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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Elävä maaseutu 
tuo kaikille hyvää

Kaakkurin kirkolla Oulussa 
alkoi Olohuone perheille, 

jossa on erityislapsi

Hieroja 
olisi 

ylellisyyttä

Mitä hyvää sinun elä-
mässäsi on tapahtu-
nut tänään? 

Tätä kysyi pienten 
lasten äideiltä vertaisohjaaja Sari 
Viitanen Olohuone-illassa Pyhän 
Andreaan kirkolla Kaakkurissa. 

Monia ilonaiheita löytyi.
Tänään vauva ei itkenyt vau-

nuissa vaan nauroi. Lapsella oli 
ollut reipas päivä tarhassa. Sain 
levähtää töiden jälkeen kymme-
nen minuuttia sohvalla ennen 
kuin lapset tulivat koulusta ko-
tiin. Minulla oli tänään auto käy-
tössä kauppareissulla. Nukuim-
me koko joukko kymmenen tun-
tia ja heräsimme virkeänä. 

Viitasella oli lisää kysyttävää 
äitijoukolta, jossa moni on las-
tensa yksinhuoltaja.

– Millaista ohjelmaa te toivotte 

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Maaseudulla on eletty kiireistä aikaa. Kulu-

neen kesän poikkeukselliset sääolot ovat 

aiheuttaneet maataloudesta leipänsä 

hankkiville runsaasti huolta. 

Sadonkorjuu venyi myöhäiseen syksyyn. Kaiken 

lisäksi sato jäi monilta osin heikoksi.

Luonnonolot eivät ole ainoa haaste maatalou-

delle maassamme, sillä viime ajat sitä on ravistellut 

raju rakennemuutos. Maatalous on nykyään entistä 

selvemmin yritysluonteista. Siinä pärjää vain pysy-

mällä mukana globaalissa elintarviketuotannon kil-

pailussa. 

Mitä on maatalousyrittäjien arki tänä päivänä? 

Mitä heidän elämässään merkitsee se, kun sato on 

huono ja tuotteiden kauppa takkuilee?

Miten seurakunta voisi olla tukemassa maata-

lousyrittäjiä heidän työpaineissaan ja vastoinkäymi-

sissään? 

Tätä varmaan mietitään maaseudulla ja löyde-

tään myös tapoja toimia.

Maaseutu ja vastuu maaseudusta eivät kuulu 

ainoastaan siellä asuville. On kysymys meille kaikille 

yhteisesti uskotusta pääomasta. Moni kaupunkilai-

nenkin nauttii sen tuottoa aivan henkilökohtaisesti. 

Maaseudulle mennään mökille marjaan ja sie-

neen, kalavesille ja riistamaille – korjaamaan luon-

non tuottamaa satoa.

Maaseudussa on jotain alkuvoimaista. Se tuottaa 

jokapäiväistä leipää pöytäämme. 

Maaseudussa on korvaamattomia luontoarvoja. 

Niiden viljeleminen ja varjeleminen on kristillisen 

uskomme mukaan yhteinen tehtävämme. 

Professori Pentti Mäläskä sanoitti vastuutamme 

näin: Jos tuhoat luonnon, tuhoat kaiken. Jos tuhoat 

maaseudun, tuhoat ihmisen. 

P.S. Peittyvätkö hyvät asiat ja toivon näköalat liian 

usein ongelmien ja kielteisten viestien alle?  Tätä 

on pohdittu Rauhan Tervehdyksen toimituksessa. 

Ideoimme takasivulla sijaitsevalle palstalle teeman 

”kolme hyvää”. Siinä kukin kir-

joittaja havainnoi elämän 

hyviä asioita omasta näkö-

kulmastaan. 

Sinappia-palsta jää siksi 

aikaa tauolle.

Olohuone-illoilta?
Ylellisyyttä olisi saada olla hie-

rojan käsittelyssä. Olisiko mah-
dollista kuulla asiantuntijaa, jo-
ka osaisi kertoa lapsen ylivilkkau-
desta?  Kuka osaisi neuvoa, miten 
piparkakkutalo pysyisi kasassa? 
Voisiko meillä olla yhteinen pik-
kujoulu? Olisivatko tänne terve-
tulleita myös isät?

Sama kokemus 
yhdisti
Sari Viitanen kertoi olkkarilaisille 
omaa tarinaansa. Erottuaan puo-
lisostaan ja jäätyään lastensa kans-
sa yksin tuki samassa elämäntilan-
teessa olevilta oli tärkeää.

Oikeanlainen ryhmä löytyi 
Oulun seudun yhden vanhem-
man perheiden liiton toimin-
nasta.  

Viitanen koki tuolloin, että 
yhteiset kokemukset helpottavat 
vaikeista asioista puhumista. 

– Kun joukkoa yhdisti sama 
kokemus, ymmärsimme herkäs-
ti toisiamme. En ollutkaan erilai-
nen kuin muut.

Hyvinvointia 
perheille
Kaakkurin kirkon Olohuonee-
seen oli viime viikolla kutsuttu 
erityisesti yksinhuoltajavanhem-
pia, joilla on erityislapsi. 

Yksi tilaisuuden järjestäjistä 
oli Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset. 

Yhdistyksessä on syksyn ai-
kana Olkkarin lisäksi runsaas-
ti muutakin toimintaa perheille, 
joissa on erityistä tukea tarvitse-
va lapsi.
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Nasaretilainen opetti, 
ettei taustan perusteella 
voi ennustaa, miten 
yksilö käyttäytyy: 
onko hän hyödyksi vai 
haitaksi yhteiskunnalle 
ja kanssaihmisille. 

Olemme yksilöitä
Kolumni

Kun maahan pyrkivien 
turvapaikkahakijoiden 
tilanne on ajoittain jopa 
sisäministerin mukaan 

hallitsematon, on luonnollis-
ta, että keskustelu aiheesta vil-
kastuu. 

Kaduilla ja kujilla, virastois-
sa, kabineteissa ja kirkossa poh-
ditaan, miten yhteiskunnan pi-
täisi reagoida muuttuneisiin 
oloihin. 

Koska maahan pyrkijöiden 
enemmistö on nuoria miehiä, 
heihin on suhtauduttu erityi-
sen kriittisesti. Islamilaistumis-
takin pohditaan välillä. Maala-

taan uhkakuvia ja utopioita. 
Ratkaisuksi, tai ainakin hel-

potukseksi, on tarjottu esimer-
kiksi tiettyjen uskonnollisten 
ryhmien, kuten kristittyjen tai 
jesidien suosimista.

Tiettyjen ryhmien suosimi-
nen tai kritisointi vaikuttaa um-
pikujalta. Eurooppalainen sivis-
tys on lähtökohtaisesti individu-
alistinen. 

Historiallisista syistä maan-
osamme ihanne on sivistynyt, 
valistunut yksilö. Ihmisen so-
peutumisen pitäisi siis myös ny-
kyään määräytyä hänen yksilöl-
listen ominaisuuksiensa ja käyt-

täytymisensä eikä etnisen, us-
konnollisen tai sosiaalisen taus-
tan perusteella. 

Myönnän, että olen vahvasti 
kiintynyt eurooppalaisen yksi-
löllisyyden ihanteeseen. Minul-

le se on sivistyksen mitta. Kan-
sakuntien, uskontojen ja varsin-
kin rotujen edustajien ominai-
suuksista ja sopeutumismahdol-
lisuuksista puhuminen vaikuttaa 
kallonmittaustieteen jäänteeltä. 

Muuten, eräs nasaretilainen 
opettaja eli kauan sitten maail-
massa, jossa yhteisö määräsi te-
hokkaasti jäseniensä paikan, 
elämän ja tulevaisuuden. Nasa-
retilainen kuitenkin opetti, ettei 
taustan perusteella voi ennus-
taa, miten yksilö käyttäytyy: on-
ko hän hyödyksi vai haitaksi yh-
teiskunnalle ja kanssaihmisille. 

Kuka olikaan se laupias?  

 – Tapahtumien tarkoitus on 
lisätä perheiden hyvinvointia. 
Esimerkiksi lokakuussa Oulus-
sa vierailee kuuro räppäri Sign-
mark. 

– Marraskuussa televisios-
ta tuttu psykoterapeutti Maaret 
Kallio puhuu armollisesta ar-
jesta, järjestön vastaava perhe-
toiminnan kehittäjä Marja-Liisa 
Kuukasjärvi kertoo.

Myös sisarukset
huomioidaan
Kuukasjärven mukaan toiminnal-
la halutaan tukea erityislasten ja 
heidän vanhempiensa lisäksi myös 
perheen muita jäseniä. Sisarukset 
jäävät helposti varjoon, kun per-
heessä on sairas tai muutoin eri-
tyistä tukea tarvitseva lapsi. 

Tuen tarpeellisuudesta kertoo 
osaltaan avioerojen yleisyys eri-

Sari Viitanen ripustaa oksiin lehtiä, joihin on kirjoitettu äitijoukon toiveita Olohuone-iltojen sisällöistä. Viitanen korostaa, että Kaakkuriin tilaisuuksiin ovat tervetulleita yksinhuoltajavanhempien lisäksi myös 
erityislapsiperheet, joissa on kaksi vanhempaa.

Kun joukkoa yhdisti 
sama kokemus, 
ymmärsimme 
herkästi toisiamme. 
En ollutkaan 
erilainen kuin muut.

Sari Viitanen

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

Erityislapsen määrittelyä pidetään vaikeana. Lainsäädännössä ei ole 
määrittelyä, millainen lapsi on erityisen hoidon tarpeessa oleva. 
Yhden näkemyksen mukaan erityislapsi on lapsi, jolla on asi-
antuntijan lausunto erityisen tuen tarpeesta.  

Eräs erityislapsen äiti on todennut erityisyyden määrittelemisen 
tarpeettomaksi – onhan jokainen lapsi erityinen, ainutlaatuinen.

Erityislapsi voi tarvita tukea esimerkiksi fyysisessä, tiedollises-
sa, taidollisessa tai sosiaalisessa kehityksessä. Tuen tarve voi syn-
tyä myös silloin, kun lapsen kasvuolot vaarantavat hänen terveyt-
tään tai kehitystään. 

Lähde: Diakonia-ammattikorkeakoulun Verkosta vertaisia -opinnäytetyö 
ja haastattelu Valomerkki-sivustolla (Leijonaemot tukevat toisiaan 
-haastattelu 31.10.2013).

Kuka on erityislapsi?

ÀRPÀD KOVÀCS
virkavapaalla oleva 

kansainvälisen työn pastori

tyislapsiperheissä. Jopa 70 pro-
senttia erityislasten vanhemmis-
ta päätyy eroon.

Oulussa on noin 400 omais-
hoidon tukea saavaa vanhempaa, 
joilla on erityistä tukea tarvitse-
va lapsi.

– Mutta tukea saa vain pieni 
osa erityislapsiperheistä,  Kuu-
kasjärvi huomauttaa ja tarken-
taa, ettei toimintaan osallistu-
minen edellytä omaishoidon tu-
en saantia.

Olohuone-tilaisuudet Kaakku-
rissa jatkuvat kerran kuukaudessa. 

RIITTA HIRVONEN



4 Rauhan Tervehdys  |  Nro 29  |  23.–30.9.2015

Muut mediat

SIIHEN, MITEN AIKUISINA 
kohtaamme muiden hätää, vaikuttaa 
kuitenkin se, mitä elämässä on 
tapahtunut ennen kuin päätämme 
osallistua vapaaehtoistoimintaan 
tai kirjoittaa kylmän viestin netin 
keskustelupalstalle. 
– Kun ihminen on kasvatettu niin, 
että hän tietää olevansa rakkauden 
arvoinen, on helpompi ajatella, 
että niin ovat muutkin. Tällainen 
ihminen ei koe, että muille 
antaminen olisi itseltä pois.

Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori 
Anne Birgitta Pessi Helsingin Sanomien 

haastattelussa 17.9.2015

Käännytyspäätöksen sa anut 
saattaa hakea turvaa kir kosta
Kuukauden sisällä tapahtu-

nut turvapaikanhakijoi-
den määrän kasvu Suo-
messa voi luoda lähikuu-

kausina paineita Kirkko turva-
paikkana -ohjeistuksen käyttä-
miseen. 

Suomen ev.lut. kirkko on tar-
jonnut väliaikaisen turvapaikan 
viime vuosina muutamille henki-
löille ja perheille, jotka ovat saa-
neet kielteisen turvapaikkapää-
töksen. 

Tilanteita varten on luotu 
Kirkko turvapaikkana -ohjeistus 
kirkkojen ja kristillisten yhtei-
söjen yhteistyöelimessä Suomen 
Ekumeenisessa Neuvostossa. 

– Kun kaikki tiet ovat tukos-
sa, seurakunnat ovat se viimeinen 
paikka, josta haetaan turvaa, to-
teaa Suomen Ekumeenisen Neu-
voston pääsihteeri Heikki Hut-
tunen. 

Tornioon vastikään avatun 
järjestelykeskuksen tavoitteena 
on tehdä turvapaikkapäätöksiä 
mahdollisimman nopeasti. 

Huttusen mukaan kirkosta 
turvapaikkaa hakevien määrä to-
dennäköisesti nousee. Se luo pai-
neita myös seurakuntien työnte-
kijöille. 

– Turvapaikanhakijat ja hei-
tä auttava lähipiiri joutuu yhä 
enemmän tilanteisiin, joita mi-

kään laki tai sääntö ei määrittele, 
Huttunen pohtii.

Oulun hiippakunta antoi vii-
me viikolla seurakunnille perus-
tietoa turvapaikanhakijoiden tu-
kemisesta. Kirkosta turvapaikka-
na siinä ei anneta uusia ohjeita.

Hiippakuntasihteeri Mirva 
Kuikka kertoo, että valtakun-
nallisissa tapaamisissa aihetta on 
sivuttu. 

– Jokainen tilanne on yksilöl-
linen. Ei voida ajatella, että turva-
paikka kirkosta säännöllisesti jo-
ko annetaan tai ei anneta. 

Oulussa Kirkko turvapaikka-
na -ohjeet ovat olleet käytössä. 
Esimerkiksi muutama vuosi sit-

Rajanveto ku uluu 
vapaaehtoist yöhön 
 Vapaaehtoinen jaksaa paremmin,    kun ei jää yksin, työnohjaaja Liisa Viren sanoo

Vapaaehtoistyö houkut-
taa ja koukuttaa mutta 
saattaa myös uuvuttaa. 
Väsähtämisen taustalla 

voi olla esimerkiksi vapaaehtoi-
sen epärealistinen käsitys omis-
ta mahdollisuuksistaan auttaa 
avuntarvitsijaa. 

Autettava ei ehkä ota hyviksi 
tarkoitettuja neuvoja vastaan ja 
on kiittämätön. 

– Kun toimintaan lähtee suu-
rella innolla, voi olla vaikea hy-
väksyä se, että ihmiset eivät 
useinkaan toimi, kuten me hy-
vää tarkoittaen haluaisimme. Jo-
kaisella on oma elämänsä, voima-
varansa ja kasvunsa, oululainen 
työnohjaaja Liisa Viren sanoo.

Kuten palkkatyössä, myös va-
paaehtoistyössä työn tulokset nä-
kyvät ehkä hitaasti, ja tekijän on 
yritettävä suostua kuluttavaan 
keskeneräisyyteen. 

Tämäkin saattaa väsyttää in-
nokasta vapaaehtoista. 

Vapaaehtoisten henkinen 
huolto ei ole outo asia
Liisa Virenin arvion mukaan mo-
nissa isoissa yhdistyksissä ja jär-
jestöissä vapaaehtoisille on järjes-
tetty työnohjaus. Henkinen tuki 
on tärkeää erityisesti silloin, kun 
vapaaehtoiset kohtaavat vaikeissa 
elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Virenin mukaan työnohjaus 
merkitsee vapaaehtoisille muun 
muassa mahdollisuutta tuuletta 
omia tunteitaan. Kun kokemus-

Jos heittäytyy liiaksi 
toisen ihmisen 
saappaisiin heti 
vapaaehtoistoiminnan 
alkuvaiheessa, vaara 
väsähtämisestä on suuri. 

Liisa Viren

Vapaaehtoistyössä on tärkeää muistaa antaa itselleen kiitosta, Liisa Viren toteaa.

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

ten purkamiselle on varattu ai-
kaa, vapaaehtoistehtäviä ei tule 
vieneeksi niin helposti kotiin.

Jos työnohjaus tapahtuu isom-
massa joukossa, ryhmäläisistä 
voi muodostua työyhteisö vapaa-
ehtoisille.

