakangas 82, Pirkko Liisa 
Kauppila 82.
Karjasilta: Tuula Marjatta 
Sämpi 73.
Kiiminki: Sirkka Liisa Jäm-
sä 74.
Oulujoki: Salli Margareeta 
Kukkonen 94, Aili Eliisabet 
Pohjola 93, Tauno Erkki Sora-
kangas 82.
Tuira: Kaarlo Veikko Heikki-
nen 90, Kerttu Helinä Kum-
puniemi 83, Jorma Ensio 
Ramberg 85, Sulo Tapio Sa-
lonen 74.

Mikkelinpäivä-
nä sunnuntai-
na 4.10. kello 12 
Pyhän Tuomaan 

kirkossa järjestetään kaste-
messu, johon voivat tulla 
kastettavaksi kaikenikäiset. 

Sisällöltään kastemessu 
on tavallinen messu, jon-
ka yhteydessä toimitetaan 
kasteita. 

Koko messuun kokoon-
tunut seurakunta osallis-
tuu kastettujen ja heidän 
perheidensä juhlaan ja ru-
koilee heidän puolestaan. 

Kyseessä on vanha kir-
kollinen traditio ajalta en-
nen kotikasteiden yleisty-
mistä Suomessa. 

Pastori Helena Paalan-
teen mukaan kastemes-
su sopii hyvin esimerkik-
si jos kastetilaisuuden jär-
jestäminen itse tuntuu tur-
han työläältä tai jos lapsi 
on jäänyt kastamatta vau-
vana. 

– Kastemessussa kaste-
toimitus hoituu vaivatto-
masti yhteisessä juhlassa, 
jossa voi kokea luita ja yti-
miä myöten, mitä merkit-
see lapsen liittäminen seu-

rakuntaperheen jäseneksi. 
– On ihan mieletön voi-

ma kun saa nähdä, miten 
tuntemattomatkin ihmiset 
iloitsevat kastetuista, siu-
naavat heitä, ja rukoilevat 
heidän puolestaan, Paalan-
ne kuvailee. 

Kirkossa on kaikki val-
miina kastetta varten. 

Tilaisuus on kaikille 
avoin, eli se on suunnattu 
muillekin kuin Tuiran seu-
rakunnan alueella asuville.  

15-vuotiailla ja sitä van-
hemmilla tulee kuitenkin 

Ehtookellot 
ja iltarukous 
(Vesper) 
lauantaina 19.9. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa.
Tule hiljentymään 
lauantain ehtookelloihin ja 
kirkon ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, 
Vesperiin.  Kesto noin 20 minuuttia. 
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Katso uusimmat 
vapaaehtoistyöpaikat 

osoitteesta 
vapaaehtoistyö.fi

olla rippikoulu käytynä 
ennen kastetta.

Seurakunta tarjoaa kas-
temessun yhteydessä kai-
kille kakkukahvit. Kaste-
puvun voi halutessaan lai-
nata kirkolta.  

Itsensä tai lapsensa voi 
ilmoittaa kastettavak-
si ottamalla yhteyttä pas-
tori Helena Paalanteeseen 
viimeistään perjantaihin 
25.9. helena.paalanne@evl.
fi tai p. 050 4334 097.

On ihan mieletön 
voima kun saa 
nähdä, miten 
tuntemattomatkin 
ihmiset iloitsevat 
kastetuista, 
siunaavat heitä, ja 
rukoilevat heidän 
puolestaan.

Helena Paalanne
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Raamattupiiri ke 16.9. klo 
17, Heinätorin srk-talo.
Kristitty Afrikassa tänään – 
vieraana arkkipiispa Ezekiel 
Kondo Sudanista ke 16.9. 
klo 18, Keskustan srk-talo. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
17.9. klo 18 Keskustan srk-ta-
lo, Lilja. NNKY ja Sinapinsie-
men ry. 
Ompeluseurat to 17.9. klo 
19, Heinätorin srk-talo. 
Aamupiiri la 19.9. klo 10, 
Vanha pappila Juha Tervas-
kanto.
Sana elää la 19.9. klo 18, 
Vanha pappila. 
Messu su 20.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Urpo Luokkala ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári. Tui-
ran kamarikuoro, johtaa Ris-
to Laitinen. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 20.9. klo 14, Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Urpo 
Luokkala ja kanttorina Péter 
Marosvári.
Messu su 20.9. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Aki Lautamo. Pyhäkoulu. 
Raamattupiiri ti 22.9. klo 19, 
Intiön srk-koti. Pohjois-Poh-
janmaan Kansanlähetys. 
Raamattupiiri ke 23.9. klo 
17, Heinätorin srk-talo.

Harrastukset ja kerhot 
Silmukka käsityöpiiri ke 
16.9. ja 23.9. klo 10–13, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. Sil-

mukka on käsityökerho, jos-
sa tehdään lähetystyön hy-
väksi erilaisia käsitöitä. 
Risteyksessä nuortenilta  ke 
16.9. klo 18–21, Keskustan 
srk-talo. Ks. ilmoitus.
Heinäpään eläkeläisten ker-
ho to 17.9. klo 10.30–12, Hei-
nätorin seurakuntatalo. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
17.9. klo 12.30–14, Intiön srk-
koti. 
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 17.9. klo 14–15.30, Van-
ha pappila. 
Lenkkiryhmä to 17.9. klo 18–
20, Keskustan srk-talo. Ko-
koonnumme Monitoimisalis-
sa, josta lähdemme noin tun-
nin lenkille tai muuten reip-
pailemaan. Palattuamme 
nautimme pientä iltapalaa 
ja hengenravintona on lyhyt 
iltahartaus. Sopii hyvin sekä 
aloittelevalle että aktiiviliik-
kujalle. 
Nuorten pelikahvila pe 18.9. 
klo 18–22, Vanhan pappilan 

kivijalka, erityisnuorisotyön 
tila. Kahvilassa voit pelail-
la erilaisia pelejä, kuten bil-
jardia sekä kahvitella ja seu-
rustella. 
Elossa kahavila pe 18.9. klo 
19–23.30, Keskustan srk-ta-
lo. Kaikille avoin yhteinen 
perjantai-illan kahavila. Illan 
teemana on pakolaisuus.
Kaatuneitten omaiset ma 
21.9. klo 12.30, Keskustan 
srk-talo, Monitoimisali.
Lautapeli-ilta ke 23.9. klo 19–
21, Keskustan srk-talo, Moni-
toimisali. Tervetuloa pelaa-
maan lauta- ja seurapelejä. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Puuhakerho 1.–6.-lk tytöille 
ja pojille ke 16.9. ja 23.9. klo 
17.30–19, Keskustan srk-talo, 
2 krs., Lilja & Lumme. Ei en-
nakkoilm., maksuton.
Keskustan perhekerho to 
17.9. klo 10–11.30, Keskustan 
srk-talo, 2. krs. Perhekerho on 

lasten ja aikuisten kohtaamis-
paikka, johon lapsi tulee yh-
dessä huoltajan kanssa. 
Tupa to 17.9. ja ti 22.9. klo 
14–16, Keskustan srk-talo, 
monitoimisali (1. krs). Ei en-
nakkoilm., maksuton. 
Intiön perhekahvila ma 21.9. 
klo 10–11.30, Intiön srk-koti. 
Lapset tulevat kahvilaan ai-
kuisen seurassa ja ovat siel-
lä huoltajansa vastuulla. Voit 
tulla vaikka vain pieneksi 
hetkeksi tai viettää koko yh-
teisen ajan toisten seurassa. 
Kokkikerho 4.–6.-lk tytöille ja 
pojille ma 21.9. klo 18–19.30. 
Heinätorin srk-talo. Kerhoon 
mahtuu 10 lasta ja on maksu-
ton. Ennakkoilm. Kaija Sini-
luodolle, p. 050 5249 779.
Jumppakerho 3.–6.-lk tytöil-
le ja pojille ma 21.9. 18–19, 
Kansainvälinen koulu, Kasar-
mintie 4, liikuntasali. Ei en-
nakkoilm., maksuton.
Heinäpään perhekerho ti 
22.9. klo 10–11.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Kokkikerho 1.–3.-lk tytöille 
ja pojille ti 22.9. klo 17.30–19, 
Heinätorin srk-talo. Kerhoon 
mahtuu 10 lasta ja se on mak-
suton. Ennakkoilm. Kaija Sini-
luodolle, p. 050 5249 779. 

Musiikkitilaisuudet
Virsilauluilta ti 22.9. klo 18, 
Heinätorin srk-talo.

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 16.9. ja 23.9. klo 
11–12, Heinätorin seurakun-
tatalo alasali. Hinta 2 €. 
Diakonian aamu ti 22.9. klo 
9, Keskustan srk-talo. Aamu-
pala tarjolla klo 9–10.30 alu-
een vähävaraisille eläkeläisil-
le ja työttömille.
Naamakirja livenä ke 16.9. 
ja 23.9. klo 15–17, Keskustan 
srk-talo. Mahdollisuus vaih-
taa livenä kuulumisia nuori-
sotyönohjaajan kanssa
Aamukahavit to 17.9. klo 
9–10, Keskustan srk-talo, 
Monitoimisali. Päihdetyön 
diakoniatyöntekijän tapaa-
minen aamukahavien parissa 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 17.9. 
klo 11–12, Keskustan srk-ta-
lo. Päivystys päihde- tai kri-
minaalityön apua tarvitsevil-
le, p. 040 5157 315, riku-mat-
ti.jarvi@evl.fi. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419 
tai käymällä Keskustan srk-
talo, Isokatu 17. 
Sururyhmä, Heinätorin  srk-
talo. Lisätietoa ja ilmoittau-
tumiset 30.9. mennessä: Kirsi 
Karppinen, p. 040 5747 181.

Risteyksessä nuortenilta  
keskiviikkona 16.9. klo 18–21 Keskustan seurakuntatalossa. 

Elämässä ollaan usein risteyksessä. Siellä pohditaan, 
hiljennytään ja tehdään valintoja, jotka vaikuttavat 
matkan jatkamiseen. Illan teemana: Miten nää jaksat?
Noin tunnin teematyöskentelyn jälkeen ilta jatkuu 
kahvi ja teen voimalla.

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu netissä  
11.9. klo 9 – 16.9. klo 21 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 2001 tai aikaisemmin syntyneet!
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Sururyhmä
Heinätorin  seurakuntatalossa. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 30.9. mennessä: 
Kirsi Karppinen, p. 040 5747 181.

Oulun ev.lut. seurakunnat 
mukana Seniorimessuilla 

19.–20.9. Ouluhallissa

Seurakuntien osastolla on paikalla pappi ja 
diakoniatyöntekijä. Tietoa kotikäynnistä, 

vapaaehtoistyöstä, virtuaalikirkosta 
ja esirukouspyynnöstä. 

Ohjelmalavalla on kaikille sopiva rukoushetki la klo 13 
ja tuttujen laulujen laulukirkko su klo 13.
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Eroryhmä aikuisille
Syksyn eroryhmä kokoontuu Keskustan seurakuntata-
lolla (Isokatu 17) 6.10. alkaen. Kokoontumiset tiistaisin 
klo 14–15.30 kahdeksan kertaa, lukuun ottamatta viik-
koa 43. Eroryhmässä käsitellään keskeisiä eroon liitty-
viä teemoja sekä etsitään voimavaroja arkeen. Ryhmän 
vetäjinä toimivat perheneuvoja Johanna Siira sekä Es-
si Niemi Vanhempien Akatemiasta.
Ilmoittautumiset Perheasiain neuvottelukeskukseen 
viimeistään torstaina 1.10. p. 044 3161 557, maanan-
taista perjantaihin klo 9–12, poikkeuksena keskiviik-
koisin klo 9–12 sekä klo 13–16.