– Moni tekee vapaaehtoistyötä 
yksin eikä arjessa ole välttämät-
tä kohtaamisia muiden kanssa. 
Siksi työnohjaus voi olla kaivattu 
paikka kohdata ”kollegoita”, Vi-
ren pohtii.

Annatko pikkurillin
vai koko käden? 
Virenin mukaan vapaaehtoistyö-
hön mukaan lähtevien on hyvä 
pohtia etukäteen, minkä kokoi-
sen siivun he antavat elämästään 
talkootyölle.

– Jos vapaa-ajan vastuut heijas-
tuvat muuhun elämästä selviyty-
miseen, on hyvä olla varuillaan 
omasta jaksamisestaan.

Jotta vapaaehtoistoiminta ei 
uuvuttaisi, vapaaehtoisen on tie-
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Ihmisiä

"Meidän tehtävämme on auttaa"

Haaparannan kirkkoherra Juha Rauhala auttaa tulijoita Ruotsista ja 
Suomen rajalla sijaitsevassa matkakeskuksessa päivittäin ainakin 
muutamia tunteja. 

Ruotsin ja Suomen rajalle bussilasteittain tulevat tur-
vapaikanhakijat joutuvat ensi töikseen kokemaan 
pienoisen pettymyksen. 

– ”Onko tämä Suomi?” on yleensä ensimmäinen 
kysymys. Me sitten kerromme, että ei ole. Ilmeet kirkastu-
vat, kun viittilöimme kädellä, että tuolla Suomi näkyy, sa-
noo Haaparannan kirkkoherra Juha Rauhala.

Haaparannan ja Tornion yhteisessä matkakeskuksessa 
on koettu vilkkaita päiviä. Päivittäin on tullut viitisensataa 
turvapaikanhakijaa, jotka ovat matkanneet yöjunalla Tuk-
holmasta Luulajaan ja sieltä bussilla Haaparannalle.

Rajalla sijaitsevassa matkakeskuksessa tulijoita autta-
massa on rajakaupunkien seurakuntien työntekijöitä ja va-
paaehtoisia sekä molempien kaupunkien työntekijöitä.  

Tarjolla on juotavaa ja pientä syötävää, esimerkiksi kei-
tettyjä kananmunia, keksejä, teetä ja hedelmiä sekä opas-
tusta:

– Kerromme, mistä lähtevät 
bussit Suomeen. 

Rauhalan mukaan turvapai-
kanhakijat ovat määrätietoisia: 
he haluavat ostaa bussilipun he-
ti ja nimenomaan Suomeen. Tu-
lijat saattavat kysellä, mikä paik-
kakunta Suomessa on hyvä asua. 

– Ruotsissa vähän ihmetellään, 
miksi kaikki haluavat jatkaa mat-
kaa, vaikka täkäläiset viranomai-
set jakavat koko ajan informaa-
tiota, että Ruotsiinkin voi jäädä. 
Mutta jostakin turvapaikanhakijoille on tullut käsitys, että 
Suomeen kannattaa pyrkiä. 

Irakilaisten, afganistanilaisten ja syyrialaisten tulvassa 
auttava Rauhala kokee olevansa jonkin merkittävän ja his-
toriallisen äärellä. 

– Nämä ihmiset ovat tulleet kaukaa, rasittavan matkan 
takaa. Osa on virkeitä, osa aika väsyneitä, osa sairaita. Yhtä 
kaikki: meidän tehtävämme on auttaa näitä ihmisiä, jotka 
hakevat uutta alkua elämälle Euroopasta.

Rauhalan sydän liikahtaa, kun hän katsoo busseista pur-
kautuvia ihmisiä.

– He ovat lähteneet ahtaista oloista vapaampaan paik-
kaan. Mitä muuta siinä voi kuin toivottaa tervetulleeksi.  

– Ihmisistä huomaa, että eivät he ole jättäneet kotiaan 
seikkailunhalusta, vaan heidät on saanut liikkeelle epävar-
muus ja pelko. Tilanne kotimaassa saa heidät riskeeraamaan 
elämänsä ja säästönsä ja etsimään turvaa perheilleen.

– Itse kukin on aiemmin tiedotusvälineistä lukenut ja 
nähnyt ihmisten hätää eri puolilla maailmaa. On jollakin 
tapaa hämmentävää, liikuttavaakin olla nyt itse osallisena 
siinä. Näitä ihmisiä pitää auttaa eteenpäin. Koen, että heis-
sä Kristus tulee meitä lähelle.

 MINNA KOLISTAJA
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Käännytyspäätöksen sa anut 
saattaa hakea turvaa kir kosta

ten turvaa haki pakistanilaisper-
he, joka lisäselvitysten jälkeen sai 
myönteisen turvapaikkapäätök-
sen. 

Koska tähän saakka tapauksia 
on ollut vain muutamia, turvaa 
hakevien määrän mahdollisesti 
kasvaessa tilanne hankaloituisi. 

Kuikka painottaakin yhteis-
työtä viranomaisten kanssa. 

– Kirkon työntekijöillä ei ole 
mahdollisuuksia tai resursseja 
selvittää taustoja, vaan on luotet-
tava viranomaisten työhön. 

Myös Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto tarjoaa seurakunnille 
asiantuntija-apua.

– Tärkein asia, missä olem-

Tilanteita varten 
on luotu Kirkko 
turvapaikkana 
-ohjeistus.

Rajanveto ku uluu 
vapaaehtoist yöhön 
 Vapaaehtoinen jaksaa paremmin,    kun ei jää yksin, työnohjaaja Liisa Viren sanoo

dettävä oma paikkansa organi-
saatiossa, jossa hän toimii. 

Virenin vinkki on:
– Huolehdi siitä, että saat teh-

tävääsi heti alussa ohjausta ja tie-
dät, mihin voit ottaa yhteyttä 
tarvittaessa. Kukaan ei voi yksin 
kantaa liian suurta vastuuta.

Onneksi on
empatiaa!
Olisi helppo väittää, että kyky 
tuntea empatiaa uuvuttaa vapaa-
ehtoisen auttajan nopeasti. 

– Jos empatia on sitä, että heit-
täytyy liiaksi toisen ihmisen saap-
paisiin heti vapaaehtoistoimin-
nan alkuvaiheessa, vaara väsäh-
tämisestä on suuri. 

– Mutta olisi kauheaa, jos meil-
lä ei olisi myötätuntoa toisiamme 
kohtaan. Empaattisella ihmisellä 
on tahto kohdata ja taito kuun-
nella toista. Empaattinen ihmi-
nen on hyvä vapaaehtoistyönte-
kijä, sillä vapaaehtoistoiminta on 
ennen muuta tasavertaista rin-
nalla kulkemista, Viren sanoo.

Empaattisenkin tulisi osata 
laittaa omia tunteitaan syrjään.

– Rajojen vetäminen on am-
matillisuutta, vaikka puhutaan-
kin vapaaehtoistyöstä.

Viren muistuttaa vanhasta 
viisaudesta: Maailma ei tule kos-
kaan valmiiksi, sillä ongelmia on 
paljon. Yksi ihminen voi tehdä 
vain oman osuutensa. 

RIITTA HIRVONEN

me voineet auttaa, on ollut ohja-
ta hyvän juridisen avun piiriin, 
Huttunen kertoo. 

Ohjeistus julkaistiin 2007
• Kirkko turvapaikkana on suositus, joka ei sido jäsenkirkkojen eikä 

niiden seurakuntien toimintaa. 

• Toiveena on, että paikallistasolla keskustellaan ohjeistuksesta ja 

mahdollisesti myös sovitaan paikallisista toimintamalleista.

• Turvapaikkapyynnön saanut seurakunta päättää, kuinka 

turvapaikkaa hakeneen kanssa toimitaan. 

• Ohjeistus opastaa tiedottamaan heti poliisille, että seurakunta 

on ottanut huolehtiakseen jostakusta uuden turvapaikka- tai 

oleskelulupapäätöksen saamiseksi.  

Kolmisen viikkoa toimineen Oulun vastaan-
ottokeskusten tukiyhdistyksen puheenjoh-
taja Eero Manninen kertoo käyttävänsä 
yhdistyksen asioihin 2–5 tuntia päivässä. 

Määrä voi tuntua hurjalta, mutta Manninen 
sanoo monen muun vapaaehtoisen olevan häntä-
kin aktiivisempi. 

Manninen ei tunne olevansa ylityöllistetty, 
mutta myöntää, että työn määrä yhdistyksessä on 
yllättänyt hänet. 

– Sähköposteja tulvii ja osaan niistä vastaus vii-
västyy. 

– Se ahdistaa, kun ei saa kaikille vastattua.
Tukiyhdistyksen hallituksessa on pohdittu va-

paaehtoisten henkisen tuen järjestämistä. Kehit-
teillä on lista auttajista, joihin vapaaehtoiset voi-
vat halutessaan olla yhteydessä.  

Manninen huolehtii omasta jaksamisestaan 
liikkumalla ja panostamalla riittävään lepoon ai-

Lista henkisen tuen tarjoajista valmisteilla

He ovat lähteneet 
ahtaista oloista 
vapaampaan 
paikkaan. Mitä 
muuta siinä voi 
kuin toivottaa 
tervetulleeksi. 

Juha Rauhala

kaisempaa paremmin. 
– Luotan läheisteni tukeen. Olen siinä mielessä 

onnekas, että minulla on paljon välittäviä ystäviä, 
joiden kanssa tuntuu hyvältä jutella mistä vaan. 

– Toisaalta rauhallinen elämänrytmi on aika 
vieras konsepti minulle. Saan paljon energiaa te-
kemisestä. 

A
rkisto / San

n
a K

ro
o

k

Heikki Huttunen ei näe mah-
dottomana sellaistakaan visiota, 
että myös yksityishenkilöt ryh-
tyisivät piilottelemaan kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saaneita. 

– Jos noudatetaan tiukkaa tur-
vapaikkalinjaa, se sotii yleistä oi-
keustajua vastaan, jolloin sitä ei 
voi noudattaa. 

ELSI SALOVAARA
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joutaa odottaa. Pihkalan mukaan 
ajatustapa on vaarallinen. Sään-
nöllisellä korjaamisella vältyttäi-
siin isoilta, kalliilta remonteilta.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

Oulu, Kempele ja Muhos pilotteina
 Kirkon kiinteistöt kootaan vihdoin yhteen yhteiseen tietokantaan

Seurakunnat käyttävät 260 
miljoonaa euroa vuodessa 
kiinteistöjen hoitoon. Se 
on aika paljon rahaa. Jos 

tieto seurakuntien omistamista 
kiinteistöistä on ruutupaperikir-
janpidon tasolla, se ei ole oikein 
asiallista. 

Näin sanoo Kirkkohallituksen 
yliarkkitehti Antti Pihkala, joka 
kiertää syys–lokakuussa kerto-
massa seurakuntien kiinteistön-
hallinnan kehittämisestä vastaa-
ville ihmisille, että odotettu muu-
tos on tulossa: kaikki seurakun-
tien omistamat ja vuokraamat 
kiinteistöt kootaan yhdeksi, koko 
maan kattavaksi tietokannaksi.

Uuden kiinteistönhallintajär-
jestelmän koekäyttö tapahtuu tä-
nä syksynä Oulun, Kempeleen, 
Muhoksen sekä Pudasjärven ja 
Raahen seurakunnissa.

Seurakunnat hyötyvät
vertailutiedosta
Ajantasainen rekisteri rakennuk-
sista tarvitaan jo siksikin, että en-
si vuoden alusta lukien seurakun-
nat eivät enää saa yhteisövero-
osuutta, vaan avustukset kulttuu-
rihistoriallisten rakennusten yllä-
pitoon tulevat valtion budjetista.

Seurakunnat hyötyvät eniten 
vertailutiedosta, jonka laaja tie-
tokanta tarjoaa.

– Tähän saakka vertailutietoa 
on ollut mahdotonta saada. Jat-
kossa seurakunta voi nähdä esi-
merkiksi sen, paljonko samalla 

jon muitakin velvoitteita, että ra-
kennuksista huolehtimista hel-
posti lykätään. Ajatellaan, et-
tä kyllä se kirkon remontti vielä 

Korjattavaa 
seurakunnilla kyllä 
olisi, mutta asia 
vaatii aika paljon 
ryhtymistä. 

Antti Pihkala

aikakaudella rakennettu, saman-
kokoinen kirkko jossakin toisessa 
seurakunnassa kuluttaa energiaa, 
Pihkala antaa esimerkin.

Yksinomaan suojeltuja kirk-
koja, kellotapuleita ja muita kir-
kollisia rakennuksia kirkolla on 
yli 1500. 

Rakennusavustusta saa
suojellulle rakennukselle
Kirkkohallitus on tähän saakka 
myöntänyt etupäässä vähävarai-
sille seurakunnille rakennusavus-
tusta kiinteistön korjaukseen, res-
taurointiin, laajennukseen sekä 
uudisrakentamiseen.

Jatkossa avustusta voi saada 
lisäksi mikä tahansa seurakunta, 
jolla on suojeltuja rakennuksia.
Pihkala ennakoi, että hakemuk-
sia tulee sellaisiltakin seurakun-
nilta kuin Helsinki ja Espoo. 

– Ihme kyllä, viime vuosina ei 
avustuksia ole juuri edes haettu. 
Korjattavaa seurakunnilla kyllä 
olisi, mutta asia vaatii aika paljon 
ryhtymistä. 

–  Seurakunnilla on niin pal-

Jokaisessa seurakunnassa tehdään kulttuuriperintötyötä ylläpitämällä kirkollisia rakennuksia.

Yliarkkitehti Antti Pihkala antaa rakennuksia ja rakentamista koskevaa neuvontaa 
Kirkkohallituksessa. Hän on myös kirkon kulttuuriperinnön neuvottelukunnan jäsen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset on havaittu 
kouriintuntuvasti jo monissa seurakunnissa. 
Kun leuto ja kylmä sää vaihtelevat talvisin en-

tistä tiheämpään, katon jääpaino kasvaa ja vanho-
jen kirkkojen rakenteet voivat kärsiä.

Osa seurakunnista on korvannut öljylämmi-
tyksen maalämmöllä. Antti Pihkala uskoo, että 
aurinkopaneelejakin aletaan esittää asennetta-
vaksi kirkkojen katoille. 

– Varmaan niitä aluksi oudoksutaan, mutta 
minusta kirkkorakennustenkin pitää elää ajassa. 
Fiksut asiat saavatkin näkyä. 

– Kirkonkin on kannettava vastuuta luoma-
kunnasta. On moraalisesti kyseenalaista polttaa 
öljyä huteran puurakennuksen lämmittämisek-
si, kun tällä vielä saatetaan vaarantaa rakentei-
den kestoa.

Kirkkoja alettiin lämmittää vasta 1800-luvul-
la. Lämmityksen mitoittaminen on kompromis-
si, lopputulos ei saa vaarantaa rakennuksen säi-
lymistä eikä kävijämääriä.  Mutta se, että morsi-
an tarkenisi vanhassa kirkossa kevyissä hepenis-
sä tulipalopakkasilla ei vain ole Pihkalan mukaan 
mahdollinen yhtälö.

Aurinkopaneeleja kirkkojen katoille?

On valmistauduttava
luopumaan seinistä
Seuraava kiinteistöihin liittyvä 
”iso juttu” on Pihkalan mukaan 
luopuminen: 

– Seurakunnilla ei ole tulevai-
suudessa varaa pitää yllä kaikkia 
rakennuksiaan. Joka seurakun-
nan pitäisi jo miettiä, mitä tarvi-
taan välttämättä ja mistä voidaan 
luopua.

Osa seurakunnista on jo arvi-
oinut jäsenkehitystä, sen vaiku-
tuksia kirkollisverokertymään ja 
edelleen verrannut tietoja kiin-
teistöistä koituviin kuluihin. 

– Olen sanonut aiemmin ja sa-
non nytkin: seurakunnan pää-
tarkoitus ei ole pitää yllä raken-
nuksia.

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Paikkoja avoinna

Katso uusimmat 
vapaaehtoistyöpaikat 

osoitteesta 
vapaaehtoistyö.fi

Ensimmäisenä 
puhe on naisista
Tyrnävän seurakunnas-

sa alkaa ensi viikolla, 29. 
syyskuuta uusi Sakastissa 
puhutaan -niminen kes-

kustelu- ja raamattuilta. Tilai-
suudet pidetään Tyrnävän kirkon 
sakastissa.

Ensimmäisellä kerralla sakas-
tissa puhutaan naisista.

Ainakin keskustelusarjan al-
ku kuulostaa raflaavalta. Mis-
tä idea tällaisille tapahtumille, 
Tyrnävän vs. kirkkoherra Outi 
Pohjanen?

– Sehän jo tiedetään, että sa-
kastissa silloin tällöin nauretaan. 
Mutta yhtä hyvin se on vakavoi-
tumisen ja kyyneltenkin paikka. 

Kirkollisten toimitusten ää-
rellä kirkon työntekijä elää tun-
teilla mukana. Kuolema ja elämä 
ovat läsnä sakastin keskusteluis-
sa ja valmisteluissa. Siellä rukoil-
laan jokaisen jumalanpalveluksen 
aluksi seurakunnan puolesta. 

Sakasti on paikka, jossa pyhä ja 
arki sekoittuvat. Koska Tyrnävän 
seurakunnalla ei tällä hetkellä ole 
seurakuntataloa, johon kokoon-
tua, päätimme avata sakastin ovet 
yhteiselle keskustelulle Raamatun 
ja elämänkysymysten äärellä. 

 Sakastissa järjestettävissä ti-
laisuuksissa puhutaan myös tu-
levaisuudesta, pakolaisista, vi-
hasta ja armosta. Miksi nämä 
teemat?

– Viime viikkojen uutisten ää-
rellä tuntuu, että ajankohtaisem-
pia aiheita ei juuri nyt olekaan. 
Erilaisuus ja hätä haastavat mei-
dät kohtaamaan omat asenteem-
me uudella tavalla. Aiemmin eh-
kä hahmotettavissa ollut maail-

– Tuskin sentään. Säännölli-
sesti sakastin täyttävät rippikou-
luryhmät ja kirkkoon tutustuvat 
koululuokat. Jos joku on joskus 
miettinyt, mistä sakastissa puhu-
taan, nyt on hyvä mahdollisuus 
tulla kuulolle ja antaa itsekin ju-
tun juurta.

 Mistä sinä olet viimeksi pu-
hunut sakastissa?

– Rakkaudesta. Sakastin lasi-
ikkunoiden päästämässä valos-
sa pysähdyttiin vihkiparin kans-
sa keskustelemaan rakkauden ar-
kipäivän ilmentymisistä: palve-
lemisesta, kunnioituksesta ja toi-
sesta iloitsemisesta. 

RIITTA HIRVONEN

Sakastissa puhutaan 29.9. naisista, 
6.10. tulevaisuudesta, 13.10. 
pakolaisista, 20.10. vihasta ja 27.10. 
armosta. Tilaisuudet alkavat kello 18.

ma muuttuu juuri nyt nopeasti. 
Aiheita voidaan lähestyä Raa-

matun valossa, mutta myös pie-
nen ihmisen jokapäiväisen kilvoi-
tuksen näkökulmasta.

 Sakastissa nauretaan -kirjoja 
on julkaistu viime vuosina usei-
ta. Synnyttääkö tyrnäväläinen 
keskustelusarja uutta kirkollis-
ta huumoria?

–  Toivottavasti. Tyrnävän kir-
kon sakastissa nauretaan Raama-
tun valossa, mutta Raamattunsa 
lukeneet tietävät, että iso kirja si-
sältää paljon huumoria. 

Moni Raamatun henkilö ja it-
se Vapahtajakin näkivät koomi-
sia piirteitä elämässä – ja etenkin 
meissä ihmisissä.  

Kokoontuvatko tyrnäväläiset 
nyt ensimmäistä kertaa joukol-
la sakastiin, jonne yleensä ei ole 
pääsyä muille kuin jumalanpal-
veluksen toimittajille ja avusta-
jille?

Kempele on kasvava ja monipuolisesti kehittyvä 
lähes 17 000 asukkaan kunta Oulun naapurissa. 
Meillä Kempeleessä on hyvät puitteet ja mahdol-
lisuudet toteuttaa laaja-alaista seurakuntatyötä. 
Seurakunnassamme on 38 työntekijää ja monin-
kertainen aktiivisten vapaaehtoisten joukko.

Seurakunnassamme on haettavana toistaiseksi voimassa oleva

SEURAKUNTAMESTARIN TYÖSUHDE
11.1.2016 alkaen. Tehtävä on uusi.

Seurakuntamestarin tehtävänä on toteuttaa ja kehittää emäntä-,  
seurakuntamestari-, siivous- ja kiinteistöpalveluita sekä niihin liittyvää 
asiakaspalvelua osana paikallisseurakunnan perustehtävää.

Tässä tehtävässä pääset hyödyntämään monipuolisuuttasi vaihtele-
vissa työtehtävissä.

Monipuoliseen tehtävään sisältyy
• ruoka- ja kahvitarjoilujen asiakaslähtöistä toteuttamista,  
 erityisruokavaliot ja teemaruokailut huomioon ottaen, 
• tilojemme ja niiden piha-alueiden edustavuudesta,  
 esteettisyydestä ja viihtyisyydestä huolehtimista,
• seurakunnassa järjestettävien toimitusten ja tilaisuuksien  
 järjestely-, järjestys- ja turvallisuustehtävien hoitamista,
• tiloihin ja tilaisuuksiin liittyviä somistustehtäviä,
• viihtyisyyttä lisäävien sisä- ja ulkokukkiemme hoitamista,
• oman työalasi vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja  
 kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja
• tiloihimme liittyviä opastus- ja esittelytehtäviä.

Odotamme sinulta soveltuvaa ammatillista tutkintoa sekä käytännön 
ammattitehtävissä hankittua työkokemusta. Hygieniapassi on välttä-
mätön. Työ edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Työssäsi olet ammattitaitoinen, oma-aloitteinen, asiakaspalveluhenki-
nen, järjestelmällinen ja vastuullinen sekä omaat hyvät tiimityösken-
tely- ja yhteistyötaidot. Tartut rohkeasti erilaisiin työtehtäviin, eivätkä 
isotkaan tilaisuuksien osallistujamäärät hätkähdytä sinua. Olet 
valmis työskentelemään myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. 
Tehtävä edellyttää sitoutumista kirkkoon.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn ohella kehittävän ja kannus-
tavan työilmapiirin sekä mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi 
osana asiantuntevaa seitsemän työntekijän talous- ja kiinteistötiimiä.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan 
ja peruspalkka on 1 927,74 – 2 046,48 €/kk. Peruspalkan lisäksi 
maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa työkoke-
muksen perusteella enintään 15 % peruspalkasta. Valitun on ennen 
työsuhteen aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan ja salmonellatodistus. Tehtävä täytetään neljän 
kuukauden koeajalla. 

Lähetä hakemuksesi jossa kerrot itsestäsi, motivaatiostasi,  
asenteestasi ja kokemuksestasi 5.10.2015 klo 15 mennessä 
postitse osoitteella: Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvosto, PL 28, 
90441 Kempele. Kuoreen merkintä ”Seurakuntamestari”.  
Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja: seurakunnan emäntäpalvelut Pasi Jarva,  
puh. 040-779 0665: pe 25.9 klo 13-16
ja talousjohtaja Anneli Salo, puh. 040-779 0650: ma 28.9 klo 9-12.

Lisätietoa seurakunnastamme löydät osoitteesta  
http://www.kempeleenseurakunta.fi.

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Ul la  Ke sk i - F i l p p u la

Kirkollista antiikkia esille  
Oulun keskustaan

Mauno Heikkilän mu-
kaan Hailuodon van-
hasta kirkosta ei ole 
jäljellä muuta kuin 

puinen raamattuteline.
– Se oli jäänyt kinkereiden jäl-

keen erääseen maataloon ja pe-
lastui tulipalosta.

Kotiseutu- ja kulttuuriperin-
töä vaalivan Oulu-seuran pu-
heenjohtajana toimiva Heikki-
lä nostelee laatikosta lisäksi esiin 
hopeisia ristejä, krusifiksejä, alt-
tarimaljakoita ja ikonin. 

Hailuodon kirkon palosta pe-
lastanut raamattuteline ja muut 
kultturihistorialliset aarteet tule-
vat esille Oulussa Keskustan seu-
rakuntatalon isoon seurakunta-
saliin. 

Näyttely avataan sunnuntaina 
27. syyskuuta Oulu-seuran Etta-
juhlassa. 

– Näyttely saa olla esillä niin 

pitkään kuin halutaan, Heikkilä 
iloitsee.

Koriste-esineiden lisäksi näyt-
telyyn tulee myös käyttötavaraa, 
kuten papin mukanaan kuljetta-
ma sakraalivälinearkku vuodel-
ta 1741. 

Vuonna 1951 kuolleen Ou-
lun tuomiorovasti Väinö Hel-
teen kaikki pappispuvut pääse-
vät myös ihmeteltäviksi.

– Tauluja on tulossa satakunta, 
Heikkilä sanoo. 

Saliin tulee muun muassa kui-
vaniemeläisen Veikko Aaltolan 
kubistisia teoksia.

Antiikkiesineiden lisäksi 
oman näyttelynsä saavat taiteili-
ja Kari Holman maalaukset Poh-
jois-Suomen kirkoista. 

– Turkansaaren kirkosta tehty 
teos on aivan ennennäkemätön.

ELSI SALOVAARA

Pienempi apostoli Paavali on Saksasta, 
isompi keraaminen hahmo Lähi-idän 
alueelta. Näyttelyä pääsee katsomaan 
seurakuntatalon aukioloaikoina, mikäli 
salissa ei ole muuta toimintaa.

E l s i  S a l ovaa ra

Outi Pohjanen näkee mielellään seurakuntalaisia sakastissa, jota usein pidetään 
pelkästään pappien kokoontumispaikkana.
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Merimiehille 
kerätään jo 
joululahjoja
Merimieskirkon kautta on vä-
litetty joululahjoja tuntematto-
mille merimiehille 140 vuoden 
ajan. Suomen merimieskirkol-
la on toimipisteitä kotimaan 
lisäksi Hollannissa, Belgiassa, 
Isossa-Britanniassa, Kreikassa 
ja Saksassa. 

Joulupaketteja voi toimit-
taa 2. marraskuuta saakka 
osoitteella Vuosaaren meri-
mieskirkko, Provianttikatu 4, 
00980 Helsinki. Paketteja voi 
viedä myös lähimmälle meri-
mieskirkolle esimerkiksi Ou-
luun tai Kemiin.

Paketin sijaan voi antaa 
myös rahalahjoituksen paket-
tien kokoamiseen. Lisätieto-
ja osoitteessa www.merimies-
kirkko.fi.

Bach-urakointi 
päätöksessä
Kempeleessä
Tulevana lauantaina 26. syys-
kuuta klo 18 kuullaan Kempe-
leen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa J. S. Bachin 18. ja vii-
meinen urkuteos.

Konservatorion urkulehtori, 
diplomiurkuri Christian Ahl-
skog on soittanut tämän jäl-
keen konserttisarjassaan kaik-
ki Bachin lähes 300 urkuteosta. 

Ahlskog esittää lauantain 
konsertissa muun muassa mo-
nien suuren suosikin Preludin 
ja Fuugan e-molli.

Pääsy konserttiin on vapaa, 
mutta ohjelmia myydään Ou-
lun konservatorion kirkkomu-
siikin opiskelijoiden opinto-
matkan hyväksi. 

Ahlskog sisällyttää sarjaan-
sa vielä lokakuussa pidettävän 
ylimääräisen konsertin, jossa 
hän tulkitsee harvoin kuullun 
Die Kunst der Fuge -teoksen.

Seurakunnat 
huolehtivat 
pakolaisten 
yöpäivystyksestä
Oulun ev.lut. seurakunnat ovat 
ottaneet huolehtiakseen Ou-
luun yöaikaan tulevien pako-
laisten vastaanoton linja-auto-
asemalla. 
 Aiemmin yöpäivystyksestä 
ovat huolehtineet oululaiset va-
paaehtoiset.

 Oulun kaupunki on järjes-
tänyt mahdollisuuden yöai-
kaan saapuville turvapaikan-
hakijoille odottaa pääsyä re-
kisteröimään turvapaikkaha-
kemuksensa poliisille lämpi-
mässä, linja-autoasemalla.  

Avustuksia ja muuta tukea 
turvapaikanhakijoille organi-
soi Oulun seudun vastaanotto-
keskusten tukiyhdistys.

Kirkon musiikki soi rauhaa, 
pyhyyttä ja hyvää oloa
 Marja Pohjola-Effelle musiikin kuuntelu on 
 nautinto ja yhdessä laulaminen ilo

lellään kirkossa.
–  On ihanaa laulaa yhdessä! 

Kun laulaa muiden kanssa, yhden 
ääni ei kuulu mihinkään, hän nau-
rahtaa.

Erityisen hienona kokemuksena 
Pohjola-Effe pitää barokkimessua, 
jossa yhteinen laulaminenkin nou-
see ihan omaan luokkaansa.

– Mahtava tunne, kun saa vei-
sata virsiä barokkiorkesterin säes-
tyksellä! 

Kirkko 
täynnä kuulijoita
Seurakuntien kanttorit saavat 
Pohjola-Effeltä erityistä kiitosta. 

– He ovat loistavia muusikoita 
ja heillä on hyviä ideoita konsert-
tien ja tilaisuuksien toteuttamiseen.

Kanttoreiden panos näkyy kon-
serttien lisäksi messuissa. 

– Musiikki tekee messusta elä-
vän. Jumalanpalveluksen kaavaan 
liittyvän musiikin lisäksi messuissa 
on usein esiintyviä soittajia ja laula-

– En ole ainut joka nauttii! Mei-
tä on kirkko täynnä kaikenlaisia 
kuuntelijoita. Voin laittaa silmät 
kiinni ja keskittyä kuuntelemaan, 
toisten kanssa yhdessä.

ULLA KESKI-FILPPULA

Sarjassa tutustutaan seurakuntien 
toimintaan ihmisten välityksellä.

Musiikki koskettaa syväl-
tä, joskus kyyneliin asti. 
Musiikin kautta ehey-
tyy ja tulee hyvä olo. 

Näin kuvailee Marja Pohjola-
Effe, joka käy usein kirkoissa kon-
serteissa ja messuissa. 

– Kuunnellessani musiikkia saa-
tan siirtyä muistoissa paikkoihin, 
joista olen kauan sitten lähtenyt 
pois. Yhtäkkiä voin muistaa het-
kiä lapsuudestani, jolloin äiti lau-
loi kuorossa. Musiikin välityksellä 
minulla on yhteys edesmenneisiin 
vanhempiini.

Musiikilla on Pohjola-Effel-
le monia ulottuvuuksia. Kuunte-
leminen on nautinto, ja musiikki 
täyttää hengellisyyden tarpeita se-
kä tuo rauhaa.

– Kirkkomusiikkia kuunnelles-
sani koen yhteyttä pyhyyteen, Ju-
malaan.

Pohjola-Effe käy konserteissa 
muuallakin kuin kirkossa, mut-
ta kirkoissa hänelle syntyy se jokin 
erityinen tunnelma.

– Kirkkotila saa väreilemään eri 
taajuuksilla kuin muu tila. Huo-
maan usein, että kirkossa rauhoi-
tun. Asiat asettuvat järjestykseen, 
kirkon rauha auttaa työstämään 
mieltä. Musiikki käy terapiasta.

Ääni 
muiden joukossa
Musiikki ei ole aina ollut Pohjola-
Effelle merkityksellistä. Lapsena 
hän lähinnä seurasi äitinsä mu-
siikkiharrastusta ja kokeili pia-
nonsoittoa. 

– Se ei ollut minun juttuni sil-
loin.

Tärkeäksi osaksi elämää mu-
siikki on tullut aikuisiällä. Pohjo-
la-Effen mukaan hänen saksalai-
nen miehensä on musikaalisempi 
puoliso perheessä, ja perheen kol-
me tytärtä ovat saaneet musiikki-
geenit isältään. 

Kirkkomusiikin pariin Pohjola-
Effen toivatkin tyttäret, jotka al-
koivat laulaa seurakunnan lapsi-
kuorossa ja soittaa puhallinorkes-
terissa. Siitä lähtien alkoi oma ko-
tikirkkokin tulla yhä tutummaksi.

Tytöt ovat kasvaneet lapsikuo-
rosta nuorisoikään, mutta Pohjo-
la-Effe toimii edelleen Pyhän Tuo-
maan lapsi- ja nuorisokuorojen 
kannatusyhdistyksen puheenjoh-
tajana.

Pohjola-Effen mukaan hänellä 
itsellään ei ole lauluääntä kuoro-
lauluun asti, mutta hän laulaa mie-

Ul la  Ke sk i - F i l p p u la

Pyhän Tuomaan kirkko on Marja Pohjola-Effen kotikirkko. Siellä hän on kokenut monta mieleenpainuvaa musiikkielämystä. 
Kirkon akustiikka ja valoisuus lisäävät musiikkinautintoa.