Eroneuvo-ilta
Parisuhde päättyy – vanhemmuussuhde jatkuu 
tiistaina 22.9. klo 18–20, 
Torikatu 28, Oulu (Nuorten Ystävien keskustoimisto) 
Oletko eronnut tai eroamassa? Onko läheisesi 
eronnut? Mietityttääkö ero? Tule eroiltaan.
Illan aiheena on Parisuhde päättyy – vanhemmuussuh-
de jatkuu. Alustajana toimii aluekoordinaattori 
Ulla Sauvola Yhden Vanhemman Perheiden liitosta.
Eroneuvo on eronneille ja eroa harkitseville vanhem-
mille sekä heidän läheisilleen esim. isovanhemmille 
tarkoitettu kertaluontoinen matalan kynnyksen tilai-
suus. Asiantuntija-alustuksen jälkeen keskustelu jat-
kuu eron kokeneiden vanhempien kanssa ja ilta päät-
tyy asiantuntijan vetämään yhteenvetoon. Eroneuvol-
la tuetaan eron jälkeistä vanhemmuutta ja vanhem-
pien yhteistoimintaa sekä tuodaan esille lapsen näkö-
kulmaa ja tarpeita erotilanteessa.
Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. Ei ennak-
koilmoittautumista
 
Lisätietoja: Nuorten Ystävät / Vanhempien Akatemia, 
Essi Niemi, p. 044 7341 435, 
essi.niemi@nuortenystavat.fi.
Lapsi- ja perhetyön diakoniatyöntekijä 
Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.
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keilee maanantaisin klo 19–
20. Lähtö Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. Lenkit on tar-
koitettu kaikenkuntoisille ja 
vaikka lastenvaunujen kans-
sa. Lenkin kesto n. tunti. Tu-
le mukaan ja tuo kaverikin.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 22.9. klo 12 Montin-sa-
lissa. Eläkeläisten seurakunta-
kerho on tarkoitettu kaiken-

Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.9.2015

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 ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 20.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, avustaa Harri Isopahka-
la, kanttorina Sari Wallin.
Raamattupiiri to 17.9. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa ma klo 
9–11 p. 040 7008 151. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 21.9. klo 11–
12, Jäälin kappeli.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 21.9. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuone, Kivitie 1E, sisään-
käynti pihan puolelta.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 18.9. klo 10 
seurakuntakeskuksessa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
20.9. klo 12.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 21.9. klo 10–

Jumalanpalvelukset ja
Perhemessu su 20.9. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Lee-
na Brockman, avustaa Jari 
Flink, kanttorina Eeva Holap-
pa, seurakunnan lapsikuoro. 
Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
20.9. klo 16 Kellon srk-ko-
dilla. Toimittaa Lee-
na Brockman, kant-
torina Hannu Nie-
melä. Kirkkokah-
vit.
Raamattupiiri ke 
16.9. ja 23.9. klo 18 
srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa.
Rukouspiiri to 17.9. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa.

Musiikkitilaisuudet
Virsi-ilta ke 23.9. klo 18 Kol-
jun majalla Halosenniemessä. 
Laulamme virsiä yhdessä. Mu-
kana kirkkoherra Jaakko Tuis-
ku ja kanttori Hannu Nieme-
lä. Halosenlahden kyläyhdis-
tys tarjoaa iltapalan. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lasten ja aikuis-
ten yhteinen kerho, johon voi 
tulla ilman ilmoittautumista. 
Lisätietoja: p. 040 5471 472 tai 
outi.palokangas@evl.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Alakoululaisten kerhot eri 

kylillä alkavat viikolla 38. Kat-
so lisätiedot kerhoista, kerho-
paikoista, -ajoista ja ilmoit-
tautuminen ja lisätiedot os-
oitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/haukiputaan-seu-
rakunnan-kerhot
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ke 16.9. klo 13 Kellon srk-

kodilla ja to 17.9. klo 13 
srk-keskuksessa. 

Juttukahvila ke 
16.9. klo 13 Mar-
tinniemen srk-
kodilla. Juttu-
kahvilassa kah-

vittelemme, hiljen-
nymme hartaudessa 

ja ohjelmoimme kerhoa 
yhdessä mm. laulaen, jumpa-
ten ja tarinoiden. 
Nuorten avoimet ovet kes-
kiviikkoisin klo 18–20 Kellon 
srk-kodilla. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulan kahvi-
ossa. Kerho alkaa to 17.9.
Missionuoret to 17.9. klo 18 
Wirkkulan kahviossa.
Lähetyspiiri pe 18.9. klo 
12.30 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa.
Eläkeläisten musiikkipii-
ri to 24.9. klo 13 srk-keskuk-
sessa. Eläkeläisten musiikki-
piirissä lauletaan yhdessä ja 
perehdytään musiikkiin mm. 
kuuntelun kautta. Tied. Han-
nu Niemelä p. 040 5471 660.
Nuorten illat perjantaisin klo 

18–21 Wirkkulassa. Jos haluat 
toimia illoissa vapaaehtoise-
na, ilmoittaudu Tarjalle. 
Lukupiiri ma 21.9. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa. Kirjana Sirpa Kähkö-
sen Graniittimies.
Kellon diakonia ja lähetys-
piiri ma 21.9. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. Toimitaan lähetys-
työn ja diakonian hyväksi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 21.9. klo 10 
srk-keskuksessa. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 
044 7310 232.
Senioriapu tarjoaa vapaaeh-
toisten kertaluonteista apua 
kotona asuville. Ota yhteyttä 
Mauri Raappana, p. 044 2104 
415 tai Johanna Kerola, p. 045 
1393 993.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ti 22.9.
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon Kirkko sunnuntai-
sin klo 13. OPKO:n ystävän-
pyhä 20.9.
Rauhanyhdistykset: Kello: 
kaikille yhteinen raamattu-
luokka / ompeluseurat pe 18.9. 
klo 18.30 ry:llä, seurat su 20.9. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: nuorten 
ilta la 19.9. klo 19 ry:llä.

13 Jäälin kappelilla.
Nuorten Yökahvila pe 18.9. 
klo 18.30–22 Kirkkopirtillä.
Naisten kasvuryhmä ti 22.9. 
klo 14 retkellä Koitelinkoskilla. 
Kuljetus kimppakyydein. Ko-
koontuminen Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen kerho-
huone klo 13.30, Kivitie 1E, si-
säänkäynti pihan puolelta.
Naisten lenkkiryhmä lenk-

Lähetystyön syyskausi
Nimikkolähettimme Pirkko ja Raimo Tuppurainen 
vierailevat seurakunnassamme. Lähtöjuhlaa vietämme 
seurakuntakeskuksessa su 27.9. klo 18.  Voit tulla 
tapaamaan heitä myös lähetyspiiriin ma 28.9. klo 13 
(huomaa tavallisesta poikkeava päivä)

Lähetyksen lauluillat alkavat Huttukylän koululla 
1.10. klo 18 vanhojen koululaulujen merkeissä. 
Seuraava lauluilta on 8.10. ja sen jälkeen 
kahden viikon välein.

Adventtimyyjäiset järjestetään perjantaina 27.11. klo 9. 
Herkkuja valmistellaan jo edellisenä päivänä.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan kaikkeen 
toimintaan.

Perhemessu 
sunnuntaina 20.9. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Leena Brockman, avustaa Jari Flink, 
kanttorina Eeva Holappa, seurakunnan lapsikuoro.

ikäisille eläkeläisille. Jokaises-
sa kerhossa tarjotaan kahvit, 
syvennytään johonkin ajan-
kohtaiseen aiheeseen sekä 
keskustellaan ja laulellaan 
yhdessä. Kerhoon järjeste-
tään kuljetus sellaisille, joiden 
on vaikea sinne muuten pääs-
tä. Kuljetuspyynnöt edellisen 
viikon torstaihin 17.9. klo 14 
mennessä Jaana Kontiolle, p. 

040 5793 248.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 19.9. klo 
18 naisten ja tyttöjen ilta, 
Kiimingin ry. Su 20.9. klo 17 
seurat ry:llä, Juhani Pitkälä, 
Kauko Säkkinen.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 20.9. klo 15 Mon-
tin-salissa, Vesa Pöyhtäri.

Lentopalloturnaus sekajoukkueille
 
Kiimingin seurakunta järjestää syksyllä 2015 Hyvän 
mielen lentopalloturnauksen. Suunniteltu ajankohta 
on 10.10. Laivakankaan koululla. Turnauksen järjestää 
Kiimingin seurakunnan poikakuoro ja tukiyhdistys, 
joiden hyväksi menee myös turnauksen tuotto.
Turnaus on tarkoitettu harrastelijoille, joukkueissa 
pitää olla kentällä vähintään 3 naispelaajaa kerrallaan 
ja enintään 3 miestä. Sarjapelaajat eivät saa osallistua.
Osallistumismaksu on 10 € / pelaaja. 
Turnauksen yhteydessä on kahvikanttiini, jossa on 
tarjolla muun muassa pizzaa ja suolaista piirakkaa.
Joukkueita otetaan enintään 16 ja mukaan 
pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut: 
Jarkko.metsanheimo@evl.fi, 
p. 0400 487 187.

Aamupuuro 
ma 21.9. klo 10 

srk-keskuksessa. 

Virsi-ilta 
keskiviikkona 23.9. klo 18 

Koljun majalla Halosenniemessä. 

Laulamme virsiä yhdessä. 
Mukana kirkkoherra Jaakko Tuisku ja 

kanttori Hannu Niemelä. 
Halosenlahden kyläyhdistys 

tarjoaa iltapalan. 

Senioriapu 
tarjoaa vapaaehtoisten kertaluonteista apua kotona 
asuville. Ota yhteyttä Mauri Raappana, p. 044 2104 415 
tai Johanna Kerola, p. 045 1393 993.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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
Tuomasmessu la 19.9. klo 
18, Kastellin kirkko. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma, saar-
naa Ulla Säilä, avustaa Juha-
ni Lavanko, Kaisa Janger ja 
Jorma Laapotti. Musiikkito-
teutus: Taina Voutilainen, 
Esa Rättyä, Ilkka Järviö, Sa-
rastus-kuoro, YA1 ja Kastellin 
kirkkokuoro. Messun juon-
taa Juha Tervaskanto, esiru-
kousjohtajana Tommi Yritys. 
Sanaosan aikana lapsille py-
häkoulu. Messun jälkeen Ou-
lun Tuomasmessun 25-vuo-
tisjuhlatilaisuus ja täytekak-
kukahvit. 
Messu su 20.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Riitta 
Piippo. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 20.9. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Mir-
jami Dutton, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 20.9. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Messu su 20.9. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, avustavat 
Kimmo Kieksi, Maija Hyvö-
nen, kanttorina Riitta Piippo. 
Jumalanpalvelukset Kauko-
vainiolla alkavat jälleen. Ko-
lehti Suomen Merimieskirkol-
le työhön suomalaisten paris-
sa Merimieskirkon toimipis-
teissä eri puolilla maailmaa. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 16.9. ja 
23.9. klo 18 Karjasillan kirk-
ko,  to 17.9. klo 18 Kastellin 
kirkko, ti 22.9. klo 12 Kastel-
lin kirkko, to 17.9. ja 24.9. klo 
18 Maikkulan kappeli.
Herännäisseurat su 20.9. klo 
15, Karjasillan kirkko.
Lähetyspiiri ti 22.9. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li. Kaukovainion lähetyspiiri 
on tarkoitettu kaikille lähe-
tystyöstä kiinnostuneille. Il-
loissa on usein vieraita lähe-
tysjärjestöistä tai kotimaassa 
olevia nimikkolähettejäm-
me. Illassa on hartaus, kah-
vit, ohjelmaa ja rukousta. Lä-
hetyspiirin vetäjinä toimivat 
Arja Lämsä ja Rauno Laiti-
la. Lisätietoja lähetyssihtee-
ri Paula Rosbacka, paula.ros-
backa@evl.fi  
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat to 17.9. 
klo 18, Kaukovainion kappe-
li, pe 18.9. klo 18.30 Pyhän 
Andreaan kirkko, kirkkoseu-
rat pe 18.9. klo 19, Kastellin 
kirkko.  Puhujina Juhani Liuk-
konen ja Jukka Hämäläinen. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille ke 16.9. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Kokoontumiset joka 
kuukauden kolmas keskiviik-
ko klo 17.30–19, ennakkoil-
moittautumista ei vaadita 
(16.9., 21.10., 18.11. ja 16.12.). 
Olkkari on mukava ja tur-
vallinen kokoontumispaik-

ka yhden vanhemman per-
heille. Kaakkurin olohuone-
tila soveltuu erinomaises-
ti juuri erityislapsille, sillä ti-
lat ovat esteettömät. Olkka-
rin tarkoituksena on, että 
voimme jakaa yhdessä niin 
arjen ilot kuin surutkin. Olk-
karista voit löytää uusia ystä-
viä ja uusia kokemuksia. Tar-
jolla on iltapalaa sekä lapsil-
le että aikuisille. Lastenhoi-
to on järjestetty Oulun Dia-
koniaopiston opiskelijoiden 
toimesta sekä Oulun kau-
pungin kuntalaisvaikuttami-
sen ja yhteistoiminnan yksik-
kö tukee Kaakkurin olohuo-
netta lastenhoidossa ja tar-
joilussa. Yhteistyössä Oulun 
seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry, Oulun Seudun Yh-
den Vanhemman Perheet ry, 
Oulun Diakoniaopisto, Kar-
jasillan seurakunta sekä jär-
jestöjen perheverkko. Lisä-
tietoja voit kysyä salla.jam-
sen@osol.fi, p. 040 7710 266 
tai oulunseudunyvp@gmail.
com, p. 044 369 084.
LähetysSeikkailuPyhis su 
20.9. ja 27.9. klo 10, Kastellin 
kirkko. Ks. ilmoitus. 
Luontopyhis su 20.9. ja 27.9. 
klo 15, Lämsänjärven leirikes-
kus.  Tervetuloa koko perhe 
yhteiseen mukavaan het-
keen. Isommat lapset voi-
vat tulla itsekseenkin. Luon-
topyhiksessä hiljennymme 
hartaushetkeen, tutkimme 
luontoa monin eri tavoin se-
kä touhuamme yhdessä si-
sällä ja ulkona. Ota mukaan 
omat eväät ja makkarat, sil-
lä joka kerta on makkaran-
paistomahdollisuus. Kokoon-
numme 6.9.–29.11., myös 
syyslomaviikon sunnuntaina. 