• Esimerkiksi Oulun ev.lut. seurakunnissa järjestetään vuosittain 

useita satoja musiikkitilaisuuksia. Lähes kaikkiin niihin on vapaa 

pääsy, osaan on vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

• Konserttien lisäksi jumalanpalveluksissa ja muissa hengellisissä 

tilaisuuksissa voi nauttia korkeatasoisesta musiikista. Musiikki 

liittyy läheisesti myös moniin muihin kirkon toimintoihin, 

esimerkiksi rippikouluun.

• Oulun seurakunnissa toimii lähes 40 kuoroa tai lauluyhtyettä eri-

ikäisille harrastajille lapsista senioreihin. Lisäksi on muskareita, 

musiikkikerhoja, laulupiirejä, bändejä ja soittokunta.

Monipuolista musiikkitoimintaa

jia, jotka voivat olla kanttoreita. Jo-
ka kerta saa nauttia ensiluokkaises-
ta musiikista. 

Pohjola-Effe iloitsee seurakun-
tien runsaasta musiikkitarjonnas-
ta, joka on käytännössä maksuton-
ta. Hän on hyvillään myös siitä, et-
tä monet muutkin seurakuntalaiset 
ovat löytäneet tiensä kirkkomusii-
kin pariin.
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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 €)

Juhlavuoden 
tarjous nyt 3 kk

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

Yhdistykset

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

Herännäis-/ Siionin virsiseuroja: ke 23.9. klo 18.30 Piippolan Väinölässä,  
to 24.9. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, Koulutie 8, pe 25.9. klo 18.00  
Tuulikki Tihisellä, Peltotie 11, Pudasjärvi, su 27.9. klo 11.30 Vihannin seura-
kuntatalossa, su 27.9. klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu, su 27.9. 
klo 18.30 Toimitalolla, Vattukuja 2, Oulunsalo, ti 29.9. klo 18.00 Inkeri ja 
Lauri Aholalla, Linnakuja 9, Liminka
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 24.9 klo 19:00 Nuortenilta.
Su 27.9. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Esko Leinonen.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Torstaiseurat 1.10. klo 18. Matti Silvola.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Vammaiset ovat maa-
ilmassa heikoimmas-
sa asemassa. Ei ole sat-
tumaa, että esimerkiksi 

turvapaikanhakijoista vain hävi-
ävän pieni osa on vammaisia, to-
teaa Suomen Lähetysseuran kehi-
tysyhteistyöpäällikkö Katri Lei-
no-Nzau.

Tänä vuonna Suomen Lähe-
tysseuran jokavuotinen Tasaus-
kampanja on kerännyt varoja  ke-
hitysmaiden vammaisten aseman 
parantaminen ja vammaisten las-
ten koulutuksen edistäminen.

Oulunsalossa Tommi Kalenius 
& Trio konsertoi kampanjan hy-
väksi keskiviikkona 23.9. Samana 
päivänä Pulkkilan sekä Pyhännän 
seurakuntataloissa pidetään syys-
myyjäiset, joiden lättykahvituo-
toilla tuetaan kampanjaa. 

Tyrnävällä, Temmeksen seu-
rakuntatalolla järjestetään 23.9. 
elokuvailta. Kuuroille korville 
-elokuvassa tutustutaan Etiopi-
assa sijaitsevan Hosainan kuu-
rojen koulun elämään. Kahden 
euron hintaisten lippujen lisäksi 
buffetin tuotto ohjataan Tasaus-
keräykseen.

Lipaskeräystä järjestetään 
23.9. Lumijoella Salen edessä. 
Kestilässä, Rantsilassa ja Piippo-
lassa kerääjät päivystävät kaup-
pojen edessä 22.–24.9.

Oulun Rotuaarilla järjeste-

tään Tasaus-tapahtuma lauantai-
na 26.9. Paikalla on lipaskeräys ja 
paikalla kuullaan muun muassa 
tansanialaispiispa Andrew Gul-
len puheenvuoro.

Seuraavana lauantaina 3.10. 
Kaukovainion kappelissa pidet-
tävien Mikkelinmarkkinoiden 
tuotto ohjataan myös Tasaukselle.

ELSI SALOVAARA

Tasaus ottaa loppukirin

Osallistu sinäkin
• tilisiirrolla tilille 

 FI38 8000 1400 1611 30 

 viesti: TASAUS2015

•  osoitteessa www.tasaus.fi

• soittamalla 0600-11310 

 (10,26 € / puhelu + pvm) 

• tekstiviestillä Tasaus5 (5 €) tai 

 Tasaus10 (10 €) numeroon 16155
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Anna palautetta ja voita lätkä!
www.rauhantervehdys.fi/palaute

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 nuorisomuusikko 
Esa Rättyä kertoo, mitä mu-
siikkia kuullaan tänä vuonna 
Oulugospel-tapahtumassa. 

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 27.9. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsityönohjaaja 
Sanna Tervo Tuiran seurakun-
nasta. Hän kertoo Kaisa-tytös-
tä, joka joutuu koulumatkal-
laan vaikean valinnan eteen.  
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 27.9. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsityönohjaaja 
Sanna Tervo Tuiran seurakun-
nasta. Hän kertoo Kaisa-tytös-
tä, joka joutuu koulumatkal-
laan vaikean valinnan eteen.   
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta. Virret: 272:1-3, 131:4, 
185:1-4, 186:1- 225, 329:4-5.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Vir-
tuaalikirkon videoarkistoon.
Su 27.9. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.  
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 27.9. klo 10 jumalanpalve-
lus Kuusankosken kirkosta. 
Virret: 186:1-3, 272:1-3, 415, 
454, 186:4,6.
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.

Vapaat äänet -konsertti 
täyttää Karjasillan kir-
kon sävelin sunnuntaina 
27. syyskuuta kello 12.30 

alkaen. Konsertin ohjelma koos-
tuu sävelkieleltään moderneista 
kirkkomusiikkiteoksista. 

Konsertti on osa Uuden musii-
kin lokakuu -festivaalin tapahtu-
masarjaa. 

Kirkkokonsertissa esiinty-
vät Oulun ammattikorkeakou-
lun kamarikuoro, Sofia Magda-
lena -lauluyhtye sekä Cantio Lau-
dis -kuoro. 

Konsertissa kuullaan lisäksi 
muun muassa Einojuhani Rau-
tavaaran ja Arvo Pärtin sävel-
lyksiä. Urkumusiikkia konsertis-
sa esittävät Niina Ylikulju, Ismo 
Hintsala ja Juha Soranta. 

Tilaisuudessa kuullaan kak-
si kokonaan uutta esitystä, Il-
mari Mäenpään uuden sävellys-
työn kantaesitys sekä Vapaat ää-
net -projektiteos Oulun ammat-
tikorkeakoulun musiikinopiske-
lijoilta.

Oulun ammattikorkeakoulun 
musiikinopiskelijoista koostuva 
ryhmä on tehnyt kolmen viikon 
ajan Vapaat äänet -projektiteosta 
työpajatyöskentelynä. 

– Työskentely on sujunut erit-
täin hyvin nopeasta aikataulus-
ta ja ryhmätyöskentelyn rajoitta-
vuudesta huolimatta. Ryhmän jä-
senet ovat sitoutuneet täysin yh-
teiseen hankkeeseen, kertoo pro-
jektia ohjannut säveltäjä Juha 
Pisto. 

– Se on tuottanut niin hausko-
ja kuin kummallisiakin hetkiä ja 
kokemuksia, mutta myös paljon 

jumalanpalveluksessa.
Konsertti järjestetään yhteis-

työssä Karjasillan seurakunnan, 
Oulun ammattikorkeakoulun ja 
Suomen Säveltäjät ry:n kanssa. 

Konsertin käsiohjelma maksaa 
10 euroa.

Tilaisuudessa kuullaan 
kaksi kokonaan 
uutta esitystä, Ilmari 
Mäenpään uuden 
sävellystyön kantaesitys 
sekä Vapaat äänet 
-projektiteos Oulun 
ammattikorkeakoulun 
musiikinopiskelijoilta.

Nuorekas Karjasillan seurakunnan sekakuoro Cantio Laudis on yksi Vapaat äänet 
-konsertin kuoroista.  

Karjasillalla modernia 
kirkkomusiikkia 

Kiinnostaako raamatun kirjoitusten tutkiminen?
Haluatko itse varmistua, miten ilmoitukset on alun perin 
kirjoitettu?

Konkordanttisella käännösmenetelmällä pääset porautumaan 
UT:n alkutekstiin englannin tai saksan perustaidoilla – ja ilman 
teologista koulutusta!
Oletko kiinnostunut – haluatko tutustua? Soittele 040 586 5614

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Pe 25.9. klo 18 hengellinen kokous, 
vieraana Veli Henry
Su 27.9. klo 18 sunnuntain kokous, 
vieraana Keijo Kaikkonen
To 1.10. klo 18 kotirukouskokous  
Estabrookilla, Lumijoentie 40 c, Liminka
Su 4.10. klo 18 ehtoolliskokous,  
vastuussa Kai Similä 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 27.9. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 30.9. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
Su 1.10. klo 11.00 EHTOOLLIS- 

JUMALANPALVELUS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Jeesus vastasi:” Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan 
pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani.” (Joh.14:6)
La 26.9.2015 klo 11 sapattijumalanpalvelus, saarna 

pastori Joel Saarinen ja raamattutunti pastori Paavo Hautala. Jumalanpalvelusten jälkeen 
klo 13.00 RAVINTOTIHEÄ HYVÄNTEKEVÄISYYS LOUNAS (vapaaehtoinen maksu 10 €). Klo 14 
KYSELYTUNTI TERVEYDESTÄ, alustukset aiheeseen: ”Elämäntapamuutos” Kuusamon ETRA 
ry:n pj. ja pastori Paavo Hautala ja ”Elämän rytmityksen merkitys kunnon kohottamisessa” 
P-S ETRA ry:n pj. ja valmentaja Eila Maunu. La 3.10. klo 11 perhejumalanpalvelus, saarna 
Eila Maunu. Jumalanpalveluksen jälkeen salaattilounas. Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. 
Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 26.9. klo 18 Valo-ilta. Su 27.9. klo 11 Jumalan-
palvelus, kaste, Juan Castillo, Nuoret. Seimi ja 
lastenkokoukset. Su 27.9. klo 17 International 
Service, in English and Russian. Ma 28.9. klo 18 
Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 30.9. klo 19  
Ystävän paikka, Anja Nousiainen, Aila Pyörälä, 

Suvi Seppänen. To 1.10. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 26.9. klo 11 Soppaa ja evankeliumia, T-C. Ma 28.9. klo 15-18 Toppilan 
Majakka-kahvio. Ti 29.9. klo 18 Toppilan Majakka-ilta. To 1.10. 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, klo 18 opiskelijoiden ja 
nuorten työttömien ruokakassijako ja illanvietto
Su klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu, kirkkokahvit
Ma klo 13 Maanantaikerho

Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
To 1.10. klo 18 joulupatainfo kaikille patavahdeiksi haluaville

Ke 23.9. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. To 24.9. klo 19 Lähde-ilta, 
Risto Wotschke, lähetystyöntekijä Veli Henry Ruotsista, aihe: muslimit keskel-
lämme – haaste ja mahdollisuus, musiikki: God´s Bell. Pe 25.9. klo 19 Helmi 
(nuortenilta). Su 27.9. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint´s Club, Jatta 
Salmela, Henri Tuhkala, musiikki: Juuli Kauppila. Ti 29.9. klo 10 Äitimiitti & 
taaperotapaaminen. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

K
arjasillan seu

raku
n

ta

kysymyksiä ja oivalluksia.
Työpajan lopputuotoksena 

syntyi tekstimotetti Hengen he-
delmät Paavalin kirjeestä galat-
talaisille. Vapaat äänet -konser-
tin lisäksi teoksen voi kuulla sun-
nuntaina 27. syyskuuta kello 10 
Karjasillan kirkossa pidettävässä 
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Ps. 119: 97-104
Kuinka rakastankaan sinun lakiasi!
Kaiken päivää minä sitä tutkin.
  Sinun käskysi ovat alati ohjeenani,
  ne tekevät minut vihollisiani 
viisaammaksi.
Olen oppineempi kuin kaikki opettajani,
kun tutkin sinun liittosi säädöksiä.
  Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat,
  kun noudatan sinun säädöksiäsi.
Pahan poluille en jalallani astu,
minä tahdon totella sinun sanaasi.
  Sinun päätöksistäsi en poikkea syrjään,
  sillä sinulta minä olen oppini saanut.
Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi!
Ne maistuvat hunajaa makeammilta.
  Sinun säädöksesi antavat minulle 
ymmärrystä.
  Sen tähden minä vihaan kaikkia 
valheen teitä!

Gal. 5: 22-26
Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, 
rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, 
uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä 
vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen 
Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet 
vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. 
Jos me elämme Hengen varassa, meidän on 
myös seurattava Hengen johdatusta. Emme 
saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä 
ärsyttää ja kadehtia toisiamme.

Mark. 2: 23-28
Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon 
laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat 
kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin 
fariseukset sanoivat hänelle: ”Katso nyt! 
Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä 
sapattina ei ole lupa tehdä?” Mutta Jeesus 
vastasi heille: ”Ettekö ole koskaan lukeneet, 
mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen 
miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? 
Hän meni, Abjatarin ollessa ylipappina, 
Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja 
antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen 
on sallittua ainoastaan papeille.” Ja Jeesus 
sanoi heille: ”Sapatti on ihmistä varten eikä 
ihminen sapattia varten. Niinpä Ihmisen 
Poika on myös sapatin herra.”

Pieleen taisi mennä
Mietitäänpä otteita yhdestä päivästäni: miten oma, vapaa tahtoni sai minut toimimaan 
arjessa?

Kun ajoin tänään autolla töihin, ärisin kanssa-autoilijalle: Et voi tulla siihen väliin! 
Oma matkantekoni hidastuu sinun takiasi ainakin seitsemän metrin verran! 

Liikennevalot tuli ohitettua vanhoilla oransseilla. Pakkohan minun oli päästä kään-
tymään, kun en jaksanut odottaa seuraavia. 

Minulla oli kiire. 
Mistähän olisin myöhästynyt? 
Ei hyvältä näyttänyt, ja kello ei ollut vielä kymmentäkään. 
Kaupan kassalla piti vaihtaa painoa jalalta toiselle, kun jono ei edennyt riittävän 

nopeasti.
Mutta hei, pysähdyin suojatien eteen kun näin, että siinä odottaa joku kännykkää räp-

läävä teini. Hän ei nähnyt eikä kuullut, mitä ympärillä olevassa maailmassa tapahtui. 
Vastaantulevan bemarin kuljettaja ei arvostanut päätöstäni, koska mulkoili minua 

pahasti. 
Kotiin mennessä sohva huusi kutsuvasti ja telkkarista tulee Kauniit ja Rohkeat. 
En kuitenkaan mennyt sohvalle vaan lähdin leikkaamaan nurmikon. Ajoin jopa pik-

kuleikkurilla pihamaan reunat. 
Voi, kun olisin viitsinyt laittaa herneille keväällä tukikepit, niin saisin vieläkin naut-

tia sadosta. Sohva voitti juuri silloin, kun niitä keppejä olisi pitänyt kuoria. 
Tänään onnistuin välttämään sohvan, sillä lähdin postiin hakemaan pakettia, jotta 

pääsen illalla valamaan kynttilämuotteja. Ihanaa, kun on ystäviä, jotka osaavat kaik-
kea kivaa ja myös jakavat oppiaan. 

Matkalla postiin poliisit olivat pitämässä ratsiaa. Onneksi kerrankin kännykkäni oli 
pois kädestä enkä ajanut ylinopeutta. Ajoin pollevana ohi. 

Nukkumaan mennessä saatoin todeta, että en tahdo pienissäkään asioissa onnistua 
tekemään oikeita päätöksiä. Miten sitten isoissa?

Kärsimätön minä ottaa herkästi ylivallan. 
Kannattikohan meille ihmisille sittenkään antaa vapaata tahtoa?

ANNELI NIEMINEN
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan lähetyssihteeri, 

vapaaehtoistyön koordinaattori

Sanan aika
Sunnuntai 27.9.2015
Psalmi: Ps. 119:97-104
1. lukukappale: Jes. 1:10-17
2. lukukappale: Gal. 5:22-26
Evankeliumi: Mark. 7:5-13 tai Mark. 2:23-28
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kirkkomusiikkia 
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Keskustelukulttuurista on 
tullut Suomessa räjähdys-
herkkä ruutitynnyri, joka 
suurenee koko ajan. Net-

tiraivo ei aina jää vain virtuaali-
seksi verkon sisään. 

Tutkimusten mukaan uhkailu 
ja painostus muuttavat ihmisten 
toimintaa. Ilmaisunvapaus kape-
nee, kun pelko suurenee ja viha 
kasvaa.

Toisaalta vihapuhe tuottaa 
myös vastavaikutuksia. Kun vie-
rasmaalaisia tai toisenlaisia vas-
tustetaan, myös heidän tukemi-
sensa kasvaa. Pakolaisille kerä-
tään vaatteita, tarjotaan kodeissa 
päivällistä ja majoitusta. 

Monikulttuurisuuden vastus-
taminen tuotti nopeasti suvait-
sevaisuutta korostaneita suuria 
mielenosoituksia.

Uhkailuun liittyy 
naisvihaa
Kansanedustaja, sosiologi Anna 
Kontula on saanut osakseen run-
saasti vihakommentteja ja tap-
pouhkauksia sosiaalisessa medi-
assa. 

rassaa kansakuntaa
Nettiviha on kasvanut uusiin mittoihin.  Media sulkee kommenttipalstojaan 
ja vihapuheista tehdyt rikosilmoitukset kasvavat.  Mikä meitä vaivaa? 

Nettiviha
– Teksteistä näkee, että kirjoit-

tajat ovat usein keski-ikäisiä ja vä-
hän koulutettuja. Enemmistö on 
miehiä. Joukossa on harvoin al-
le nelikymppisiä, kansanedusta-
ja sanoo. 

Kontulan mukaan naisia pilka-
taan ja uhataan Suomessa enem-
män ja rankemmin kuin miehiä.

– Nettiuhoon liittyy usein 
naisvihaa. 

Naisten saamat vihaviestit voi-
vat sisältää rankkaa väkivaltaa, 
kuten raiskausfantasioita tai sil-
pomistoiveita. 

Kontula iloitsee siitä, että viha-
vistejä enemmän hänelle on kui-
tenkin tullut kannustavia tervei-
siä.

Nettiviha luo
ahdistusta
Tampereen yliopistossa tehdyn 
Vihapuhe sananvapautta kaventa-
massa -tutkimuksen mukaan mo-
net kokevat vihapuheen kaventa-
van sananvapautta koko yhteis-
kunnassa. 

Kontula ei koe, että vihapu-
he rajoittaisi sananvapautta, kos-

ka sananvapaus on perustuslain 
suojaama oikeus. 

– Nettiviha edustaa sen sijaan 
ahdistavaa keskustelukulttuuria 
ja huonotapaisuutta, joka on li-
sääntynyt viime aikoina. 

Anna Kontula on havainnut, 
että verkkovihaa lietsovat käyt-
täytyvät yleensä kasvokkain asi-
allisesti.

– Jos kohtaan arkielämässä 
ivaa ja rasismia, puutun siihen 
heti ja tuen uhria. Pilkkaavaa 
käytöstä ei pidä hyväksyä ja sul-
kea siltä silmiä. Tilanne raukeaa 
yleensä maltillisesti, hän sanoo.

Uhkailua helvetin
lieskoilla
Uskonto aiheuttaa AnnaKon-
tulan mukaan yllättävän paljon 
kovasanaista vihaa. Hänen mu-
kaansa sitä tuottavat niin usko-
vaiset kuin uskonnottomatkin. 

Hartaat uskovaiset panevat 
törkeät tekstinsä usein Jumalan 
suuhun – helvetin lieskoilla uha-
ten.

– He ovat usein iäkkäitä henki-
löitä, jotka lähettävät paperipos-

tia. Viesti voi olla, että minä jo-
tenkin pilaisin heidän uskoaan, 
Kontula toteaa.

Kontula tunnetaan paitsi yh-
teiskunnallisesta toiminnastaan, 
myös uskonnollisista kirjoituk-
sistaan. Hän julkaisi vuonna 2012 
Mistä ei voi puhua -nimisen kir-
jan uskosta ja uskonnosta, 

Kontula arvioi, että vihavies-
tejä tuottavat ne netin makuun 
päässeet, jotka eivät aiemmin ole 
saaneet ääntään esille. Hänestä 
ilmiö on ohimenevä vaihe netti-
maailmassa. 

– Panen toivoni nuoriin ja us-
kon, että ajan oloon nettikäytös 
muuttuu heidän mukanaan pa-
rempaan suuntaan.

Nuoret kiusaavat 
toisiaan
Tutkijatohtori Matti Näsi Turus-
ta on tutkinut nuorten nettikiu-
saamista eri maissa. Hänen mu-
kaansa Suomessa puolet nuoris-
ta on havainnut nettivihaa. Sil-
ti vain viisi prosenttia nuorista 
tuottaa vihaviestejä.

Myös Näsi sanoo, että halven-

tava viestintä kohdistuu useim-
miten uskontoon, etnisyyteen ja 
sukupuoleen. Myös ulkonäkö ja 
seksuaalinen suuntautuneisuus 
ovat kärkiaiheita. 

Näsi toteaa, että viha-aineiston 
määrä on tuplaantunut nopeasti 
ja aineisto on tullut raaemmak-
si. Tekstejä tehostetaan vihavide-
oilla. 

Kontulan tavoin Näsikään ei 
ole toivoton. Hän uskoo, että en-
nen pitkää törkyaineistolta lop-
puu yleisö, ja siihen kyllästytään.

Vihapuhe on henkistä 
väkivaltaa
Vihapuhe voi syövyttää siihen 
osallistuneiden mieltä niin, että 
arkikäyttäytyminen muuttuu sa-
maan suuntaan. Käytännössä vi-
hapuhe on jo vihateko, sillä sanat 
ovat teoksi muuttuneita ajatuksia. 

Eurooppalaisen oikeusturvan 
keskusliiton EOK:n toiminnan-
johtaja Jarmo Juntunen muistut-
taa, että ”sananvapauden väärin-
käyttö on rikos, jolla voidaan ai-
heuttaa sosiaalisia, terveydellisiä 
ja taloudellisia ongelmia”.

Mar i  L ä h te e nmaa
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Terapeutti Tommy Hellstenin mukaan me-
dia toimi oikein sulkiessaan vihapalstoja. 
Siinä kirjoittaja pannaan seinää vasten het-
keksi, jolloin hän voi miettiä omia asentei-

taan ja kohdata itsensä.
– Jos vihapuheisiin yrittää vastata netissä ra-

kentavasti, saa yleensä pian mutavyöryn niskaan-
sa. Yritys kääntää keskustelua paremmille urille 
vetää mukaansa – ja pian olet siellä suossa itsekin, 
Hellsten pohtii.

Hänestä nettipalstat ovat vihan lietsojille kuin 
ryyppyremmi. Molemmista tiputetaan entisiä ka-
vereita pois ja jäljelle jäävät samanmieliset, jotka 
tukevat tekijää. 

Hellstenin mukaan netin arveluttavuus on sii-
nä, että se antaa foorumin narsistiselle ja sairaal-
le riehumiselle ilman, että kukaan sanoo vastaan. 

– Netti on kuin suoja, jonka takaa voi laukoa 
mitä tahansa joutumatta vastuuseen – ellei tee joi-
tain tyystin laitonta. 

Polkemalla muista ei 
voi kasvaa isommaksi
Hellstenin mukaan vihaa lietsova yrittää uhon avulla rakentaa 
minuuttaan. Kirjoittaja yrittää vihaamalla osoittaa omaa erin-
omaisuuttaan ja olla kierolla tavalla hyvä.

– Nettiraivoa levittävien itsetuntemus on heikko. Yrittämäl-
lä polkea muita alas ja nousemalla heidän päälleen, he yrittävät 
kasvaa suuremmiksi. Tosiasiassa he pienenevät entisestään, kos-
ka eivät kohtaa itseään.

Hellsten pohtii, että jos tällaisella henkilöllä on yhtään ihmi-
syyttä jäljellä, hän tuntee huonoa omaatuntoa vihapuheistaan, 
mutta on niihin niin koukussa, ettei voi lopettaa. 

Hellstenin mielestä myös myötätuntoa korostaviin mielen-
osoituksiin voi liittyä ongelmia. Hänestä suvaitsevaisuutta pe-
räävät mielenosoitukset voivat muuttua omahyväisyyden tem-

mellyskentäksi. Mutta ne voivat olla myös ensias-
kel kohti hyviä tekoja. 

– Vasta se voi muuttaa jotain, jos omahyväi-
syys muuttuu hyvyydeksi. Jos oikeasti teet jotain 
pakolaisten eteen, luot kontaktin, kohtaat ja au-
tat, se on erilainen teko kuin vain mielenosoitus, 
Hellsten miettii.

Nettivihan takana 
kulttuurivika
Hellsten sanoo, että nettivihan taustalla on isom-
pi asia kuin lama, työttömyys, leikkaukset tai edes 
pakolaisaalto.

– Taustalla on se kulttuurimme vika, että 
olemme järjestelmällisesti purkaneet yhteisölli-
syyttä. Kun ihmisillä ei ole toimivaa lähiyhtei-
söä, jossa peilata itseään, kiinnitytään omamie-
listen nettiryhmiin.

Hellstenin mukaan jokaisella on nähdyksi, 
kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen tarve. Jos tä-
mä ei ole toteutunut, hyväksyntää haetaan netti-
ryhmistä vaikka muita vihaamalla. Siinä ihminen 
tuntee pätevänsä.

– Jos kirjoittajaa on aiemmin mitätöity, ja hän on alistunut sii-
hen reagoimatta, on kuin keräisi ruutia kellariinsa. Jonain päivä-
nä ruutivarasto on niin iso, että se purkautuu vihakanavia pitkin.

Monen vihanlietsojan identiteetti on murentunut aikojen saa-
tossa, terapeutti miettii.

– Se näkyy siinä, että arkielämässä he ovat usein arkoja, jot-
ka räyhäävät vain turvallisen netin suojasta. Silloin ihminen ei 
kohtaa itseään eikä voi muuttua. 

– Onneksi tämä on kuitenkin pieni vähemmistö. Ja vain hy-
vin sairailla ihmisillä vihapuhe muuttuu vihateoiksi, kuten kou-
lusurmaajilla.

SAKARI SARKIMAA

Vihaajalla on murentunut itsetunto

EOK on Rovaniemellä toimi-
va yhdistys, jonka tarkoituksena 
on edistää ihmisoikeuksia ja oi-
keusturvaa.

Vihapuheen soppaa kiehut-
taa myös media. Lehdistö tart-
tuu helposti kohujuttuihin, kos-
ka ne lisäävät myyntiä, klikka-
uksia ja ilmoitustuloja. 

Lehtien kommenttipalstoil-
la käynnistyy usein nettiraivo 
jutusta kuin jutusta. Asiakom-
mentointi tyrehtyy alkuunsa, 
minkä jälkeen kirjoittajat hauk-
kuvat toisiaan.

Oletko törmännyt vihapuheeseen netissä?Gallup
Kysyimme maanantaina Oulun keskustassa liikkuvilta nuorilta,
 ovatko he törmänneet netissä vihapuheeseen ja millainen 
kirjoitus ylittää sopivuuden rajan. 

TEKSTI: RIITTA HIRVONEN
KUVAT: MINNA KOLISTAJA

Yritän vältellä sosiaalisessa me-
diassa negatiivisia kirjoituksia. 
En edes lähde lukemaan palsto-
ja, joilla voisin törmätä vihapu-
heeseen. 

Yleiset käyttäytymissäännöt 
eivät muutu mielestäni toisenlai-
siksi netissä. 

Sanojan pitää osata faktat, jos 
hän väittää jotakin.  

Heidi Rytkönen
Kiuruvesi 

En käytä nettiä sillä tavoin, että 
liikkuisin siellä, missä on viha-
puhetta.

Mielestäni ei ole mitään yhte-
näistä rajaa sille, millainen puhe 
loukkaa. Ei voi määritellä sanoja, 
jotka olisivat yleisesti epäsopivia.
Sietämisen raja on henkilökoh-
tainen. Jokainen määrittelee itse, 
mikä häntä loukkaa.

Iris Matinlauri
Kotka

Siihen on vaikea olla törmää-
mättä jossakin muodossa, vaik-
ka välttelen palstoja, joilla sitä on.

Henkilökohtaisuuksiin menevä 
puhe loukkaa. 

Vihan levittäminen netissä on 
tarpeetonta. Omaa vihaa tulisi 
käsitellä esimerkiksi terapiassa.

Nettiviha ei ole mediaseksikäs-
tä, vaikka kirjoittaja voi luulla ole-
vansa ”in” vihatessaan jotakin.

Eelis Ikäheimo
Oulu

Vihapuhe lisää 
rasismia
Kuohunta jatkuu sosiaalisessa 
mediassa juttulinkkien myö-
tä. Oman ryhmän sisällä tun-
tuu, että kaikki ovat ”oikeas-
sa”, eli samaa mieltä kirjoitta-
jan kanssa. 

Eri mieltä olijoita haukutaan 
rankasti.

Anna Kontulan mukaan ku-
kaan ei pysty sanomaan, missä 
määrin vihapuhe johtaa ääri-il-
miöiden kaltaisiin vihatekoihin. 

Se on kuitenkin hänestä täy-
sin selvää, että rasismia hyväk-
syvä kirjoittelu johtaa siihen, 
että maahanmuuttajat tai hei-
tä tukevat kokevat rasismia 
myös käytännön arjessa entis-
tä enemmän.

Vihamielisten joukko on 
pieni, mutta kuuluva ja näkyvä 
vähemmistö kansasta. 

Rakentava keskustelu ja 
myötätunnon aloitteet kuiten-
kin nostavat päätään myös vi-
han viidakosta. 

SAKARI SARKIMAA

Jokaisella on 
nähdyksi, kuulluksi 
ja hyväksytyksi 
tulemisen tarve. 
Jos tämä ei 
toteutunut, 
hyväksyntää 
haetaan 
nettiryhmistä 
vaikka muita 
vihaamalla. Siinä 
ihminen tuntee 
pätevänsä.

Tommy Hellsten

Vihapuhe voi syövyttää 
siihen osallistuneiden 
mieltä niin, että 
arkikäyttäytyminen 
muuttuu samaan 
suuntaan. Käytännössä 
vihapuhe on jo vihateko, 
sillä sanat ovat teoksi 
muuttuneita ajatuksia. 

Mar i  L ä h te e nmaa



14 Rauhan Tervehdys  |  Nro 29  |  23.–30.9.2015

Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.9.2015

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

Tuomiokirkossa tulkitaan
tuttuja lauluja

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Anton Reino 
Hämälä, Petteri Simeon Sal-
mela.
Haukipudas: Anna Elena 
Jääskeläinen, Benjami Toivo 
Taneli Sassi, Pieti Matti An-
tero Jänkälä.
Karjasilta: Alma Livia Ala-
mäki, Maiju Maarit Hyväri-
nen, Don Aleksi Sakari Hä-
mäläinen, Kaarlo Nikolai Ka-
jula, Lidia Olivia Tuulia Kive-
lä, Olavi Akseli Kyrö, Jade-Ju-
lia Johanna Lamsijärvi, Lotta 
Lilja Pauliina Moilanen, Valt-
ti Väinö Hermanni Nortunen, 
Elma Tyyne Kaarina Rautio, 
Vilja Aino Annikki Ronkai-
nen, Johnny Väinö Sakari 
Rönty, Moona Elisabet Vuo-
renmaa.
Kiiminki: Eevi Elina Gran-
lund, Emil Helmer Körkkö.
Oulujoki: Evelia Aniella Jaa-

ra, Vertti Viljami Kervinen, 
Luukas Juhani Koivikko, Si-
enna Linda Lumikki Kopo-
nen, Luca Oliver Lepola, 
Joosua Topi Viljami Luokka-
nen, Samu Armas Ollitervo, 
Iida Wilhelmiina Simonen, 
Vertti Jaakko Antero Säynä-
jäaho, Oskari Heikki Teppo, 
Aino Pauliina Toivanen.
Tuira: Leo Vilho Tapio Haa-
pakangas, Alvar Frans Lie-
des, Kiia Helmi Linnea Meri-
läinen, Minja Amanda Karo-
liina Pallari, Aimi Maria Ast-
rid Puhakka, Mila Aliisa Päk-
kilä, Elma Loviisa Salonpää, 
Mico Juhani Vähäkuopus.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ilkka Juha-
ni Lukkariniemi ja Anna He-
lena Pajunen, Anton Hora-
cio Mustonen ja Lotta Emilia 
Väänänen.