Lattiakuvailta ke 30.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli.  Lapsille ja 
aikuisille oma kertomus, jonka 
jälkeen yhteinen iltapala. Ai-
heena tänään elämän leipä. 
Tervetuloa kaiken ikäiset yk-
sin tai yhdessä. Katso lisätie-
toja www.oulunseurakunnat.
fi/lattiakuvahartaus.
Enkelileiri 2.10. klo 18 Hieta-
saaren leirikeskuksessa. Ks. 
ilmoitus.
  

Harrastukset ja kerhot 
Kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
16.9. klo 18 Kastellin kirkos-
sa.  Syyskuussa keskustelem-
me kahdesta kirjasta: George 
Orwellin 1984-klassikkoteok-
sesta ja Milan Kunderan Elä-
misen sietämätön keveys -ro-
maanista. 
Seniorikerho ke 16.9. ja 23.9. 
klo 14, Kaukovainion kappe-
lin ystävänkammari.
Eläkeläisten kerho to 17.9. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 17.9. klo 13, Karjasillan 
kirkko, to 17.9. klo 13, Kas-
tellin kirkko, ma 28.9. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 22.9. klo 
14, Maikkulan kappeli. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 17.9. ja 24.9. 
klo 9, Kaukovainion kappeli.  
Aamupuuro pe 18.9. ja 25.9. 
klo 9, Pyhän Andreaan kirk-
ko.  Jos olet kiinnostunut va-
paaehtoisena toimimisesta 
aamupuuron järjestelyissä, 
ota yhteyttä diakoniatyön-
tekijöihin Seppo Meriläinen, 
p. 044 7884 035 tai Päivi Rah-
ja, p. 044 3161 457.
Sururyhmä ke 30.9. klo 18, 

Karjasillan kirkko.  

Musiikkitilaisuudet
Vapaat äänet -konsertti su 
27.9. klo 12.30, Karjasillan 
kirkko.  Oamk:n kamarikuo-
ro, Sofia Magdalena -lau-
luyhtye sekä Cantio Laudis 
johtajinaan Taru Pisto ja Ol-
li Heikkilä.  Konsertti on osa 
Uuden musiikin lokakuu -ta-
pahtumasarjaa. Ohjelma 

koostuu sävelkieleltään mo-
derneista kirkkomusiikkite-
oksista. Säveltäjäniminä mm. 
Einojuhani Rautavaara, Arvo 
Pärt, Knut Nystedt, Ilmari 
Mäenpää ja Lauri Nurkkala. 
Lisäksi tilaisuudessa kuullaan 
Juha Piston ohjaama Vapaat 
äänet -projektiteos (2015). 
Urkumusiikkia konsertissa 
esittävät Niina Ylikulju sekä 
Ismo Hintsala.

Alakouluikäisten kerhot
 
KARJASILLAN KIRKKO, Nokelantie 39 
to klo 17–18.30 Puuhakerho 1.–4.-lk 
 
KASTELLIN KIRKKO, Töllintie 38 
ti klo 17.30–19 Kokkikerho 1.–4.-lk 
 
KAUKOVAINION KAPPELI, Hiirihaukantie 6 
ma klo 17–18.30 Kokkikerho 1.–3.-lk
ke klo 17.30–19 Kokkikerho 4.–6.-lk
 
LINTULAMMEN KOULU, Haapanatie 33 
pe klo 19.30–21 Isä-lapsi sählykerho 1.–6.-lk tytöille ja 
pojille sekä isille
 
LÄMSÄNJÄRVEN KOULU, Lämsänjärventie 15 
ti klo 17–18 Liikuntakerho 1.–6.-lk
 
MAIKKULAN KAPPELI, Kangaskontiontie 9
ma klo 17.30–19 Leivontakerho 1.–3.–lk 
ke klo 17–18.30 Kokkikerho 4.–6–lk
 
MAIKKULANRAITIN KOULU, Jatulikivenkatu 3 
ma klo 16.30–18 Salibandy-kerho 3.–6.(7.)-lk pojille
 
OULUNLAHDEN KOULU; Fiskarintie 2
ke klo 16.30–17.30 Liikuntakerho 4.–6.-lk
 
PYHÄN ANDREAAN KIRKKO, 
päiväkerhotila, Sulkakuja 8
ma klo 17.30–18.30 Puuhakerho 1.–4.-lk
ti klo17.30–19 Puuhakokkikerho 4.–6.-lk
to klo 17.30–19 Puuhakokkikerho 1.–3.-lk 
 
SARASUON KOULU, Sarasuontie 6
ti klo 18.30–19.30 Salibandy-kerho 1.–4.-lk
 
Kerhot kokoontuvat kerran viikossa, ohjaajina ovat nuo-
ret kerhonohjaajat. Kerhot ovat maksuttomia.
Kerhot alkavat syksyllä 2015 viikolla 38. Kerhot eivät 
kokoonnu syys-, eikä hiihtolomalla eikä juhlapyhien aat-
toina. Kerhot jäävät joulutauolle viikon 50 jälkeen. Ker-
hot jatkuvat joulun jälkeen viikolla 2 ja ne kokoontuvat 
viimeisen kerran viikolla 19.
Kokkikerhoon voidaan ottaa korkeintaan 
15 kerholaista.

Lisätietoja seurakunnan nuorisotyönohjaajilta:
Juha Kivirasi, p. 040 5752 713, juha.kivirasi@evl.fi
Esa Arbelius, p. 040 8315 932, esa.arbelius@evl.fi
Katja Ylitalo, p. 040 5747 147, katja.ylitalo@evl.fi

Kastejumalanpalvelus 
sunnuntaina 27.9. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.  
Kastejumalanpalveluksessa kastetaan seurakuntayhtey-
teen päiväjumalanpalveluksessa. Tilaisuus on kaikille 
avoin, joten läsnä oleva seurakunta juhlii yhdessä uut-
ta jäsentä. Jumalanpalveluksen jälkeen juomme yhdes-
sä juhlavat kastekahvit seurakuntasalissa. 
Kastejumalanpalvelukseen ilmoittaudutaan 
viimeistään sunnuntaina 20.9. Heikki Karppiselle, 
p. 044 3161 580,  heikki.karppinen@evl.fi. 

Enkelileiri 
pe–la 2.–3.10. klo 18 Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Harjoitellaan 1.–2.-luokkalaisten kanssa olemaan yksi yö pois 
kotoa  lasten kanssa. Leikitään ulkona ja sisällä, askarrellaan 
ja vietetään aikaa yhdessä. Hinta 15 euroa. Leirille otetaan 
max. 20 lasta, etusijalla ovat Karjasillan seurakunnan alu-
eella asuvat. 
Lisätietoja: Katja Ylitalo, p. 040 5747 147, katja.ylitalo@evl.fi
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LähetysSeikkailuPyhis 
sunnuntaina 20.9. ja 27.9. klo 10 Kastellin kirkossa.

LähetysSeikkailuPyhis kokoontuu sunnuntaisin 
messun yhteydessä. 

Tervetuloa tutustumaan Santeri-ketun 
kanssa elämään eri maissa. 

w
w

w
.sxc.h

u



18 Rauhan Tervehdys  |  Nro 28  |  16.–23.9.2015

21.9. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalossa. 

Harrastukset ja kerhot 
Lähetysilta Oulunsalo-talol-
la Tommi Kaleniuksen ja tri-
on konsertissa ke 23.9. klo 18. 
Kts. ilmoitus. 

Muut menot
Kirkonkylän Rauhanyhdis-
tys: Su 20.9. klo 16 seurat, 
Ilari Kinnunen, Mauno Lin-
nanmäki. Ti 22.9. klo 18.30 
Lauluseurat: Karhuoja, Jaak-
kolalla, Lounatuulenkuja 6.
Salonpään Rauhanyhdistys: 
Su 20.9. seurat klo 16.

Syksyinen 
perheleiri
Ähtäriin 
16.–18. lokakuuta

Lähde perheleirille Honkiniemen leirikeskukseen 
Ähtäriin. Leirillä vieraillaan Ähtärin eläinpuistossa ja 
Tuurin kyläkaupassa. Leirin hinta on 60 € aikuisilta 
ja 4–17-vuotiailta 35 €, alle 4-vuotiaat ovat leirillä 
ilmaiseksi. Hinta sisältää matkat, majoituksen, 
ruokailut, pääsylipun eläinpuistoon  ja Oulun ev.lut.-
srk:n jäsenille vakuutuksen. Etusijalla ovat Oulunsalon 
seurakunnan perheet.  Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje. Muista ilmoittaa jokainen osallistuja erikseen 
(iästä huolimatta)! Ilmoittautuminen 10.–30.9. 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Lisätietoja: Heidi Lampela, p. 044 7453 871

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
 90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.9.2015

Jumalanpalvelukset
ja uskonelämä

Messu su 20.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarna Riit-
ta Kentala, kanttorina San-
na Leppäniemi. Muistiviikon 
muistimessu. Kirkkokahvit. 
Radiointi Radio Dei.
Messu su 20.9. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.9. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Satu Saarinen, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 20.9. klo 12, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Kirkkokahvit.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 21.9. klo 18 Oulujoen 
pappila.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 17.9. 
klo 14 Hoikantie 23.  
Piispankamari pe 18.9. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 
Lähetyksen puoti ja kahvila. 
Porinakerho ma 21.9. klo 10 
Vanhusten talon kerhohuo-
ne, Ylikiiminki. 
Eläkeläisten kerho ma 21.9. 
klo 13 Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
23.9. klo 17 Hintan seura-
kuntatalo. 
Eläkeläiskerhojen ja laulu-
kerhon syyskauden aloitus 
to 24.9. klo 10, Yli-Iin seura-
kuntatalo.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 21.9. klo 
9–11 p. 040 7033 690 tai sa-
maan aikaan käymällä paikan 
päällä Hintan srk-talon 2. krs. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.

Lapsille ja
lapsiperheille

Iltaperhekahvila on uusi, 
avoin kohtaamispaikka alu-

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 ja
hengelliset tilaisuudet

Seurakuntakerho  
alkaa to 17.9. klo 11 
Toimitalolla. Tervetuloa 
kerhoon uudet ja tu-
tut kerholaiset. Muka-
na Jukka Joensuu, Riitta 
Markus-Wikstedt, Kat-
riina Sipilä ja Eeva Mai-
ja Sorvari.

Messu su 20.9. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Outi Kuru, 
kanttori Eeva Maija Sorvari. 
Hartaus ke 23.9.klo 13.30 
Salonkartanossa, Virpi Luo-
tolampi. 
Hartaus to 24.9. klo 11.30 
Teppolassa, Jukka Joensuu. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 

een lapsiperheille. Se aloittaa 
toimintansa ke 16.9. klo 18–
20 Hintan seurakuntatalossa. 
Seuraavat kokoontumiskerrat 
ovat 14.10., 11.11. ja 9.12. Ilta-
perhekahvilaan voivat myös  
työssäkäyvät vanhemmat lap-
sineen tulla  tapaamaan mui-
ta perheitä. Voit osallistua il-
lan teeman mukaiseen yhtei-
seen tekemiseen, tai vain leik-
kiä ja seurustella. Illan päät-
teeksi nautimme yhteisen il-
tapalan. Lisätietoja: Anu Suo-
malainen, p. 040 5881 543.

17.9. ja 24.9. klo 9 seurakun-
nan Toimitalossa. 
Repun perhekerho to 17.9. ja 
24.9.  klo 9. 
Musiikkikerho to 17.9. klo 15 
ja to 24.9. klo 16. Repussa. 
Vattukujan perhekerho ma 

Kyläkamari 
maanantaina 21.9. klo 

11 toimitalolla. Mukana 
SPR:n Terveyspointti

Heikkilänkankaan perhe-
kahvila ma 21.9. klo 9–10.30, 
Heikkilänkankaan srk-koti. 
Hintan perhekerho ma 21.9.  
klo 9.30–11, Hintan srk-talo. 
Huonesuon perhekerho ti 
22.9. klo 9.30–11, Huonesuon 

srk-koti. 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.

Lapsiparkki Oletko miettinyt lapsellesi hoita-
jaa tai hoitopaikkaa, kun haluat hoitaa asioita tai halu-
at muuten vain omaa aikaa? Lapsiparkki Varjakan kylä-
talolla torstaisin klo 12.30–15 antaa avun lapsenhoito 
tarpeeseen. Lapsiparkkiin otetaan 2–6-vuotiaita lap-
sia. Lapsiparkki on maksuton. Tarvittaessa voit laittaa 
lapsellesi pientä välipalaa mukaan. Ilmoittautuminen 
saman viikon keskiviikkoon mennessä. Ensimmäinen 
lapsiparkki torstaina 24.9. ja seuraavat lapsiparkit 1.10., 
15.10. ja 29.10. Lisätietoja / ilmoittautumiset: Susanna 
Kairamo,  p. 044 3161 467 ja Anne-Mari Koivu, p. 044 
7453 869

Följyssä – lapsiperheiden parhaaksi!
Haluatko itsellesi hetken omaa aikaa, 
hoitaa asioita, levätä tai harrastaa?  
Tarvitsetko auttavia käsiä ja helpotusta arkeen?
Följyssä on Oulunsalon seurakunnan työmuoto 
lapsiperheiden tukemiseksi. Tulemme avuksi kotiin.
Yhteyttä voi ottaa niin sähköpostitse kuin puhelimitse. 
Jos et saa meihin heti yhteyttä puhelimitse, soitamme 
takaisin mahdollisimman pian. Kaikki yhteydenotot ja 
tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä tie-
toja luovuteta eteenpäin.
Följyssä- toiminnan yhteystiedot ovat:
hannele.heinonen@evl.fi, p. 044 7453850
anne-mari.koivu@evl.fi, p. 044 7453869
heidi.lampela@evl.fi, p. 044 7453871
susanna.kairamo@evl.fi, p. 044 3161467
Ota reilusti yhteyttä, olemme sinua varten!

Tommi 
Kalenius 
& trio
keskiviikkona 
23.9. klo 19
Oulusalotalon 
Varjakka-salissa 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 € menee 
Tasaus-kampanjalle, jonka tuotolla Lähetysseura 
tukee vammaisia mm. Kolumbiassa,
Botswanassa ja Tansaniassa.

Alakouluikäisten kerhot
Hintan srk-talo (Hintantie 89):
Ma klo 17–18 Liikuntakerho 1.–4.-lk
Ma klo 18–19 Liikuntakerho 3.–6.-lk pojille
Ti klo 16.30–17.30 Tanssikerho 1.–4.-lk 
Ke klo 18–19.30 Sekakerho 2.–4.-lk 
Huonesuon srk-talo (Leväsuontie 19):
Ma klo 17–18 Puuhakerho   2.–5.-lk  

Myllyojan srk-talo (Koivumaantie 2):
Huom. Myllyojan srk-talon kerhot alkavat 
remontin vuoksi viikolla 41!
Ti klo 17–18 Puuhakerho 1.–4.-lk  
To klo 18–19 Sekakerho 2.–4.-lk  

Pikkaralan koulu:
Ti klo 13.30–14.30 (alkaa 13.10.) 
Askartelu- ja käsityökerho 1.–2.-lk 

Myllyojan koulu  
Ti klo 14.15–15.15 Puuhakerho 3.–6.-lk 

Hintan, Huonesuon ja Heikkilänkankaan 
mahdollisista vapaista kokkikerhopaikoista voi 
kysellä Sanna Nissiseltä, p. 040 7186 925.

Eläkeläiskerhojen ja laulukerhon 
syyskauden aloitus 
torstaina 24.9. klo 10 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Oulujoen seurakunnan kerhot aloittavat kerhokauden 
yhdessä hartaudella Yli-Iin kirkossa. Sen jälkeen tarjolla 
ohrapuuroa ja kahvit hintaan 8 euroa Tasauspäivän kerä-
yksen hyväksi. Linja-autot kiertävät seuraavasti:
Auto 1: 
klo 8.15 Sanginsuun seurakuntakoti (Sanginsuuntie 59),
klo 8.45 Ylikiimingin seurakuntatalo (Harjutie 5),
klo 9.55 Yli-Iin kirkko.
Auto 2: 
klo 8.45 Myllyoja seurakuntatalo (Koivumaantie 2),
klo 8.50 Hintan seurakuntatalo (Hintantie 89),
klo 9 Huonesuon seurakuntakoti (Leväsuontie 19),
klo 9.55 Yli-Iin kirkko.    Takaisinlähtö noin klo 13.

Valtakunnallisen Muistiviikon 

Muistimessu 
sunnuntaina 20.9. klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Messussa on huomioitu muistisairaat. Virret soitetaan 
vanhoilla sävelmillä ja messu on normaalia lyhyempi. 
Omaisia toivotaan messuun muistisairaan läheisen kans-
sa. Messun jälkeen Oulun Seudun Muistiyhdistys ry tarjo-
aa kirkkokahvit kirkossa. Kaikki ovat tervetulleita Muis-
timessuun. 

Uusi poikakuoro on aloittanut Oulunsalossa. 
Harjoitukset perjantaisin klo 14–15 Salonpään Ry:n ti-
loissa, Ervastinkyläntie 44, kuoroa johtaa Eeva Maija 
Sorvari p. 044 3161 781. Tervetuloa kaikki oulunsalolai-
set kouluikäiset pojat laulamaan!
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 16.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 20.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Helena Paalan-
ne, kanttori Anu Arvola-Gre-
us. Suomen Valkonauhaliiton 
kirkkopyhä. 
Messu su 20.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Päivi Jussila, kanttori Kat-
ri Sippola. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.  
Messu su 20.9. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Anu Ojala, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 20.9. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Toimittaa Riitta Louhe-
lainen, kanttori Heikki Jämsä.  
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
20.9. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savuo-
ja. Kaksikielinen pyhäkoulu 
lapsille messun aikana, kirk-
kokahvit.
Iltamessu su 20.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Päivi Jussila, 
kanttori Heikki Jämsä.  
Ei viikkomessua ke 23.9. klo 
19 Tuiran kirkossa. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 18.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Harrastukset ja kerhot 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri ke 16.9. klo 13–
14.30. Syksyn ensimmäinen 
diakoniapiiri kokoontuu En-
si Pietilän kodissa (Kotilaisen-
tie 1). Ajo-ohjeita, kyyditys-
apua ja lisätietoja diakoni He-
li Mattilalta, p. 040 5747 145 
tai heli.m.mattila@evl.fi.
Käsityökerho ke 16.9. ja 23.9. 
klo 15, Rajakylän seurakunta-
koti. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
diakonian vapaaehtoisille 
ke 16.9. klo 17, Koskelan seu-
rakuntakoti. Diakonian vapaa-
ehtoistyössä mukana olevien 
ja uusien vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneiden tapaaminen. 
Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
16.9. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.  
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 16.9. klo 
18–21, Tuiran kirkko. Avoimet 
ovet eli avarit on yläkouluikäi-
sille nuorille tarkoitettua toi-
mintaa.  Lisätietoja Anssi Puti-
lalta, p. 050 3408 982.
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 17.9. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjinä pastori Riitta Lou-
helainen ja Jukka Kolmonen.  
Eläkeläisten kerho to 17.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho on tarkoitettu kai-
kenikäisille eläkeläisille.
Seniorien laulupiiri to 17.9. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Laulu-
piirissä lauletaan yhteislaului-
na vanhoja koululauluja, hen-
gellisiä lauluja ja virsiä kantto-
rin johtamana. Mukana työn-
tekijät Katri Sippola ja Paula 
Mikkonen. Kahvitarjoilu.  

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Palokan 
seurakuntakoti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Kaikille avoin raamattupiiri 
to 17.9. klo 17, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Vetäjänä toimii 
Jarmo Luoto. Lisätietoja an-
taa Riitta Louhelainen, p. 040 
5850 818.
Käsityökerho pe 18.9. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Nuorten ilta / yökahvila pe 
18.9. klo 18–23, Tuiran kirk-
ko. Tuiran kirkolla järjestet-
tävät nuorten illat ovat tee-
mallisia iltoja, jotka jatkuvat 
yökahvilalla. Illat on tarkoi-
tettu yläkouluikäisille nuoril-
le ja ne ovat päihteettömiä ja 
energiajuomavapaita. Lisätie-
toja Anssi Putilalta, p. 050 
3408 982.
Käsityökerho 
ma 21.9. klo 12, 
Tuiran kirkko, 
Sumppu.
Olohuone ke  
23.9. klo 16 Tui-
ran kirkon Su-
vantosalissa. Seu-
rakuntalaisten koh-
taamispaikka keskiviik-
koisin. Vapaaehtoiset vastaa-
vat illan ohjelmasta ja järjes-
telystä. Ensimmäisessä illassa 
Helena ja Erkki Vuoristo. Lisä-
tietoja: diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ke 16.9. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. 
Työttömien ja vähävaraisten 
ateria to 17.9. klo 12–13,  Py-
hän Luukaan kappeli. Aterian 
hinta 2 €.
Työttömien ja vähävaraisten 
ateria to 17.9. klo 12–13,  Ra-

jakylän seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2 €.

Sanaa, esiruko-
usta ja teetä 
Koskelan seu-
rakuntatalon 
vintillä to 17.9. 
klo 17, Koskelan 

seurakuntakoti. 
Ryhmässä keskus-

tellaan hengellisistä 
asioista. Lisätietoja antaa 

diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145 tai heli.m.mattila@
evl.fi. Käynti kerhotilaan on 
pihaan tultaessa vasemman 
puoleisesta ulko-ovesta. Pie-
nestä eteisestä lähtee por-

Kirkko-
herranvirasto 

avoinna 
ti 22.9. 

ja ke 23.9. 
klo 10–14. 

Syksyn peräkärrykirppis
Löytyykö kotinurkistasi turhaa tavaraa? Tarvit-
setko lämpimiä vaatteita talveksi? Kirpputoril-
la vanhat tavarat pääsevät kiertoon – tuo tiellä 
olevat tavarasi myytäväksi tai tule tiiraamaan, 
mitä tarpeellista peräkärryissä onkaan tarjolla!

Tervetuloa peräkärrykirpputorille 
lauantaina 26.9. klo 10–15 

Koskelan seurakuntatalolle!