Haukipudas: Tommi Saka-
ri Kantola ja Elina Johanna 
Veijola.
Karjasilta: Juuso Eemeli Pel-
tola ja Henna Katariina Kar-
sikas, Sami Petteri Kuha ja 
Anna Matilda Ruotsalainen, 
Matti Paavo Johannes Korpe-
la ja Miia Maaria Ranta, Mat-
ti Simo Johannes Määttä ja 
Aino Maria Mäkitalo.
Oulujoki: Janne Kalevi Pelli-
kainen ja Tiina Maria Mart-
tila.
Tuira: Juho Pekka Matias Ke-
ränen ja Outi Anu Elisa Nuo-
jua, Matti Olavi Sillanpää ja 
Kristiina Säde Siirilä, Joona 
Johannes Harju ja Viivi Lot-
ta Valtonen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Hilja Maini 
Valpuri Jämsén 92, Ilmi Ma-
ria Pellikka 95.

Haukipudas: Irja Eliina Soro-
nen 95, Alli Aini Pietilä 88, 
Aino Mirjami Holsti 70, Jar-
mo Kalevi Jukuri 48.
Karjasilta: Heikki Kauppi-
nen 87, Liisa Annikki Koski-
virta 62, Eila Anna-Liisa Lat-
tula 85, Elvi Johanna Mäen-
pää 92, Paavo Johannes Nie-
mi 78, Olavi Ensio Pikkujämsä 
75, Liisa Inkeri Tannerma 87.
Kiiminki: Rauha Gunilla 
Runtti 88, Aino Liisa Väänä-
nen 75, Toivo Juhani Jumis-
ko 63.
Oulujoki: Ellen Aliina Myl-
ly 90.
Tuira: Antti Esko Junttila 83, 
Aimo Antero Lehmikangas 
83, Senni Eufrosyne Rauma 
96, Martti Ilmari Seppänen 
80, Veikko Antti Tervonen 
84, Veli Veikko Viittanen 79.

Oulun tuomiokir-
kon konserttisar-
ja päättyy perjan-
taina 25. syyskuu-

ta kello 19 Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kant-
torien omaan konserttiin. 

Henna-Mari Sivula 
(sopraano) ja Lauri-Kal-
le Kallunki (baritoni) tul-
kitsevat urkujen ja pianon 
säestyksellä tuttuja hen-
gellisiä lauluja, jotka tuo-
vat valoisaa tunnelmaa pi-
menevään iltaan. Ohjel-
mistossa ovat muun mu-
assa Franz Schubertin Ave 
Maria ja Ludwig van Beet-
hovenin Jumalan kunnia 
luonnossa. 

Uudempaa tuotantoa 
konsertissa edustaa muun 
muassa Tauno Pylkkäsen 
säveltämä Pastorale. 
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Tuomiokirkon kesä-
kahvila Cafe Kryp-
ta on sulkenut 
ovensa. 

Kahvilan kautta on tuet-
tu päättyneenä kesänä nuo-
ria sekä kotimaassa että ul-
komailla. 

Kuluneen kesän aika-
na Oulun tuomiokirkossa 
työskenteli oppaana ja kah-
vilatyöntekijänä 24 nuorta. 

Kahvila tuotti 16 127 
euroa. Tästä summas-
ta 5700 euroa suunnataan 
Nepalin maanjäristyksen 

uhrien auttamiseen ja lo-
put Riitta ja Olavi Heinon 
työlle Tansaniaan. 

Heinojen työ tähtää sii-
hen, että entistä useammat 
tansanialaiset nuoret saisi-
vat ammatin ja työpaikan.  

Herkkujen lisäksi Cafe 
Kryptan vetonauloja ovat 
käsityöt. 

Tänä vuonna kahvilan 
myyntihittejä olivat turis-
tien suosimat villasukat, 
jotka myytiin kokonaan 
loppuun kesän aikana. 

Myös Oulun tuomio-

kirkon oma kesämuki sekä 
Heikki Aronpään suun-
nittelema, tuomiokirkon 
pohjakuvaan perustuva 
hopearisti (kuvassa) kävi-
vät hyvin kaupaksi.  

Kryptassa kokoontuu 
joka keskiviikko kello 10–
13 käsityöpiiri Silmukka, 
johon kuka tahansa voi 
tulla mukaan tekemään 
käsitöitä lähetystyön hy-
väksi. 

Neuleiden lisäksi teh-
dään muun muassa kort-
teja. 

Koru Kryptan suosikkiostoksia

Laulumusiikin lisäk-
si kuullaan urkukappalei-
ta Lauri-Kalle Kallungin 
ja Péter Marosvárin esit-
tämänä. 

Kallunki improvisoi 
uruilla syksyisestä Pai-
menen syyslaulu -kansan-
lauluteemasta ja soittaa 
Léon Boëllmanin Tocca-
tan Goottilaisesta sarjasta. 
Marosvári tulkitsee Hanf-
fin urkukoraalipreludeja 
sekä Zoltán Kodályn sä-
veltämän teoksen Maros-
székin tansseja. 

Konserttisarja veti Ou-
lun tuomiokirkkoon run-
saasti musiikinystäviä ke-
sän aikana, ja se toteute-
taan myös ensi vuonna.

Perjantain tilaisuuteen 
on vapaa pääsy.

Silmukasta löytyy myös 
ompelukone, jota käsityö-
piiriläiset voivat käyttää. 

San
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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 23.9. ja 
30.9.  klo 17, Heinätorin srk-
talo. 
Raamattupiiri to 24.9. klo 
15, Intiön srk-koti. Kaikille 
avoin raamattupiiri, jota ve-
tää rovasti Urpo Luokkala. 
Tervetuloa tutkimaan Raa-
matun kertomuksista ja kes-
kustelemaan niistä. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
24.9. klo 18, Keskustan srk-
talo, Lilja. NNKY ja Sinapin-
siemen ry. Hiljaisuutta, ruko-
usta, Taize-lauluja. 
Aamupiiri la 26.9. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydes-
tä yhteyteen 
la 26.9. klo 18, 
Vanha pappila. 
Sanajumalan-
palvelus su 
27.9. klo 10, 
Oulun tuomio-
kirkko. Toimit-
taa Anna-Mari 
Heikkinen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttori-
na Péter Marosvári ja urkuri-
na Lauri-Kalle Kallunki. Ou-
lun Laulu, johtaa Kristian He-
berg. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi 
Messu su 27.9. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 28.9. klo 15, Vanha pap-
pila. Piiri kokoontuu joka toi-
nen viikko.

Raamattupiiri ti 29.9. klo 19, 
Intiön srk-koti. Pohjois-Poh-
janmaan Kansanlähetys. 
Raamattupiiri to 15.10. klo 
13, Vanhan pappilan Rovas-
tinsali.

Harrastukset ja kerhot 
Silmukka käsityöpiiri ke 
23.9. ja 30.9. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Käsi-
työkerhossa tehdään lähe-
tystyön hyväksi erilaisia käsi-
töitä. Silmukkaan ovat terve-
tulleita kaikki käsitöistä kiin-
nostuneet. Lisätietoja: lähe-
tyssihteeri Anneli Nieminen, 
p. 040 5747 105. 
Lautapeli-ilta ke 23.9. klo 19, 

Keskustan seurakun-
tatalo. Tervetuloa 

pelaamaan lau-
ta- ja seurape-
lejä Keskus-
tan seurakun-
tatalolle mo-
nitoimisaliin. 

Kaffi- ja tee-
tarjoilu.

Heinäpään eläke-
läisten kerho to 24.9. 

klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kaikille eläkeläi-
sille avoin kerho. Lisätieto-
ja: diakoni Kaisa Jaakkola, p. 
040 7304 117. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
24.9. klo 12.30,  Intiön srk-ko-
ti. Tule hartauden, keskuste-
lun, pienen ohjelman ja kah-
vikupposen äärelle. 
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 24.9. klo 13–14.30,  Van-
ha pappila. Suomen vanhin 
lähetyspiiri kokoontuu tors-
taisin lähetyksen ja Raama-

tun hengessä. Lisätietoja: lä-
hetyssihteeri Anneli Niemi-
nen, p. 040 5747 105.
Lenkkiryhmä to 24.9. klo 18,  
Keskustan seurakuntatalo. 
Yhteinen iltalenkki kaupun-
gin alueella. Pidämme yllä 
omaa kuntoa ja kehittämme 
sitä. Kokoonnumme moni-
toimisalissa, josta lähdemme 
noin tunnin lenkille tai muu-
ten reippailemaan. Palattu-
amme nautimme pientä il-
tapalaa ja hengenravintona 
on lyhyt iltahartaus. Lisätie-
toja: Mono Kuoppala, p. 040 
5747 124.
Nuorten pelikahvila pe 25.9. 
klo 18,  Vanhan pappilan ki-
vijalka, erityisnuorisotyön ti-
la. Yhdessäoloa pelejä pelail-
len. Ohjelmassa myös kahvit-
telua ja seurustelua.
Risteyksessä nuortenilta ke 
30.9. klo 18,  Keskustan seura-
kuntatalo. Illan teemana: Ar-
kienkeleitä. Noin tunnin tee-
matyöskentelyn jälkeen ilta 
jatkuu kahvi / teen voimalla. 
Voit vapaasti valita haluat-
ko vain olla tai viettää aikaa 
toisten nuorten kanssa. Myös 
lautapelit ovat käytettävissä.
.

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 23.9. ja 30.9. klo 
11,  Heinätorin seurakuntata-
lo. Ruokailun hinta 2 €. Jär-
jestää tuomiokirkkoseura-
kunnan diakoniatyö. 
Naamakirja livenä ke 23.9. ja 
30.9. klo 15, Keskustan seura-
kuntatalo. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124 tai 

Käkkärä Kärkkäinen, p. 040 
5747 183.
Aamukahavit to 24.9. klo 9,  
Keskustan seurakuntatalo. 
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän tapaaminen aamukaha-
vien parissa. 
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 24.9. klo 
11, Keskustan seurakuntata-
lo. Päivystys päihde- tai kri-
minaalityön apua tarvitsevil-
le, p. 040 5157 315, riku-mat-
ti.jarvi@evl.fi. 
Diakonian aamu ti 29.9. klo 
9. Ilmainen aamupala työttö-
mille ja vähävaraisille Keskus-
tan srk-tlon monitoimisalissa.
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä Keskustan srk-
tatalossa. Kotikäyntipyyn-
nöissä voitte olla yhtey dessä 
suoraan oman alueen työn-
tekijään. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Puuhakerho 1.–6.-luokkalai-
sille ke 23.9. ja 30.9. klo 17.30,  
Keskustan srk-talo. 
Keskustan perhekerho to 
24.9. klo 10, Keskustan srk-talo. 
Tupa tiistaisin ja torstaisin to 

24.9. ja ti 29.9. klo 14  Keskus-
tan srk-talo. Lisätietoja:  Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779.
Perhepyhäkoulu su 27.9. klo 
12,  Heinätorin srk-talo.
Intiön perhekahvila ma 
28.9. klo 10, Intiön srk-koti. 
Mukana lastenohjaaja Tea 
Lakkala, p. 050 5207 757.
Kokkikerho 4.–6.-lk ma 28.9. 
klo 18, Heinätorin srk-talo. 
Ennakkoilm: Kaija Siniluoto, 
p.  050 5249 779.
Jumppakerho 3.–6.-lk ma 
28.9. klo 18  Kansainvälinen 
koulu, Kasarmintie 4, liikun-
tasali.
Heinäpään perhekerho ti 
29.9. klo 10, Heinätorin srk-
talo. 
Kokkikerho 1.–3.-lk ti 29.9. 
klo 17.30,  Heinätorin srk-ta-
lo. Ennakkoilm: Kaija Siniluo-
to, p. 050 5249 779. 

Musiikkitilaisuudet
Kanttoreiden konsertti pe 
25.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Oulun tuomiokirkon 
kanttorit musisoivat kesä-
kauden päätteeksi. Henna-
Mari Sivula sopraano, Lau-
ri-Kalle Kallunki, baritoni ja 
urut, Péter Marsovári urut ja 
tenori. Vapaa pääsy! 

Silmukka 
käsityöpiiri 

ke 23.9. ja 30.9. 
klo 10, Oulun 
tuomiokirkon 

krypta.

”Kuljetaan yhdessä tämä lyhyt matka”
Runokirja aiheesta hyvä kuolema 

Saattohoitoa käsittelevä runokirjateos julkaistaan 
sunnuntaina 27.9. klo 10 messun jälkeen 

Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Paikalla teoksen toimittanut rovasti, 

runoilija Niilo Rauhala.

Eroryhmä aikuisille
Syksyn eroryhmä kokoontuu Keskustan seurakuntata-
lolla (Isokatu 17) 6.10. alkaen. Kokoontumiset tiistai-
sin klo 14–15.30 kahdeksan kertaa, lukuun ottamat-
ta viikkoa 43. 

Eroryhmässä käsitellään keskeisiä eroon liittyviä tee-
moja sekä etsitään voimavaroja arkeen. Ryhmän vetä-
jinä toimivat perheneuvoja Johanna Siira sekä Essi Nie-
mi 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.

syyslomaleiri 
Tuiran ja Oulujoen nuorten

 
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.
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Tervetuloa oman seurakuntasi 
4-vuotiaiden syntymäpäiville

Syntymäpäiviä vietetään 11.10.

Oulujoella Hintan seurakuntatalossa klo 12
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa klo 13
Tuomiokirkkoseurakunnassa Heinätorin 
seurakuntatalossa klo 14
Karjasillan kirkossa klo 15
Tuirassa Pyhän Tuomaan kirkossa klo 15
Oulunsalon kirkossa klo 15
Kiimingin seurakuntakeskuksessa klo 15.

Ilmoittautuminen syntymäpäiville osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat 
tai kotiin tulleessa kutsussa mainitulla tavalla.
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Kutsumme mukaan erityises-
ti isovanhempia.
Pyhäkoulu su 27.9. klo 12 
Kirkkopirtissä.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 28.9. klo 
10–13 Jäälin kappelilla.
Nuorten Yökahvila pe 2.10. 

klo 18.30–22 Jäälin 
kappelissa.

Suvelan lenkki – 
Naisten lenkki-
ryhmä ma 28.9. 
klo 18–20 Suve-
lassa. Klo 18 läh-

detään lenkille, 
sitten saunaan. Pien-

tä iltapalaa tarjolla.
Naisten kasvuryhmä ti 29.9. 
klo 14 Kolamäessä Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella, Kivitie 1 E 
(sisäänkäynti pihan puolelta).

Muut menot
Nimikkolähettimme Pirkko 

Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.9.2015

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 27.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, radiointi Radio Dei.
Tuomasmessu su 27.9. klo 
13 Jäälin kappelissa. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaa 
Seija Lomma, Kirkkokuoro, 
Tapio Orava kitara sekä Sari 
Wallin piano.
Lähetyspiiri ma 28.9. klo 13 
Montin-salissa.
Raamattupiiri to 1.10. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 28.9. klo 11–
12 Jäälin kappeli.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 28.9. klo 
9.30–10.30, Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuone, Kivitie 1E, sisään-
käynti pihan puolelta.
Diakoniapiiri ma 28.9. 13–
14.30 Jäälin kappelissa. Ryh-
mässä teemme kä-
sitöitä ja askar-
telemme dia-
koniatyön 
hyväksi. Ryh-
mään voi tul-
la myös va-
paaehtoistyös-
tä kiinnostu-
neet, juttelemaan 
ja tapaamaan tuttuja. 

Jumalanpalvelukset ja
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, avus-
taa Leena Brockman, kant-
torina Eeva Holappa. Saar-
nan aikana pyhäkoulu lapsil-
le kirkon takaosassa morsius-
huoneessa. 
Raamattupiiri ke 23.9. ja 
30.9. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Rukouspiiri to 24.9. ja 1.10. 
klo 18 srk-keskuksen kappe-
lissa.

Musiikkitilaisuudet
Virsi-ilta ke 23.9. klo 18 Kol-
jun majalla Halosenniemes-
sä. Laulamme virsiä yhdessä. 
Mukana kirkkoherra Jaakko 
Tuisku ja kanttori Hannu Nie-
melä. Halosenlahden kyläyh-
distys tarjoaa iltapalan. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu lapsille su 27.9. 
jumalanpalveluksen saar-
nan aikana kirkon takaosas-
sa morsiushuoneessa. Pyhä-
kouluun tullaan saarnan al-
kaessa ja pyhäkoulun päät-
tyessä lapset palaavat omi-
en aikuisten luokse. Jokai-
sesta jumalanpalveluksesta 
tai pyhäkoulusta saa tarran 
Messupassiin. Kun on saanut 
viisi tarraa, voi valita pienen 
lahjan.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa,  Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-

la koululla. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten yhteinen 
kerho, johon voi tulla ilman 
ilmoittautumista. Lisätietoja: 
p. 040 5471 472 tai outi.palo-
kangas@evl.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Alakoululaisten kerhot eri 
kylillä alkavat viikolla 38. 
Katso lisätiedot kerhoista, 
kerhopaikoista, -ajoista ja il-
moittautuminen ja lisätie-
dot osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/haukiputaan-
seurakunnan-kerhot
Missionuoret to 17.9. klo 18 
Wirkkulan kahviossa.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 24.9. klo 13 srk-kes-
kuksessa. Eläkeläis-
ten musiikkipiiris-
sä lauletaan yh-
dessä ja perehdy-
tään musiikkiin 
mm. kuuntelun 
kautta. Tied. Han-
nu Niemelä, p. 040 
5471 660.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ma 28.9. klo 13 Jokivarren 
vanhustentalolla, ke 30.9. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
1.10. klo 13 srk-keskuksessa. 
Kuljetuspyynnöt maanantai-
sin klo 9–11 diakoniatoimis-
toon, p. 044 7310 232.
Juttukahvila ke 30.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Kuljetuspyynnöt maanantai-
sin klo 9–11 diakoniatoimis-
toon, p. 044 7310 232.
Nuorten avoimet ovet kes-
kiviikkoisin klo 18–20 Kellon 
srk-kodilla. 
Varkkamissio-kerho torstai-

sin klo 16.30 Wirkkulan kah-
viossa.
Nuorten illat perjantaisin 
klo 18–21 Wirkkulassa. Jos 
haluat toimia illoissa vapaa-
ehtoisena, ilmoittaudu Tar-
jalle. 
Lapsikuoro on täynnä. Uu-
sia kuorolaisia otetaan tar-
vittaessa joulun jälkeen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 28.9. klo 10 
srk-keskuksessa. 
Mielenterveyskahvila ti 
29.9. klo 13 srk-keskuksessa. 
Ks. ilmoitus.
Diakonian puhelinpäivystys 

maanantaisin klo 9–11 
taloudellisen avun 

hakemiseksi, p. 
044 7310 232.
Senioriapu tar-
joaa vapaaeh-
toisten kerta-

luonteista apua 
kotona asuville. Ota 

yhteyttä Mauri Raappa-
na, p. 044 2104 415 tai Johan-
na Kerola, p. 045 1393 993.

Muut menot
Lähetysseurat Angolan 
työn hyväksi su 27.9. klo 16 
Marja-Liisa ja Arvo Alaperäl-
lä, Välitie 16, Haukipudas.
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ke 30.9.
Vanhustenviikon juhla ti 
6.10. klo 13 srk-keskuksessa. 
Ks. ilmoitus.
Kellonkartano: Naisten päi-
vä la 26.9., kauden päätös-
juhla su 27.9., Kartanon Kirk-
ko sunnuntaisin klo 13. 

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 2.10. klo 10 
Jäälin kappelissa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin 
klo 9.30–11.
Perhekahvilat 
Kirkkopirtissä 
perjantaisin klo 
9.30–11 ja Jäälin 
kappelissa maa-

nantaisin klo 
9.30–11.

Esikkoryhmä 
tiistaisin klo 10–12 
Jäälin kappeli.
Ilta perheille to 
1.10. klo 18–20 Jää-

lin kappelissa. Lep-
poisaa yhdessäoloa, 

askartelua, muskaria, hil-
jentymistä, pientä iltapalaa. 

Virsi-ilta
 ke 23.9. klo 18 
Koljun majalla

 Halosen-
niemessä.

Rauhanyhdistykset: Kello: 
ompeluseurat pe 25.9. klo 
18.30 ry:llä. Jokikylä: ompe-
luseurat pe 25.9. klo 18.30 
Marja ja Markku Huttusella, 
Sipolanranta 21, kirkkoseu-

rat su 27.9. klo 13 ja klo 17, 
koulutustilaisuus päiväker-
ho- pyhäkoulu- sekä raamat-
tuluokkien opettajille ti 29.9. 
klo 18.30 ry:llä.

Vanhustenviikon juhla 
tiistaina 6.10. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. 

Kahvitarjoilu aluksi. 
Ohjelmaa 
eläkeläisjärjestöiltä. 
Tervetuloa. 
Mukana 
diakoniatyöntekijä 
Heli Puuperä. 

Mielenterveyskahvila 
tiistaina 29.9. klo 13 seurakuntakeskuksessa. 

Tuetaan toisiamme ja etsitään elämään iloa 
kahvi- tai teekupposen äärellä. Alussa hartaus. 

Yhdessä kävijöiden kanssa voidaan 
suunnitella tulevaa sisältöä. 

Kahvila on kerran kuukaudessa.

Mielenterveyskahvila 

w
w

w
.sxc.h

u

Kirkkoherran-
virasto suljettu 

ke 30.9. 
henkilökunnan 
TYKY-päivän 

vuoksi.

torstaina 24.9. vietetään Kirkko lähelläsi- päivää

Seurakunta tarjoaa hernekeittoa 
kirkonkylällä K-Aterian edustalla ja 

Jäälissä K-Marketin edustalla klo 11–13. 
Työntekijöitä tavattavissa.

Tuomasmessu 
sunnuntaina 27.9. klo 13

Jäälin kappelissa. 

Tervetuloa hiljentymään 
rukouksen sanankuulon 

sekä reippaiden ja 
levollisten laulujen pariin. 
Liturgina Seija Helomaa 
ja messua toteuttamassa 
joukko työntekijöitä ja 

vapaaehtoisia.

ja Raimo Tuppurainen vie-
railevat seurakunnassam-
me. Lähtöjuhlaa vietämme 
su 27.9. klo 18 seurakunta-
keskuksessa.
Vanhusten viikon juhla ti 
6.10. klo 13 Seurakuntakes-
kuksessa. Tilaisuuden järjes-
tävät yhteistyössä Kiimingin 
seurakunta, Oulun kaupunki 
ja eläkejärjestöt.

Rauhanyhdistys: su 27.9. klo 
17 seurat ry:llä, Pekka Sipilä, 
Pekka Aittakumpu.
Siionin virsiseurat yhdessä 
Tuiran paikallisosaston kans-
sa su 27.9. klo 15 Tuiran kir-
kolla, Myllytie 5.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 4.10. klo 15, laulu-
seurat Rauno Kotiaho.

Kerhoissa 
vapaita 

paikkoja. 
Tiedustelut 
Aulikki , p.

040 7431 904.
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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
Messu su 27.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Perhemessu su 27.9. klo 10, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustavat San-
na Pitkänen, Kati Parviainen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kirk-
kokahvit.
Kastejumalanpalvelus su 
27.9. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Toimittaa Heikki 
Karppinen, avustaa Esa Ne-
vala, kanttorina Riitta Piip-
po, Greta Hovi-Pietilä viulu, 
Sylvi Pietilä viulu ja Elmo Pie-
tilä sello. 
Messu su 27.9. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Mai-
ja Hyvönen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. Koleh-
ti lähetystyöhön Suomen Lä-
hetysseuran kautta teemal-
la "Näkymättömät näkyvik-
si". Kolehti käytetään vam-
maistyöhön Tasaus-keräyk-
sen kautta. 
Messu su 27.9. klo 14 Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Toimittaa Juha Vähä-
kangas, avustaa Maija Hyvö-
nen, kanttorina Riitta Piippo.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 23.9. ja 
30.9. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 24.9. klo 
18, Maikkulan kappeli.  
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 29.9. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 29.9. klo 17.30, Kaukovai-
nion kappeli.  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.  
Majakkailta pe 2.10. klo 
18, Pyhän Andreaan kirk-
ko.  Muukalaisuuden majas-
ta pysyvään kotiin: Mika Pou-
ke, pastori, Suomen Raamat-
tuopiston aluejohtaja. Mi-
ka Pouke toimii julistustyös-
sä Suomen Raamattuopiston 
säätiön Pohjois-Pohjanmaan 
ja Lapin aluejohtajana ja on 

koulutukseltaan arkkitehti ja 
pappi. Merkittävän osan elä-
mästään hän on elänyt Isra-
elissa lähetystyössä, toimien 
hepreankielisen seurakun-
nan pastorina ja eläen mes-
siaanisten juutalaisten kysy-
myksissä Raamatun maassa. 
Tarjolla iltapalaa.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat pe 25.9. 
klo 19 Maikkulan kappeli. 

Lapsille ja
lapsiperheille

LähetysSeikkailuPyhis su 
4.10. klo 10, Kastellin kirkko.  
Luontopyhis su 27.9. ja 4.10. 
klo 15, Lämsänjärven leiri-
keskus. 
Lattiakuvailta ke 30.9. klo 
18, Maikkulan kappeli. Lap-
sille ja aikuisille oma kerto-
mus, jonka jälkeen yhteinen 

iltapala. Aiheena tänään elä-
män leipä. Tervetuloa kai-
ken ikäiset yksin tai yhdes-
sä. www.oulunseurakunnat.
fi/lattiakuvahartaus#
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
(7–11-v.) Pyhän Andreaan kir-
kossa  torstaisin klo 16. Uu-
sia laulajia otetaan mukaan. 
Tiedustelut:  Sirpa Ilvesluoto, 
p. 050 5251 882.

Harrastukset ja kerhot
Seniorikerho ke 23.9. ja 30.9. 
klo 14, Kaukovainion kappe-
lin ystävänkammari. 
Eläkeläisten kerho ma 28.9. 
klo 12, Maikkulan kappeli.  
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 28.9. klo 13, Karjasillan 
kirkko.  
Diakoniaryhmä ti 29.9. klo 
14, Maikkulan kappeli.  
Pyhän Andreaan tyttökuo-
ro (11–16-v.) Pyhän Andre-
aan kirkossa torstaisin klo 17. 

Uusia laulajia otetaan mu-
kaan. Tiedustelut Sirpa Ilves-
luoto, p. 050 5251 882.
Pyhän Andreaan naiskuoro 
keskiviikkoisin klo 18 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Tiedus-
telut ja koelaulatukset kant-
tori Sirpa Ilvesluoto, p. 050 
5251 882.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 24.9. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Aamupuuro Kaakkurissa pe 
25.9. klo 9, Pyhän Andreaan 
kirkko. Jos olet kiinnostunut 
vapaaehtoisena toimimises-
ta Aamupuuron järjestelyis-
sä, ota yhteyttä diakonia-
työntekijöihin Seppo Meri-
läinen, p. 044 7884 035 tai 
Päivi Rahja, p. 044 3161 457.

Messu 
sunnuntaina 27.9. klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Toimittaa Ari Rautakoski, avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Juha Soranta. 

Musiikissa avustavat Cantio Laudis, Oamk:n 
kamarikuoro, sekä Sofia Magdalena -lauluyhtye. 

Kuoroja johtavat Olli Heikkilä sekä Taru Pisto. 

Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 

Messun musiikkitoteutus perustuu säveltäjä 
Juha Piston kuoromusiikin sävellysprojektiin. 
Projektikuoron valmistama, sävelkieleltään 

moderni liturginen improvisaatioteos esitetään 
jumalanpalveluksessa liturgian osana. 

Kirkkokahvit.

Enkelileiri 
pe–la 2.–3.10. klo 18 Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Harjoitellaan 1.–2.-luokkalaisten kanssa olemaan yk-
si yö pois kotoa  lasten kanssa. Leikitään ulkona ja 
sisällä, askarrellaan ja vietetään aikaa yhdessä. Hin-
ta 15 euroa. Leirille otetaan max. 20 lasta, etusijalla 
ovat Karjasillan seurakunnan alueella asuvat. 
Lisätietoja: Katja Ylitalo, p. 040 5747 147, 
katja.ylitalo@evl.fi

Vapaat äänet -konsertti 
sunnuntaina 27.9. klo 12.30 Karjasillan kirkossa.

Oamk:n kamarikuoro, Sofia Magdalena 
-lauluyhtye sekä Cantio Laudis johtajinaan 

Taru Pisto ja Olli Heikkilä. 

Konsertti on osa Uuden musiikin lokakuu 
-tapahtumasarjaa. Ohjelma koostuu 

sävelkieleltään moderneista 
kirkkomusiikkiteoksista. 

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. 

Tervetuloa perhemessuun 
Perhemessu sunnuntaina 27.9. klo 10 Kastellin kirkossa. 

Toimittaa Olavi Mäkelä, avustavat Sanna Pitkänen, 
Kati Parviainen, kanttorina Ilkka Järviö. 

Kirkkokahvit. 

Mikkelinpäivän perhemessu sunnuntaina 4.10. klo 12 
Pyhän  Andreaan kirkossa Kaakkurissa.

Toimittaa Esa Nevala, avustavat Päivi Sutinen, Esa Arbelius, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Lapsi- ja tyttökuoro avustaa. 

Lasten enkelinäyttely ja kirkkokahvit.  

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. 
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Muut menot
Herättäjäyhdistys: Su 27.9. 
seurat klo 18.30 seurakun-
nan Toimitalossa. 
Kirkonkylän Rauhanyhdis-
tys: La 26.9. klo 18.30 äi-
tien ja isien virkistysilta, Sa-
lonpään ry:llä. ”Aviosuh-
teen katsastusasema”, Jukka 
Joen suu. Su 27.9. perhepyhä. 
Klo 11.30 ruokailu koko per-
heelle. Klo 13 alustus ja kes-
kustelua, ”Siionin työ kotien 
tukena”, Markus Seppänen, 
myyjäiskolehti. Ma 28.9. klo 
18.30 rippikoulun kodinilta 
Oulun ry:llä.
Salonpään Rauhanyhdistys:
To 24.9.klo 18.30 kotiseu-
rat M & J Vähäsöyringillä. Su 
27.9. klo 16 seurat Oulunsa-
lon kirkossa. To 1.10. opisto-
myyjäiset ja lauluseurat ry:llä 
klo 18.30. 

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 23.–30.9.2015

Jumalanpalvelukset
ja uskonelämä

Messu su 27.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko.  Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 27.9. klo 10, Yli-Iin 
kirkko.  Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. 
Messu su 27.9. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Messu su 27.9. klo 12 Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Jaakko Rahko. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 28.9. klo 18, Oulujoen 
pappila. 

Harrastukset ja kerhot 
Aikuisten kuntopiiri ke 
23.9. klo 17, Hintan srk-talo.  
Eläkeläiskerhojen ja laulu-
kerhon syyskauden aloitus 
to 24.9. klo 10, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus.
Piispankamari pe 25.9. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa.  
Eläkeläisten kerho ma 28.9. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Hintan eläkeläisten kerho 
ma 28.9. klo 13, Hintan srk-
talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
30.9. klo 17, Hintan srk-talo.  
Seurakuntakerho 1.10. klo 
10, Huonesuon srk-koti.
Eläkeläisten kerho to 1.10. 
klo 13, Myllyojan srk-talo.  
Syyslomaleiri Oulujoen ja 
Tuiran seurakunnan rippi-

koulun käynneille nuorille 
18.–21.10. Rokuan leirikes-
kuksessa. Ks. ilmoitus s. 20.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690 
tai samaan aikaan käymällä 
paikan päällä Hintan seura-
kuntatalon 2. kerros. Muissa 

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

Hartaus to 24.9. klo 11.30, 
Teppola, Jukka Joensuu. 
Seurakuntakerho to 24.9. 
klo 11, Toimitalo. Petri Sa-
tomaa ja Eeva Maija Sorva-
ri. Lounas.
Suomalainen messu su 27.9. 
klo 10, kirkko. Toimittaa Ou-
ti Äärelä, kanttori Pirjo Män-
tyvaara, Uusi Ääni ja musiik-
kiryhmä.
Varjakan virsilaulupiiri ti 
29.9. klo 11 Kerttu Piiraisel-
la, Puistolantie 2, as. 1. Dia-
koniaopiskelija Katri Toikka.
Hartaus ke 30.9. klo 12.45, 
Caritas. Riitta Markus-Wik-
stedt. 
Hartaus ke 30.9. klo 13.30, 
Salonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten avoimet ovet 7.-lk 
ylöspäin ma 28.9. klo 15–18 
Repussa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 24.9. 
klo 9, seurakunnan Toimitalo. 
Perhekerho to 24.9. klo 9.30, 
Reppu. 
Musiikkikerho to 24.9. klo 

asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
 

Lapsille ja
lapsiperheille

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

15, Reppu. 
Vattukujan perhekerho ma 
28.9. klo 9.30, seurakunnan 
Toimitalo. 
Matka maailman ympäri 
-kerho ma 28.9. klo 17, Rep-
pu. Lähde tutustumaan maa-
ilman eri kulttuureihin. Ker-
hossa tutustutaan eri maiden 
kulttuureihin, tapoihin, leik-
keihin ja ruokiin. 
Toimintakerho 2.–5.-lk ti 
29.9. klo 16, Niemenrannan 
koulu. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk ti 29.9. klo 16, Salonpään 
koulu. 
Liikuntakerho 4.–6.-lk ti 29.9. 
klo 17, Salonpään koulu.
Kokkipuuhakerho 2.–5.-lk ti 
29.9. klo 17.30, seurakunnan 
Toimitalo. 
Musiikkikerho to 1.10. klo 
15, Reppu. 