5 euron hintaisen myyntipaikan voit varata 
oman kirppismyyntipaikan tekstiviestillä, 
p. 040 5747 082 tai tuulikki.stahlberg@evl.fi.
Lapsille järjestetään ilmaista askartelua ja satu-
hetkiä seurakuntakodin yläkerrassa.
Seurakuntakodin sisätiloissa toimii lisäksi pie-
ni kahvila, ja ulkona nuotiolla voi paistaa vaik-
ka omia makkaroita. 
Järjestäjänä Tuiran seurakunnan lähetys- ja 
nuorisotyö. Tuotto menee Nepalin jälleenra-
kennustöihin. Tiedustelut: Tuulikki Ståhlberg, 
p. 040 5747 082

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 16.9. klo 17.30 

Rajakylän seurakuntakodissa. 
Ilta on kaikille avoin kohtaamispaikka, 

jossa on mahdollisuus tavata 
ja viettää aikaa yhdessä 
sekä laulaa toivelauluja 
kanttori Heikki Jämsän
johdolla. Illassa mukana 

pastorit 
Riitta Louhelainen ja 

Jukka Kolmonen. 
Seuraava 

kokoontumiskerta 
ke 14.10.

Piirustuskilpailu 
4–6-vuotiaille Tuiran alueen lapsille. 
Nyt lapset piirtämään! 
Piirustuskilpailuun voivat osallistua kaikki 4-6-vuotiaat 
lapset. Aiheena on eläimet. Väreinä voit käyttää vaha-
liituja, tusseja, puuvärejä tms.
Piirustuksen taakse lapsen nimi, ikä, yhteystieto, ker-
ho/päiväkoti.
Piirustamisaikaa on syyskuu. Palautus 5.10. mennessä 
osoitteella: Tuiran seurakunta / Saila Luukkonen, Myl-
lytie 5, 90500 Oulu.
Voittajat julkaistaan ja palkitaan Yhteisvastuukeräyk-
sen aloitustapahtumassa 7.2.2016 Tuiran kirkolla.
Palkintona on omasta piirustuksesta tehty puulelu. 
Leluja valmistetaan talkoilla ja myydään lasten autta-
miseksi Suomessa ja Mosambikissa Yhteisvastuukerä-
yksen kautta. Lisätietoja diakonissa Saila Luukkonen,  
p. 040 5747 092.

Soppatykki Rajakylässä 
perjantaina 25.9. klo 11–12.30 Rajakylän torilla. 

Ateria on maksuton. 
Keittoa omaan astiaan saa klo 11.30 lähtien.

Uskon Yö Pyhän Tuomaan kirkossa klo 19–22. 
Uskon yössä annetaan tilaa paikallisille tekijöille, jotka 
ammentavat uskon rikkaasta perinteestä. Luvassa kon-
sertti, Pyhää Tanssia, valokuva- ja tilkkutyönäyttely. Il-
lan aikana voi virkata myös pitsienkelin. Ilta päättyy klo 
21.30 alkavaan hartauteen, jonka laulut kertovat yössä 
kulkemisesta ja Jumalan läsnäolosta pimeyden keskel-
lä. Tule hetkeksi tai koko illaksi. 
Illan aikana voi antaa vapaaehtoisen lahjan Tuiran seu-
rakunnan diakoniatyölle.
Katso tarkemmin 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 

taat ylös vasemman oven ta-
kaa. Syksyn kokoontumiset: 
17.9., 8.10., 29.10., 19.11. ja 
10.12. klo 17–18.30.
Juttutupa ma 21.9. klo 10–11, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Aa-
muhartaus viikon aluksi aa-
mukahvin ja päivän puheen-
aiheiden kera omalla kirkolla. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ma 
21.9. klo 10–11, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 

Juttutupa ma 21.9. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tapaamaan muita 
aamuhartauden ja kahvin ke-
ra sekä keskustelemaan ajan-
kohtaisista asioista. Juttutu-
paan ovat kaikki vähävarai-
set, työttömät, ja eläkeläiset 
tervetulleita. Aamukahvi on 
maksuton. Lisätietoja eeva-
marja.laitinen@evl.fi.

A
rkisto
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Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0396 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 16.–23.9.2015

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi),
Communion Service in English (sermon also in Finnish)
su 20.9. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. Tuttu messu
kansainvälisellä mausteella englanniksi, Weekly gathe-
ring for international people. Kaksikielinen pyhäkou-
lu messun aikana. Sunday school for children. Kirkko-
kahvit, coffee fellowship. Osoite /address: Yliopistoka-
tu 7, Linnanmaa.

Erityisdiakonia

Messu su 20.9. klo 10 
kirkossa. Saarna Erkki 
Piri, liturgia Timo Juntu-
nen, kanttori Tuija Syrjä-
niemi. Kirkkokahvit.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Naistenpiiri pe 18.9. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Ehtoollishartaus ma 21.9. 
klo 14 Pihlajistossa ja ke 23.9. 
klo 14 Pohjantähdessä.  
Lankapiiri ma 21.9. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa. 
Herättäjän seurat ke 23.9. 
klo 18.30 Väinölässä.
Seurakuntakerho to 17.9. 
klo 12 Pulkkilan ja ke 23.9. 
klo 10 Pyhännän srk-talossa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ti 22.9. klo 10 
Pyhännän srk-talon kerho-
huoneessa. 
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, to klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa, pe klo 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten järjestöjen yhteiset 
seurat la 19.9. klo 18.30 Keskustan seurakuntatalossa. Es-
terin elämä. Puhe pääsihteeri Jussi Miettinen. Isäntätaho-
na tällä kertaa OPKO. Kaikki tervetulleita.
Seuraavan Luukas-messun 9.10. ideointi on käynnissä
Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". Anna palautetta
ja ideoita! Luukas-messu pe 9.10. klo 21, valmistelu alkaa 
klo 20. (huom. aika!). Pyhän Luukkaan kappelissa Yliopis-
tokatu 7. Koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!

JÄRJESTÖT
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset, seurat to 17.9. klo 
18, Körttikoti, Luokotie 5 A 5, Välivainio, Oulu. Hiljen-
tymistä sanan ääreen ja syksyn toiminnan suunnittelua. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 16.9. klo 18.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Teemana: Seurustelu ja avioliit-
to. Puhe Tuomas Lempinen. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 18.9. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Teemana: Lähetystyö. Puhe Ari 
Lukkarinen. 
OPKOn opiskelijailta la 19.9. klo 18.30 Keskustan seura-
kuntatalossa. Esterin elämä ja teot – Jussi Miettinen. Ilta 
on samalla kirkollisten opiskelijajärjestöjen yhteiset seurat. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 23.9. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli Teemana: Raitis usko. Puhe An-
ton Laurila. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke ja pe 10–14. Siipi 
avoinna la 22.8., 19.9., 17.10. ja 28.11. Astioita, kirjoja, le-
vyjä, tauluja, koruja, kodintekstiilejä, leluja ym. kirppu-
toritavaraa sekä käsitöitä ym. pajan tuotteita sekä kah-
vila lähetystyön hyväksi. Pullakahvit 3 eurolla. Lahjoituk-
sia otetaan vastaan. 
Lähetystovi pe 18.9. klo 12–13, Siivessä. Tutustumme 
Oulun ev.lut. seurakuntien tekemään lähetystyöhön eri 
puolilla maailmaa. Kuuroille korville -filmi Etiopiasta.
Heijastimet heilumaan la 19.9. klo 10–14 Siivessä. Syk-
sy pimenee. Tee itsellesi heijastin. Askartelemme peh-
meitä heijastimia huovuttamalla ja ompelemalla. Ma-
teriaalimaksu 2 €. 

Armahdettu ja vapautettu 
vertaistukiviikonloppu abortin läpikäyneille
Oulussa 18.–20.9.

Viikonlopun aikana  käsitellään mm. masennus-
ta, vihaa, syyllisyyttä, anteeksiantamista, hy-
väksymistä ja irti päästämistä.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Marita Laihola, p. 040 7430 024
Outi Papunen, p. 040 8329 001
itu@tnnky.fi, www.ituprojekti.net
Järjestäjä Tampereen NNKY:n Itu-työ

Vihitty: 
Kauko Aapeli Kokkonen 
ja Heidi Niina Susanna 
Airaksinen (Rantsila) 
Kuolleet: 
Raili Marja Linna e. 
Kuusirati 75 (Rantsila), 
Jarkko Jouni Tapani 
Koski 30 (Pulkkila)

Viikoittaiset 
kerhot 
Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 
kerhohuoneessa.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin 
klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
torstaisin 
klo 10–11.30 
srk-salissa ja 
kerhohuoneessa.

KEHITYSVAMMAISET
Olkkari-ilta nuorille aikuisille  16.9. klo 17. 
Tarkemmat tiedot Annelta, p. 040 5156 935.
Perhepiiri 17.9. klo 12, Vanha Pappila, Jössensali.
Keskustelukerho kaikenikäisille kehitysvammaisille  
22.9. klo 17 Heinätorin seurakuntatalon alasalissa.

NÄKÖVAMMAISET
Kokoontuminen näkövammaisten läheisille to 17.9. 
17.30–19.30 Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n 
toimistolla, Linnakatu 32. Tule kahvittelemaan, vaihta-
maan kokemuksia ja saamaan tietoa. Ei ilmoittautumis-
ta. Kokoontumisesta vastaavat Sinikka Mäntyjärvi, Pau-
la Mustonen ja Mirja Heikkinen. Lisätietoja: Sinikka, p. 
050 5263 831 tai Paula, p. 050 4305 178.
Sokkotreffit Tuomasmessun merkeissä la 19.9. klo 18, 
Kastellin kirkko. Mennään yhdessä juhlimaan 25-vuoti-
asta Tuomasmessua. Kokoonnutaan Kastellin kirkon pi-
halle ja mennään klo 17.45 yhdessä kirkkoon. Oppaat 
päivystää ulkona klo 17.30 alkaen. Messun jälkeen on 
kahvi-ja teetarjoilu.

KUULOVAMMAISET
Kuurojenpapin vastaanotto säännöllisesti maanantai-
sin klo 11–13, työhuone piispantalossa, os. Hallituska-
tu 4.
Diakoniatyöntekijän avoin vastaanotto muuttuu 14.9. 
alkaen. Vastaanotto ilman ajanvarausta ma ja to klo 
9–11 Keskustan srk-talolla, 1. krs, sisääntuloaula.
Eläkeläisten päiväpiiri ke 16.9. klo 13, Keskustan srk-ta-
lo. Hartaus, kahvi ja erilaisia aiheita vaihtelevasti. 
Hyvä tietää- luentosarjan syyskauden aloitus la 19.9. 
klo 9.30 Koskelan srk-kodilla,  os. Koskelantie 86. Päivän 
aluksi yhteinen aamukahvi. Tervetuloa viittomakieliset 
juniorit ja seniorit  mukaan.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 18.9. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Päihderyhmä naisille. 
Tavoiteryhmä ma 21.9. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Päihderyhmä miehille ja naisille.

Diakoninen aamupala 
Tuiran kirkolla keskiviikkoisin 

klo 10–11 Tuiran kirkossa. 
Diakoninen aamupala työttömille ja 

vähävaraisille keskiviikkoisin klo 10 Tuiran kirkolla. 
Aamupala on maksuton.

Liikuntavammaisten kerho 
perjantaina 18.9. klo 13-14.30 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Tervetuloa kerhoon koko Oulun alueelta! Liikuntavam-
maisten kerhossa on monenlaista ohjelmaa. Kerho ra-
kentuu kirkkovuoden teeman ympärille. Kahvittelemme 
ja keskustelemme yhdessä teemaan liittyen. Lisäksi lau-
lamme ja hiljennymme yhdessä hartauden äärelle. Ker-
ho on tarkoitettu kaikille oululaisille. Kerhossa mukana 
diakoniatyöntekijät Heidi Karvonen ja Päivi Moilanen.

Eläkeliitto 22.9. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Annamaija 
Saastamoinen Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset yh-
distyksestä.
Saarenkartanon hartaus to 
24.9. klo 14.

Metsäkirkko 
sunnuntaina 27.9. klo 14 

Koppakodalla. 
Tarjoilu diakonian 

hyväksi.Tuiran ja Oulujoen nuorten syyslomaleirille 
18.–21.10. Rokuan leirikeskuksessa. 
Syyslomaleiri Oulujoen ja Tuiran seurakunnan 
rippikoulun käynneille nuorille. Tule, näe ja koe 
Rokuan ruska pakkasella, hyvässä seurassa, kaikessa 
rauhassa ilman arkista kiirettä. Ohjelmassa mm. 
rauhoittumista, ulkoilua, yhdessä pelailua ym. Leirin 
hinta 40 € sis. täyshoidon, leiriohjelman, matkat ja 
vakuutukset Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Leirille otetaan 25 nuorta Oulujoelta ja 25 nuorta 
Tuirasta. Lisätietoja leiristä antavat Pekka Leskinen, 
p. 044 3161 451 ja Anssi Putila, p. 050 3408 982. 
Ilmoittautumien 30.9. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tuiran-seurakunta.

M
in

n
a 

K
o

li
st

aj
a



21Rauhan Tervehdys  |  Nro 28  |  16.–23.9.2015

 

 

 

A
rk

is
to

 

 

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
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Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoa kerhoista Siljalta, p. 
044 7750 601.
Lapsiparkki pe 18.9. klo 
12.30–14.30. Lapsiparkki toi-
mii joka toinen perjantai ja 
joka kerralle on ilmoittau-
duttava erikseen. Ota yh-
teyttä Siljaan, p. 044 7750 
601.
Perhekerho to 17.9. klo 10. 
srk-talossa. 
Kuoroharjoitukset keski-
viikkoisin 18.30–20 srk-talos-
sa. Tule tutustumaan, olisiko 
kuoro uusi harrastuksesi.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 16.9. klo 14.
Yhteinen syntymäpäivä-
juhla 70, 75, 80 ja 85 vuot-
ta täyttäville syntymäpäivä-
sankareille puolisoineen to 
24.9. klo 18 srk-talossa. Ks. il-
moitus.
Operaatio joulun lapsi -ke-
räykseen osallistumme loka-
kuussa. Haluatko ottaa syk-
syn sadepäivinä puikot esiin 
ja neuloa 2–14-v. lapsille vil-
lasukkia, lapasia ja pipoja tai 
vaikka pieniä pehmoja. Lisä-
tietoja keräyksestä Marjolta, 
p. 045 6381 973.
Tulossa: Tasauspäivänä ke 
23.9. lipaskeräystä Salen pi-
halla. Lähetysiltapäivä Kur-
kelassa (Kiertotie 5) su 27.9. 

Messu su 20.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 20.9. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola. Kanttorina Ulla Koskelo, 
avustaa Milla Julkunen, laulu. Maaseutuväen 
kirkkopyhä. Ruokailu seurakuntakodissa.
Sanajumalanpalvelus su 20.9. klo 13 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Ulla Koskelo.

klo 14, kahvit tasauskeräyk-
sen hyväksi.
Seurakunnalla on uudet 
nettisivut, jonka osoite on: 
lumijoenseurakunta.fi. Käy-
hän tutustumassa sivuihin ja 
anna palautetta.
Rauhanyhdistys: Pe 18.9. klo 
19 nuortenilta ry:llä, raamat-
tuluokka pienet Simunalla ja 
isot Pernulla. La 19.9. klo 17 
elonkorjuumyyjäiset ry:llä. 
Su 20.9. klo 12 pyhäkoulu I 

Pernulla II Simunalla III M&M 
Jokitalolla ja seurat klo 15.30 
Lumilyhdyssä. Ma 21.9. klo 19 
miestenilta ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30. 
Ke 23.9. klo 19 ompeluseurat 
Takkulalla.

Kastettu: Arttu 
Tuomas Tapio Skarp
Kuollut: Matti Erkki 
Antero Lampela 61

10 Pulkkilan sekä pe klo 10 
ja klo 13 Pyhännän srk-talon 
kerhotilassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa, ti klo 13.30 Kesti-
län kerhokodissa, ti klo 14.30 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla ja to klo 
15.30 Hovin koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 sekä poika-
kerho ti klo 15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 23.9. klo 18 srk-kodissa. 
Pulkkila: Kirkkokuoro to klo 
13.30 ja Stellat to klo 15.15 
srk-talossa. Pyhäntä: Vete-
raanikuoro to klo 12, nuori-

sokuoro to klo 14.30 ja lap-
sikuoro to klo 17.45 srk-ta-
lossa. Rantsila: Stellat ke klo 
15.15 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 18.9. klo 19 
ja seurat su 20.9. klo 19 ry:llä, 
Heikki Saarela. Pulkkila: Seu-
rat su 20.9. klo 13 Koivuleh-
dossa ja klo 14 ry:llä, Paulus 
Veteläinen Pyhäntä: Laulu-
seurat ke 16.9. klo 18.30 Au-
li ja Markku Mustosella ja ke 
23.9. klo 18.30 Päivi ja Mikko 
Kamulalla. Rantsila: Seurat 
su 20.9. klo 12.30 ja klo 18.30 
Mankilan Rukous huoneella, 
Kullervo Riekki ja Pekka Kyl-
lönen.
 

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Toiminnastamme löytyy monenlaisia tehtäviä, 
joissa voit tarjota taitojasi tai käsiäsi yhteiseksi hyväksi. 
Kerhoavustajia, yhteisten aamiaisten valmistelu- 
ja tiskiavustajia, ystävä- ja lähimmäispalveluihmisiä, 
jumalanpalvelusavustajia, musiikkiavustajia 
tai mitä muuta voisitkaan keksiä? 
Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan työntekijöihin. 
Yhdessä tekeminen on mukavaa ja antoisaa!

 

 
Läheisensä menettäneiden 

ilta 
to 17.9. klo 18 

Limingan seurakuntatalolla,  
Pappilantie 6 

  
 
Rovasti Markku Niku puhuu aiheesta  
"Suru, jonka sain".  
 
Illan aikana musiikkia ja iltapala.  
 
Ilmoittautuminen Hanna Kaisto-
Vanhamäelle (040 5470784) 9.9. mennessä 
 
 
 
Järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö 

Läheisensä 
menettäneiden ilta 

torstaina 17.9. klo 18 
Limingan srk-talolla. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen, 
Marja, p. 040 7430 382.

Tasauskeräys
alkaen klo 9 kauppojen edessä 

ti 22.9. Kestilässä
ke 23.9. Rantsilassa
to 24.9. Piippolassa 

Tasaus 2015 tukee kehitysmaiden vammaisia lapsia.

Lähetyksen syysmyyjäiset ja lättykahvit 
keskiviikkona 23.9. klo 13

Pulkkilan ja Pyhännän seurakuntataloissa. 
Otetaan vastaan myyjäistuotteita ja 

arpajaisvoittoja!  Kahviraha tasauskeräykselle 
muu tuotto nimikkokohteisiin. 

Vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneet

RIPPI-
KOU-
LUUN  

ILMOITTAUTUMINEN
netissä osoitteessa 

www.siikalatvanseurakunta.fi  
keskiviikkoon 30.9. klo 24 asti.

Myös rippikoulunsa muualla käyvien tulee 
ilmoittautua ja osallistua kotiseurakunnan 

tutustumisjaksoon. 

Rippikoulun aloituskirkko 4.10. klo 12 Rantsilassa, 
tähän osallistuvat myös muualle 
rippikouluun menevät nuoret. 

10-synttärit 
lauantaina 26.9. klo 10 Selkälässä.

Ilmoittautumiset Johannalle puh. 044 518 1141 tai 
johanna.hietala@evl.fi.
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Yhteinen syntymäpäiväjuhla 
70, 75, 80 ja 85 vuotta täyttäville 

syntymäpäiväsankareille puolisoineen 
torstaina 24.9. klo 18 seurakuntatalossa. 

Illan aikana porinaa ja leppoista ja iloista 
ohjelmaa sekä tietysti kakkukahvit. 

Mikäli tarvitset kyytiä, se järjestyy helposti 
soittamalla ennakkoon Marjolle, p. 045 6381 973 tai 

Markulle, p. 044 7750 602. 
Olet lämpimästi tervetullut yhteiseen juhlaan!
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Kastetut: Mila Moona Mariela Leinonen, 
Jemina Sofia Korvela, Johannes Kristian Lindroth, 
Selma Alina Ristiluoma, Silja Aino Irene Haapalainen, 
Roope Petteri Pussinen, Urho Onni Ilmari Pääkkö, 
Minka Inari Salmela, Neea Johanna Sarajärvi, 
Sini Hilda Pääaho, Jooa Aukusti Mikkonen, 
Ida Aleksandra Väänänen, Moona Inka Aurora Piira, 
Isabella Aino Irene Bildo
Vihitty: Pekka Antero Haapsaari ja Sara Pauliina Jurvelin, 
Niko-Petri Korvela ja Päivi Johanna Kyngäs

Messu su 20.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Vesa 
Äärelä, diakoni Saija Ki-
velä, kanttori Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  16.–23.9.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

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 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Muistijumalanpalvelus 
sunnuntaina 20.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Maisa Hautamä-
ki, kanttorina Hanna Korri, avustajat: 
Ilkka Tornberg, Sinikka Ilmonen, Ke-
donperän jumalanpalvelusryhmä se-
kä Muistiyhdistyksen työntekijät. Messun 
jälkeen ehtoollinen Niittypirtillä. Messuun kutsutaan eri-
tyisesti muistisairaita, heidän omaisiaan ja omaishoitajia 
myös naapurikunnista. 
Tarvitko tai tarjoatko kyytiä kirkkoon? 
Soita p. 044 7521 226. 

Kastettu: Elias Oskar Johannes Koliseva, Sanni Iida Maria 
Laurikkala, Eino Antti Matinolli, Peetu Pauli Kalevi Näppä, 
Hilla Ilona Hannele Siponen ja Elena Anna Sofia Sippala
Kuollut: Uuno Einari Junttila 88
Vihitty: Jenna Katariina Laurila ja Antti Eemeli Hietamies

Rovastikunnallinen läheisen-
sä menettäneiden ilta to 17.9. 
klo 18 Limingan srk-talolla. Ro-
vasti Markku Niku puhuu ai-
heesta "suru, jonka sain".
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 18.9. klo 9–10.30 seura-
kuntatalolla. Kauppojen lah-
joittamaa ruokaa jaossa klo 

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha Pappila ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-talo: 
ti klo 9.30–11. Kokkokankaan 
seurakuntakeskus: ti klo 9.30 
–11 ke klo 9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 (perhepäivähoitaji-
en ja hoitolasten ryhmä). 
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
16.9. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 

to 17.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 17.9. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Tarvitsetko tilapäistä hoi-
toa lapsellesi? Lapsiparkki 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sella ma 21.9. klo 9-11.30. 
Hinta 5 €/ kerta, maksetaan 
paikan päällä. Omat eväät 
mukaan. Varaa paikka lapsel-
lesi: Enni Ravander  p. 0400 
279 881 ja Satu Alaluusua p. 
044 7790 037.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirkkokuoro to 17.9. klo 19 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Askeleet pe 18.9. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 21.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 23.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
www.kempeleenseurakun-
ta.fi/koululaiset
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 18.9. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Syysmyyjäiset ry:llä la 
19.9. alkaen klo 12 ruokailul-
la klo 13 myyjäiset. Seurat su 
20.9. klo 16 ry:llä. Tiistaiker-
ho ti 22.9. klo 12 Luokkalalla.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 18.9. klo 19 
Kiviniemi R&M, Peuranniemi 
1A, Tyrnävä. Seurat su 20.9. 
klo 16 ry:llä.

Varhaisnuorten syysleiri
20.–22.10. (ti–to) leirikeskus Luurinmutkassa, Utajärvel-
lä. Hinta 51 € sis. ohjelma, majoitus, ruokailut ja kyy-
dit. Luvassa monenlaista tekemistä ja tutustumista toi-
siin lapsiin. Ilmoittautuminen netissä 21.9.–9.10. www.
kempeleenseurakunta.fi/42-varhaisnuorten-tapahtu-
mat-leirit-ja-retket.
Leiri järjestetään yhteistyössä Limingan seurakunnan 
kanssa.

Lasten virsiä 
Tupoksen laavulla 
pe 25.9 klo 9.30 
ja Halpa-Hallissa 

klo 13.15. Laavulle 
omat eväät ja 

säävaraus.

kuntatalolla. Vanhat leikit. 
Sään salliessa ollaan ulkona. 
Leena ja Marja-Liisa, hartaus 
Ilkka-pappi.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
23.9. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20 A.
Kuorot ke 23.9. klo 17 Celes-
te-nuortenkuoro kirkossa ja 
Tähdet srk-talolla, klo 18.30 

Aikuisten kuoro kirkos-
sa ja Kirkkolaulajat 

srk-talolla.
Partio: Päivys-
tys partiotoi-
mistossa ke 
16.9. klo 15–
17. Rover 15, 

eräretki nuoril-
le 13v>/2015 pe–

su 18.–20.9. Hossas-
sa. Retkikirje lippukun-

nan kotisivulla. Supepoikien 
retki ti 22.9. Liisanlinnaan. Ke 
23.9. päivystys partiotoimistos-
sa klo 15–17. Supetyttöjen retki 
Liisanlinnaan. Tarkemmat tie-
dot toiminnasta ja retkikirjeet  
löydät  www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: To 17.9. klo 
10.30 perhekerho ry:llä. Su 
20.9. klo 12 pyhäkoulut ja klo 
14 seurat Niittypirin palvelu-
talolla ja klo 17 seurat ry:llä. Ti 
22.9. klo 19 sisarilta ry:llä. To 
24.9. klo 12 varttuneiden ker-
ho ry:llä.

Balsamia sielun ja mielen virkistykseksi ja ravinnoksi! 
Uusi Ääni -kuoron levynjulkistamiskonsertti 

keskiviikkona 16.9. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Johtaa Taru Pisto, soolot Outi Äärelä, 

säestykset Raimo Paaso. Ohjelma 5 €. CD-levy 15 €.

10 alkaen. 
Ystävärengas 
pe 18.9. klo 12 
Lähetysvintillä.
Lähetysvintti 
ma 21.9. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtinkerho 
ma 21.9. klo 13. 
Perhekerho srk-talo ti 22.9. 
klo 9.30–11. Lastenohjaaja 
Ari Natunen laulattaa.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
22.9. klo 12 Kotikololla.
Lukupiiri ti 22.9. klo 14 Lä-
hetysvintillä. Keskustellaan 
Pauliina Rauhalan kirjasta 
Taivaslaulu.
Perhekerho ke 23.9. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa, Kirjavinkkaus.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 23.9. klo 12 seura-

Limingan kirkossa 
klo 19–22

• Kaikille avoin taidetyöpaja 
• Musiikkia ja yhteislaulua 

• Via Dolorosa 2016 pääsiäis-
tapahtuman esittely 
•  Sanaa ja rukousta 

• Iltapalaa 

Hetki aikaa itselle – omaishoitajien iltapäivä 
tiistaina 29.9. klo 15–18 seurakuntatalolla

Ohjelmassa mm hemmotteluhoitoja ja purtavaa. 
Ilm. p. 08 8821 690 tiistaihin 22.9. mennessä. 

Lisätietoja p. 040 5597 766.

Kouluikäisten tyttöjen ja poikien toimintaa
NURKASSA (Seurakuntatalon pääty)
• KerhoNurkka, kerho 1.–3.-lk tytöille ja pojille  

ma klo 16–17.30, alk. 14.9. 
• Omituisten otusten kerho 4.–7.-lk tytöille ja pojille 
 ke klo 17–18.30, alk. 16.9. ”Liity kerhoon tähän – 

meitä ei olekaan aivan vähän!”
• Potkulautakerho 5.–7.-lk tytöille ja pojille   

ti klo 17–18.30, alk. 15.9. Huom! Tähän kerhoon en-
nakkoilmoittautuminen www.liminganseurakunta.fi

KETUNMAAN KOULULLA
• Kaiken maailman kerho 4.–5.-lk tytöille ja pojille  

joka toinen ke klo 14–15.30, alk. 23.9. Kerhon paino-
piste on kansainvälisyydessä ja lähetyskasvatuksessa. 

LINNUKAN SALISSA 
• Liikuntakerho 3.–6.-lk tytöille to klo 15.15–16.30, alk. 17.9.
TUPOKSEN VANAMOSSA
• Teatterikerho 5.–7.-lk ke klo 17.30–19, alk. 16.9. 
> LEIRILLE!
Syyslomaleiri 1.–7.-luokkalaisille ti–to 20.–22.10.  
Utajärvellä Luurinmutkassa. Leirin hinta 51 €. 
Ilmoittautumiset 21.9.–9.10. netin kautta: 
www.liminganseurakunta.fi.  
Lisätietoja: p. 044 7521 236 / maria.pohjola@evl.fi. 

Pappilan punaisessa
 piharakennuksessa tapahtuu…

keskiviikkona 23.9 klo 12–17 Alakerran Kierrätystorilla 
Tuo tullessas, vie mennessäs -päivä. 

Yläkerran Lähetysvintillä avoinna Tasaus-kahvila. 

Tervetuloa tutustumaan 
Kempeleen seurakunnan leirikeskukseen 

Avoimet ovet lauantaina 19.9.klo 10–15, 
Kurtinlammentie 9, Utajärvi

Tarjolla keittolounas/makkaratarjoilu ja kahvit.
 Kävijöiden kesken arvomme viikonloppumajoituksen 

aamupalalla max. 15 hengen ryhmälle.

Kerhonohjaajien, vanhojen isosten ja 
nuorisotyön vapaaehtoisten leiri 
9.–11.10. Luurinmutkassa 
Lisätietoja Matias "Matti" Jurmulta ja Antti Ristkarilta. 
Ilmoittautumiset Matille tai Antille 18.9. mennessä.

Luurinmutkaan!
Iltaperhekerho 

torstaina 24.9. klo 17.30–19 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa

Koko perheen yhteinen leikki-ilta
Ilmoittautuminen: 

www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
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Varhaisnuorten kerhot
Tiistaisin 1.–3.-luokkalaisille klo 15.30–17 
Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.
Keskiviikkoisin 4.–6.-luokkalaisille klo 15.30–17 
Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.
Torstaisin klo 16.30–18 Temmeksen srk-talolla.

Pelikerhot alakouluikäisille
Perjantaisin klo 16–17 Murron koulun sali.
Perjantaisin klo 17–18 Kirkkomännikön koulun sali.

    uomasmessun 
suunnittelukokous 

to 17.9. klo 19 seurakuntatalossa. 
Kaikki kiinnostuneet vapaaehtoiset, tervetuloa 

mukaan suunnittelemaan 11.10. klo 18 pidettävän 
tuomasmessun sisältöä ja tehtävien jakoa!

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.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
virkavapaalla
vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen 
044 7372 612
vs. kappalainen 
Päivi Liiti 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Messu su 20.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava. Kehitys-
vammaisten kirkkopyhä, 
kirkkokahvit ja pieni juhla 
seurakuntatalossa. 

päiväkuoron syyskauden 
aloitus srk-talossa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 12.30–14.30 Päi-
värinteen srk-salissa sekä to 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. Perjantaisin 
klo 9 perhekerho Kylmälän-
kylän kappelissa, yhteyshen-
kilönä Mirka Lepistö, p. 045 
8887 071. Perhepyhäkoulu 
su 20.9. klo 11.30–12.30 srk-
talon alakerrassa. Pyhäkou-
lu sisältää hengellisiä laulu-
ja, Raamatun kertomuksia, 
rukousta, leikkejä ja pieniä 
toimintatuokioita. Lapsi voi 
osallistua pyhäkouluun yksin 
tai aikuisen kanssa.

Nuoret/rippikoulut: 
Koulupastoripäivys-

tys to 17.9. klo 11–
12.15 yläkoululla 
ja lukiolla. Isos-
koulutus to 17.9. 
klo 18–20 Koor-

tilassa. Raamattu-
piiri rippikoululai-

sille su 20.9. klo 12–13 
srk-talon alakerrassa. Saa 

merkinnän rippikoulukorttiin. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 17.9. klo 18.30 ompeluseu-
rat Kaisa ja Rainer Terholla 
sekä Reetta ja Hannu Parvi-
aisella. Pe 18.9. klo 19 sisar-
ilta Koortilassa. La 19.9. klo 
19 raamattuluokka-iltakylät: 
4–6.-lk Säily ja 7.–8.-lk Hyvä-

Sanajumalanpalvelus su 
20.9. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, saarna Päivi Liiti, 
avustaa Johanna Rantala, 
kanttori Anu Kanerva-aho. 
Rippikoulusunnuntai.
Maakirkko su 20.9. klo 
13 Haurukylässä, Leila ja 
Martti Ikosella Hauruky-
läntie 35. Ulkona sään salli-
essa. Päivi Liiti, Anu Kaner-
va-aho. Maakirkkokahvit.

Hartaus ke 16.9. klo 14 har-
taus Koivu- ja Tähtikodeissa, 
Simo Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri keskiviikkoisin 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Hartaus to 17.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Tarja Pyy.
Perhepyhäkoulu su 20.9. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Kirkkovaltuuston 
kokous ma 21.9. 
klo 18 srk-talossa.
Keskipäivänker-
ho ke 23.9. klo 
11.30 srk-talos-
sa. Syyskauden 
avauksessa mu-
kana Hanna Kaisto-
Vanhamäki ja Simo Pek-
ka Pekkala.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 srk-talon ala-
kerrassa. 
Kuorot: Keskiviikkoisin klo 
17 lapsikuoron ja klo 18.30 
kirkkokuoron harjoitus srk-
talossa. Ke 23.9. klo 10.30 

Kuollut: Kaarlo 
Hemming Viinikanoja 90

Nuttupiiri to 17.9. klo 17–19 
Pappilassa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 22.9. klo 
10.30 Murron kerhotilassa, 
Kauttaranta 12 A 2.
Kirkkovaltuuston kokous pi-
detään to 1.10. klo 18.30 Tyr-
nävän srk-talon kerhohuo-
neessa. Kokouksen asialuet-
telo on yleisesti nähtävillä 
khranvirastossa. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja muu-
toksenhakuohjeineen on 
yleisesti nähtävillä khranvi-
rastossa viraston aukioloai-
koina 23.9.–22.10.
Hartaus ke 23.9. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Elokuvailta Tasauskeräyk-
sen hyväksi ke 23.9. klo 18 
Temmeksellä.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Aamukammari keskiviikkoi-

ri. Su 20.9. klo 12 pyhäkoulut: 
Kk-Anttila A-J. Ervasti, Kori-
vaara Niskanen, Pälli Löp-
pönen, Suokylä A. Keränen. 
Klo 17 seurat kirkossa ja kah-
vit srk-talossa. Ma 21.9. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 18.9. klo 19 sisarilta 
Koortilassa. La 19.9. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 raa-
mattuluokat: pienet Siitonen 
ja isot Hyväri. Su 20.9. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki T&R Par-
viainen, Laitasaari Tölli, Huo-
vila Launonen. Klo 17 seurat 
kirkossa ja kirkkokahvit srk-
talossa. 

sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Seurojentalon 
kahviossa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitukset keskiviikkoisin klo 
18 ja Lapsikuoron harjoituk-
set torstaisin klo 16 Tyrnä-

Kuorojen syyskausi alkaa!
Keskiviikkoisin klo 17 lapsikuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro 16.9. alkaen. Joka toinen keskiviikko klo 10.30 päivä-
kuoro 23.9. alkaen. Kaikki kuorot kokoontuvat seurakun-
tatalossa. Kuoroihin otetaan uusia laulajia; tiedustelut 
kanttori Ossi Kajava p. 040 547 0786 tai ossi.kajava@evl.fi. 

Ikäihmisten 
ryhmätoiminta 
syksyllä 2015
Keskipäivän kerho
seurakuntatalossa joka 
toinen keskiviikko 
klo 11.30–13 alkaen 23.9.  
Laitasaaren seurakunta-
piiri rukoushuoneella jo-
ka toinen tiistai klo 12–
13.30. Huom! aloitus 15.9. 
Laitasaaren Erätoverien 
hirvikämpällä
Kylmälänkylän seura-
kuntapiiri  kappelissa 
kerran kuukaudessa tors-
taisin 24.9. alkaen
klo 11–12.30 
Sanginjoen seurakunta-
piiri kerran kuukaudessa 
kodeissa alkaen 29.9. Tuu-
la ja Erkki Huovisella
Lämpimästi tervetuloa!

Hetki aikaa itselle – 
omaishoitajien iltapäivä
torstaina 24.9. klo 15–18 Muhoksen seurakunnan 
Koortilan toimintakeskuksessa, Koortilantie 30, Muhos

Päivä sisältää pieniä hemmotteluhoitoja, pientä 
purtavaa sekä muuta mukavaa ohjelmaa. Kaikki 
omaistaan hoitavat, tervetuloa mukaan! Sinun ei 
            tarvitse olla omaishoidon tuen saaja 
                     tullaksesi mukaan. Iltapäivään mahtuvat 
                                       ensimmäiset 20 osallistujaa.

Ilmoittautumiset p. 08 8821 690, torstaihin 17.9. 
mennessä.  Lisätietoja p. 040 5597 766.

Kirkko-
valtuuston 

kokous 
ma 21.9. klo 18 

seurakunta-
talossa.
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Sakastissa puhutaan...
Keskustelu- ja raamattuilta 
Tyrnävän kirkon sakastissa 
tiistaisin klo 18–19.30
Sakastissa puhutaan...
29.9. ...naisista. 
Vs. kappalainen Päivi Liiti
Tervetuloa raamattuiltaan 
keskustelemaan tai 
kuuntelemaan.
Järj. Tyrnävän seurakunta
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Vuoden 
2016 
rippikoulu

Rippikoulu aloitetaan 
jumalanpalveluksella 
sunnuntaina 20.9. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen on infotilaisuus kirkossa. 
Rippikoulu on vuonna 2001 ja sitä ennen syntyneille. 
Nuoret, jotka aikovat käydä rippikoulunsa muualla 
kuin seurakuntamme rippikouluissa osallistuvat  
jumalanpalvelukseen. Vanhemmat toivotetaan 
myös tervetulleiksi jumalanpalvelukseen.

Elokuvailta Tasauskeräyksen hyväksi
ke 23.9. klo 18–19.30 Temmeksen seurakuntatalolla
Buffet avoinna klo 18–18.45. Buffetista suolaiset ja ma-
keat herkut. Buffetin antimet ovat valmistuneet kappe-
liseurakunnan kylätoimikuntalaisten taitavissa käsissä. 
Elokuva ”Kuuroille korville” alkaa klo 18.45 (kesto n. 20 
min). Elokuviin sisäänpääsymaksu 2 €.  Ilmaiseksi sisään: 
rippikoululaiset (riparikortilla) ja alle 15 -vuotiaat lapset. 
Sisäänpääsymaksujen ja buffetin tuotto Tasauksen hy-
väksi. Kuuroille korville -elokuvassa tutustutaan Lou-
nais-Etiopiassa, Afrikassa sijaitsevaan Hosainan kuuro-
jen koulun elämään. Oppilailla on raskaita kokemuksia 
taustallaan, mutta koulu on mullistanut heidän elämän-
sä, kun he ovat oppineet viittomakielen ja sitä kautta 
voivat oppia ja kommunikoida muiden kanssa. Elokuvas-
sa suomenkielinen tekstitys ja se soveltuu myös lapsil-
le. Tasaus  -keräys on Suomen Lähetysseuran organisoi-
ma tempaus jossa kohderyhmä vaihtuu vuosittain. 2015 
kampanjalla tuetaan kehitysmaissa asuvien vammaisten 
lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä autetaan heidän 
perheitään.

vän seurakuntatalon kerho-
huoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 20.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 18.9. klo 19 
Peuranniemi 1A. Seurat su 
20.9. klo 16 ry:llä.
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toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

te, jolla pyritään parantamaan 
vanhuspalvelulakia. 

Lakia pyritään täydentä-
mään pykälällä, joka oikeut-
taa ja velvoittaa kunnat ylläpi-
tämään riittävän määrän pitkä-
aikaishoidon laitospaikkoja nii-
tä huonokuntoisia, ikääntynei-
tä henkilöitä varten, jotka eivät 
pärjää enää kotona kotipalvelun 
turvin. 

Lisäksi aloitteessa vaaditaan 
lisäpanostusta kotihoitoon, kos-
ka hoitajamitoitus on riittämä-
tön, ja siksi vanhus on lähes 
heitteillä omassa kodissaan. 

Me jokainen ansaitsemme 
arvokkaan vanhuuden, joten al-
lekirjoita sinäkin kansalaisaloi-
te osoitteessa www.kansalais-
aloite.fi/fi/aloite/1282

RITVA PUOLAKKA
Oulu

On sanottu, että Suomen 
vangeilla on parem-
mat oltavat kuin van-
huksillamme. Van-

git saavat monipuolisen ja täy-
sipainoisen aterian monta ker-
taa päivässä, jonka lisäksi hy-
gienia ja kunnon ylläpitäminen 
on taattu. Pahinkin murhamies 
pääsee ainakin kerran päivässä 
ulkoilemaan.

Heinäkuussa 2013 voimaan 
tullut vanhuspalvelulaki antoi 
meille toiveita siitä, että van-
husten asemaan halutaan kiin-
nittää entistä enemmän huomi-
ota maassamme.

Laki tähtää lähtökohtaises-
ti kotona asumiseen. Iäkkään 
henkilön hoito on kuitenkin 
järjestettävä laitoksessa, jos se 
on perusteltua henkilön arvok-
kaan elämän ja turvallisen hoi-
don kannalta. 

Tässä tulee kohta, joka mie-
tityttää eniten: pystyykö kun-
ta tarjoamaan sellaiset palvelut 
kotiin, jotta vanhus pystyy asu-
maan kotonaan?

Kun kuntia velvoitetaan 300 
miljoonan säästöihin vanhuk-
siemme hoidosta ja painopis-
teen siirtämistä kotihoitoon, 
tulee mieleen, miten tämä käy-
tännössä toteutuu. 

Pelkona on yksityistäminen 
ja silloin lain edellyttämä pal-
velun laadun valvonta ei vält-
tämättä toteudukaan. Tämä 
ei anna kovin turvallista ku-
vaa vanhustemme tulevaisuu-
desta.

Miten kaksi vuotta voimas-
sa ollut vanhuspalvelulaki on 
käytännössä toteutunut? 

Ilmeisesti ei kovinkaan hy-
vin, koska meneillään on Ar-
vokas vanhuus -kansalaisaloi-

Allekirjoita sinäkin Arvokkaan vanhuuden aloite

Pitääkö 
lasten päästä 
kirkkokonserttiin?

Vierailin Oulun tuomiokirkossa urkukonsertissa. 
Urkuri oli kovatasoinen, kansainvälistä mainet-
ta saanut tekijämies. 

Konsertin alussa hän pyysi läsnäolijoilta, että 
nämä sulkisivat kännykkänsä. Konserttitilanne oli herk-
kä ja pienetkin hälyäänet saattaisivat pilata taiteilijan kes-
kittymisen ja yleisön nautinnon.

Kännykän hiljentämisen ymmärtävät kaikki. Lasten 
läsnäolo kirkkokonsertissa jakaa sen sijaan mielipiteitä. 
Tulisiko lasten päästä kirkkoon, vaikka heidän äänensä 
saattavat yhtä lailla häiritä muusikkojen ja yleisön kes-
kittymistä?

Monien mielestä lapsen paikka 
on konsertissa siinä missä aikuis-
tenkin. Näin he pääsevät jo pieni-
nä tutustumaan musiikin maail-
maan ja oppivat luontevasti käy-
mään kirkossa.

Uskallan olla toista mieltä. Pie-
nen lapsen paikka ei ole kirkossa, jos siellä pidetään kor-
kealuokkainen musiikkiesitys. Lapsen itku häiritsee 
kuuntelijoita ja esiintyjiä, vaikka vanhempi istuisikin hy-
vää tarkoittaen oven lähellä poistuakseen jälkikasvunsa 
kanssa heti, kun tämä alkaa itkeä.

Tilanne on luokkaa pahempi silloin, kun esitys ääni-
tetään. Lasten äännähdykset äänitteellä eivät ainakaan 
ole toivottuja.

Jumalanpalveluksessa lasten melskaaminen ja pyräh-
dykset kirkon käytävillä sen sijaan ovat ymmärrettäviä. 
Missäpä muualla veikiön paikka olisi, ellei Herran huo-
neessa, kun Jumalaa ylistetään. 

Jumalanpalvelusten musiikki on toki korkealaatuista 
sekin, mutta sen tehtävä on erilainen kuin konserteissa, 
joissa tinkimätön esitys ja sen yleisölle tuoma nautinto 
ovat tilaisuuden ydin. Jumalanpalveluksen musiikki on 
yleensä käyttötuote, jonka tarkoituksena on auttaa kirk-
kokansaa lähestymään Jumalaa. 

Musiikin avulla lapsikin voi kenties päästä lähemmäk-
si Taivaan Isää. 

Myös muihin seurakunnan tapahtumiin 
lasten on lupa tulla, vaikka he yltyi-
sivät äänekkääseen menoon. Se on 
vain kestettävä. Pieni lapsi ei osaa 
käyttäytyä kuin aikuinen.

Jeesuskin pyysi tuomaan lapset 
luokseen. Heitä ei ole kuitenkaan 
hyvä tuoda sellaiseen konserttiin, 
jossa jokainen nyanssi ratkaisee.

PEKKA HELIN

Sinappia

Sinappia jää tauolle. Ensi viikol-
la alkaa uusi "3 hyvää" -palsta, 
jossa kirjoittajat havainnoivat 
elämän hyviä asioita. 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Kännykän 
hiljentämisen 
ymmärtävät 
kaikki.

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Turvapaikanhakijoiden 
virta kohdistuu Euroop-
paan ennenäkemättö-
mällä tavalla. Tilanne 

on muuttunut dramaattisesti 
lyhyessä ajassa. 

Kysymys avun antamises-
ta ei ole enää teoreettinen eikä 
periaatteellinen, vaan käytän-
nön haaste. 

Kristus sanoo: ”Totisesti: 
kaiken, minkä te olette tehneet 
yhdelle näistä vähäisimmistä 
veljistäni, sen te olette tehneet 
minulle.” (Mt. 25:40). 

Suuri joukko vapaaehtoisia 
on lähtenyt liikkeelle tarjoten 
apuaan turvapaikanhakijoille. 
Myös monissa Oulun hiippa-
kunnan seurakunnissa toimi-
taan aktiivisesti sekä auttamis-
työssä että sen koordinoinnissa 
yhdessä viranomaisten ja kol-
mannen sektorin kanssa. 

Seurakuntien tulisikin nyt 
ottaa roolia avun koordinoija-
na alueellaan yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa, jotta 
oikeanlaista apua saataisiin oi-
keisiin paikkoihin. 

Tässä tilanteessa on joudut-
tu avaamaan uusia tiloja turva-
paikanhakijoille olemassa ole-
vien vastanottokeskusten lisäk-
si. Niissä henkilökunta joutuu 
keskittymään kiireisiin käy-
tännön järjestelyihin. Tämän 
vuoksi avun tulisi olla oikein 
suunnattua ja koordinoitua. 

Seurakuntien tulisi sopia 
keskenään avun organisoinnis-
ta niin, ettei hyvää tarkoittava 
apu kuormita lisää vastaanot-
tokeskuksia. Ne seurakunnat ja 
seurakuntayhtymät, joiden alu-
eella vastaanottokeskuksia si-
jaitsee, ovat avainasemassa tie-
don antajina tilanteesta ja jär-
kevistä toimintatavoista. 

Jo tässä vaiheessa on syytä 
pitää mielessä, että kysymys on 

avun tarpeesta, joka jatkuu vie-
lä pitkään. Pakolaisvirta jatkuu 
edelleenkin. 

Turvapaikkapäätösten saa-
minen kestää ja osa turvapai-
kan hakijoista asettuu päätök-
sen jälkeen Suomeen. Hiippa-
kunnan seurakuntien tulisi 
luoda pysyviä diakonian ja mo-
nikulttuurisen työn toiminta-
tapoja, jotka jatkuvat vielä en-
sivaiheen jälkeenkin. 

Seurakuntien tulee pyrkiä 
toimimaan tavoilla, jotka ra-
kentavat yhteyttä paikallisen 
väestön ja maahanmuuttajien 
välillä. 

Maahanmuuttokysymys on 
joillekin vaikea ja vaatii perus-
teellista asennemuutosta. Jän-
nitteiden lieventämiseksi tulee 
tehdä kärsivällisesti työtä. 

On odotettavissa, että toisten 
auttaminen ja yhteyden raken-
taminen kääntyy rikkaudeksi. 

Se antaa voimaa paikallisten 
yhteisöjen elämään. 

SAMUEL SALMI 
Oulun hiippakunnan piispa

Nyt on pitkäjänteisen työn aika

Kysymys on avun 
tarpeesta, joka 
jatkuu vielä pitkään. 
Pakolaisvirta jatkuu 
edelleenkin. 