Kyläkamari 
ma 28.9. klo 11 Toimi-
talossa. Paikalla myös 
SPR:n Terveyspointti.

Tervetuloa!

Laulaen 
iloa jaamme

– musiikki yhteistä on 
torstaina 1.10. klo 13 Hintan seurakuntatalossa.  

Laulamme yhdessä aiheeseen liittyviä lauluja 
pianon säestyksellä. Olet lämpimästi tervetullut 

laulamaan tai kuuntelemaan musiikkia. 

Laulutilaisuudet ovat torstaisin klo 13 
Hintan seurakuntasalissa:

 Lauluja syksystä 3.9. 
Lauluja enkeleistä 1.10.
Lauluja taivaasta 19.11.

Lauluja isänmaasta 3.12.

Mukana diakoniatyöntekijä Anna-Maija Sälkiö 
ja kanttori Sanna Leppäniemi. 

Otamme mielellämme vastaan aiheeseen liittyviä 
laulutoivomuksia, joita voit lähettää etukäteen 
Sanna Leppäniemelle: sanna.leppaniemi@evl.fi.

Kirkkoherranvirasto ja päivystävä pappi 
palvelevat Hintan seurakuntatalossa 31.12. saakka.

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 keräyksen 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.
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Suomalainen messu 
su 27.9. klo 10 Oulunsalon kirkossa.
Sanajumalanpalveluksen 
toimittaa Outi Äärelä. 
Musiikista vastaa  Uusi Ääni 
-kuoro sekä soitinyhtye.
Lasse Heikkilän säveltämän 
Suomalaisen Messun musiikki 
muistuttaa suomalaista kan-
sanmusiikkia. Tekstit kertovat 
sotien haavoista, hitaasti pa-
ranevan kansan tunteista, elä-
mästä jyrkkien vuodenaikojen vaihteluiden kes-
kellä, koskemattoman puhtaan luonnon kauneudesta 
ja kaiken tämän keskellä elävän ihmisen suhteesta Ju-
malaan. Se on myös eräänlainen aikamatka halki viime 
vuosisadan, jonka historialliset mullistukset koettelivat 
Pohjois- ja Itä-Euroopan kaikkia sukupolvia.

TULEVAISUUTTA RAKENTAMAAN
Valtakunnallisen vanhustenviikon ohjelma 
Oulunsalossa 4.–11.10.
Tiistai 6.10. klo 13 
  Pääjuhla Kirkonkylän koululla
Keskiviikko 7.10. klo 13.30 
  Viikkomessu Salonkartanossa
Perjantai 9.10. klo 15 
  Liikuntaa ja musiikkia    

Kapteenin aulassa, säestää Kellarisoitajat
Sunnuntai 11.10. klo 10 
  Vanhustenviikon päätösmessu   

Oulunsalon kirkossa

Oulunsalon suuralueen vanhustenviikon juhla
Oulunsalon Kirkonkylän koululla ti 6.10. 
Tilaisuus alkaa yhteisellä ruokailulla koulun 
ruokasalissa klo 13.
Ohjelma juhlasalissa klo 13.30:
•  Tervetuloa, juontaja Ilkka Saarenpää
•  Lasten lauluesitys, Kirkonkylän koulun Musahuibut, 

johtaa opettaja Outi-Mari Karppinen
•  Hartaushetki, seurakuntapastori Jukka Joensuu
•  Kynkkärinkejä vai kimppakämppiä – uutta ajattelua 

vanhustyön tulevaisuuteen, Suvi Helanen,   
kaupunginvaltuutettu, suunnittelija PPSHP / Perus-
hoidonyksikkö, Oulun kaupunki

•  Pieni taukojumppa, Eeva Hepo-oja
•  Kohtuus kaikessa – kestävä arvovalinta,   

FM Marjaana Kössö
•  Toimintaa ikäihmisille Oulunsalossa,   

diakonissa Riitta Markus-Wikstedt
•  Yhteislaulua, Soinnukkaat
•  Päätössanat, Ilkka Saarenpää
•  Kahvitarjoilu ruokasalissa

Juhlan järjestelyistä vastaa va-
paaehtoistyöryhmä: Oulunsa-
lon seurakunta, Oulunsalon 
eläkeläisjärjestöt, Salonkarta-
no, Kulttuuritalo Valveen alu-
eelliset palvelut ja Oulunsalon 
Kirkonkylän koulu
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Ei viikkomessua ke 23.9. klo 
19 Tuiran kirkossa. 
Messu su 27.9. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Erkki Vuo-
risto, kanttori Katri Sippola. 
Messu su 27.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Anu 
Ojala, kanttori Heikki Jämsä. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Perhemessu su 27.9. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Riikka Honkavaa-
ra, avustavat Matti Ketola 
ja Marika Alakopsa, kantto-
ri Anna Kälkäjä. 7-synttärit.  
Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, kanttori Katri 
Sippola, musiikkiavustajana 
Eveliina Lääkkö, viulu. 
Iltamessu su 27.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, avustaa Anu Oja-
la, kanttori Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 30.9. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 25.9. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 25.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Herännäisseurat su 27.9. klo 
15, Tuiran kirkko. Siionin vir-
siä, seurapuheita, kahvitar-
joilu. 

Harrastukset ja kerhot 
Käsityökerho ke 23.9. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 24.9. klo 12.30, Tuiran 
kirkko, Sumppu. Vetäjänä 
pastori Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen.
Seniorien laulupiiri to 24.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Seniorien laulupiirissä 
lauletaan yhteislauluja kant-
torin säestyksellä. Tule laula-
maan yhteislauluina vanho-
ja koululauluja, hengellisiä 
lauluja ja virsiä. Ohjelmassa 
kahvitarjoilu ja hartaus. Lau-
lupiiriä johtaa kanttori Katri 
Sippola. Mukana on diakoni 
Päivi Moilanen. 
Eläkeläisten kerho to 24.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin.
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 24.9. klo 17, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Vetäjänä toimii 
Jarmo Luoto. Tule rohkeas-
ti mukaan! Lisätietoja antaa 
Riitta Louhelainen, p. 040 
5850 818.
Käsityökerho pe 25.9. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Käsityökerho ma 28.9. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu.
Eläkeläisten kerho ti 29.9. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Ohjelmallinen päivätuokio 
eläkeläisille. Mukana Pau-
la Mikkonen ja Tuiran seura-
kunnan vapaaehtoisten lau-
luryhmä.
Käsityökerho ke 30.9. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

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

Lähetys- ja raamattupiiri ke 
30.9. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.  
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 30.9. klo 
18–21, Tuiran kirkko. Avoi-
met ovet eli avarit on yläkou-
luikäisille nuorille tarkoitet-
tua toimintaa. Päihteettömiä 
ja energiajuomavapaita ilto-
ja, joissa voit pelata erilaisia 
pelejä tai vain olla ja viihtyä. 
Lisätietoja Anssi Putilalta, p. 
050 3408 982.

Apua ja tukea
tarvitseville

Kirkkoherranvirasto avoin-
na ke 23.9. klo 10–14. 
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 24.9. klo 12–13,  
Pyhän Luukaan kappeli. Ate-
rian hinta 2 €.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 24.9. klo 12–
13,  Rajakylän seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2€.
Juttutupa ma 28.9. klo 10–

11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Aamuhartaus viikon aluk-
si aamukahvin ja päivän pu-
heenaiheiden kera omalla 
kirkolla. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 
ma 28.9. klo 10–11, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Juttutupa ma 28.9. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tapaamaan mui-
ta aamuhartauden ja kahvin 
kera sekä keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista. Jut-
tutupaan ovat kaikki vähäva-
raiset, työttömät, ja eläkeläi-
set tervetulleita. Aamukahvi 
on maksuton. Lisätietoja ee-
va-marja.laitinen@evl.fi.
Nuorten eläkeläisten tapaa-
minen ma 28.9. klo 14.30–16, 
Palokan seurakuntakoti (Par-
kettitie 3). Tapaamiseen ovat 
tervetulleita kaikki nuorten 
eläkeläisten ryhmässä kulke-
neet ja uudetkin alle 45-vuo-
tiaat eläkeläiset tai kuntou-
tustuella elävät ihmiset. Ta-
paamisen tarkoitus on tarjo-
ta vertaistukea samassa elä-
mäntilanteessa eläville ihmi-
sille. Lisätietoja antaa diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145.

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

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.

A
rkisto

Kastemessu 
mikkelinpäivänä 
sunnuntaina 4.10. kello 12 Pyhän Tuomaan kirkossa 
(Mielikintie 3). 
Kastettavaksi voivat tulla kaikenikäiset. 15-vuotiail-
la ja sitä vanhemmilla tulee olla rippikoulu käytynä 
ennen kastetta. 
Sisällöltään kastemessu on tavallinen messu, jonka 
yhteydessä toimitetaan kasteita. Koko messuun ko-
koontunut seurakunta osallistuu kastettujen ja hei-
dän perheidensä juhlaan ja rukoilee heidän puoles-
taan. Kyseessä on vanha kirkollinen traditio ajalta en-
nen kotikasteiden yleistymistä Suomessa. 
”Kastemessu sopii hyvin esimerkiksi sellaiseen tilan-
teeseen, että lapsi on jäänyt kastamatta vauvana tai 
kastetilaisuuden järjestäminen tuntuu turhan vaival-
loiselta”, kuvailee pastori Helena Paalanne Tuiran 
seurakunnasta. 
Kirkossa on kaikki valmiina kastetta varten. Seura-
kunta tarjoaa kastemessun yhteydessä kaikille kakku-
kahvit ja kastepuvun voi halutessaan lainata kirkolta.
Itsensä tai lapsensa voi ilmoittaa kastettavaksi otta-
malla yhteyttä pastori Helena Paalanteeseen perjan-
taihin 25.9. mennessä: helena.paalanne@evl.fi tai p. 
050 4334 097.
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Olohuone keskiviikkoisin
klo 16–18 Tuiran kirkon Suvantosalissa. 
Ensimmäinen kokoontuminen ke 23.9. Yhteisöllisyyden 
puolesta! Seurakuntalaisten kohtaamispaikka. Vapaa-
ehtoiset vastaavat illan ohjelmasta ja järjestelystä. En-
simmäisessä illassa mukana Helena ja Erkki Vuoristo. Li-
sätietoja diakonissa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.

Nuorten eläkeläisten ja työttömien retki 
lauantaina 17.10. klo 8.30–18 Haaparannan Ikeaan. 
Retken aikana käymme myös Haaparannan kirkossa. 
Retkipäivän hinta 10 € / henkilö. Alle 15-v. lapset 5 €. 
Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret matkalle vain van-
hemman/huoltajan seurassa. Hinta sisältää edestakai-
sen matkan. Lounas syödään Ikeassa omakustantei-
sesti. 
Kysymykset ja ilmoittautuminen diakoni Sami Riipisel-
le 5.–7.10., p. 040 5747 149. Etusijalla ovat Tuiran seu-
rakunnan jäsenet.
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AVIOSUHTEEN 
HUOLTOPÄIVÄ

lauantaina 3.10. klo 10–15.30
Tyrnävällä, Hannuksen piilopirtillä, 

os. Keskikyläntie 54.  
Huoltopäivään kutsutaan pariskuntia, jotka tahtovat 

panostaa entistä enemmän yhteiselämän laatuun!
Päivään sisältyy lyhyitä luentopuheenvuoroja ja 

parityöskentelyä.  Aiheina ovat luottamus, 
teot, puheet, seksuaalisuus, riidat ja 

anteeksiantaminen. Päivän 
toteutuksesta vastaa pastori Jukka Joensuu.

Iloista päivää vauhdittaa hyvä 
seura ja erinomainen ruoka!

Tarkemmat tiedot: 
www.romuromantiikkaa.fi

Ilmoittautumiset 30.9. mennessä: 
tekstiviestillä p. 0447453847, 
info@romuromantiikkaa.fi.

Mukaan mahtuu 
10 pariskuntaa. (etusijalla ovat 
oulunsalolaiset pariskunnat)

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   23.–30.9.2015

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 23.–30.9.2015

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 27.9. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen, Weekly gat-
hering for international people. Kaksikielinen pyhäkou-
lu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, coffee fel-
lowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Erityisdiakonia
Metsäkirkko su 27.9. klo 
14 Koppakodalla. Kahvit 
ja makkaranpaistoa dia-
konian hyväksi.
Kolmen polven kirkko 
su 4.10. klo 10 kirkos-
sa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen Mikkelin päivän 
lounas. Kyytejä juma-
lanpalvelukseen voi ky-
syä Marjalta, p. 040 7430 
382.

Herättäjän seurat ke 23.9. 
klo 18.30 Väinölässä.
Ehtoollishartaus ke 23.9. 
klo 14 Pohjantähdessä, su 
27.9. klo 13 Koivulehdossa 
ja klo 14 Siikalatvan vuode-
osastolla. 
Eläkeliitto ti 29.9. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 30.9. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa. 
Seurakuntakerho to 24.9. 
klo 13 Rantsilan ja pe 25.9. 
klo 10 Kestilän srk-talossa 
sekä ti 29.9. klo 12 Väinöläs-
sä ja to 1.10. klo 12 Pulkkilan 
srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ke 30.9. klo 
10 Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, to klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa, pe klo 
10 Pulkkilan sekä pe klo 10 
ja klo 13 Pyhännän srk-talon 
kerhotilassa. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke ja pe 10–14. Siipi 
avoinna la 17.10. ja 28.11. Astioita, kirjoja, levyjä, tauluja, 
koruja, kodintekstiilejä, leluja ym. kirpputoritavaraa sekä 
käsitöitä ym. pajan tuotteita sekä kahvila lähetystyön hy-
väksi. Pullakahvit 3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Lähetystovi pe 25.9. klo 12–13 Siivessä. Tutustumme 
Oulun ev.lut. seurakuntien tekemään lähetystyöhön eri 
puolilla maailmaa. Etu-Aasia. Tarja Oja-Viirret.

Kastetut: Essi Fanni Kris-
tiina Kuronen (Pyhäntä)
Kuolleet: Martta Sofia 
Karihtala e. Lehtosaa-
ri 91 (Pulkkila), Heikki 
Veikko Näpänkangas 76 
(Kestilä)

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 29.9. klo 13.15, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvammaisille. 
Keskustelukerho ti 29.9. klo 17, Heinätorin seurakunta-
talo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 24.9. 
klo 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarin-
katu 2. Aloita Raamatun lukeminen ja tule mukaan! Vä-
rikkäiden keskustelujen lomassa juomme myös päivä-
kahvit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen Cari-
tas-kodin pihalla. 
Näköpiiri ti 29.9. klo 13–14.30 Keskustan seurakuntata-
lo. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Vie-
raana Tena-edustaja Heli Koivukangas. Asiaa virtsankar-
kailusta ja suojista. Opasystävä on vastassa klo 12.30 al-
kaen Keskustan seurakuntatalon sisäpihalla, jonne pää-
set taksilla Asemakadun puolelta.

KUULOVAMMAISET
Kuurojenpapin vastaanotto säännöllisesti maanantai-
sin klo 11–13, työhuone piispantalossa, os. Hallituskatu 4.
Diakoniatyöntekijän avoin vastaanotto ilman ajanva-
rausta ma ja to klo 9–11 Keskustan srk-talolla, 1. krs, si-
sääntuloaula.
Ystäväilta to 24.9. klo 15.30, Palvelukeskus Runola os. 
Tuulaakitie 2. Viihdyttävää yhdessäoloa, hartaus, kah-
vit, vieraita Palvelukeskuksen asukkaiden ja muualla 
asuvien viittomakielisten yhteinen illanvietto vaihtele-
van ohjelman merkeissä. Yhteinen hetki aloitetaan har-
taudella ja päätetään kahvihetkeen. 
Lähetyspiiri ma 28.9. klo 14, Keskustan seurakuntatalo. 
Arvonnan ja kahvirahan tuotolla tuetaan  kummilapsen 
koulunkäyntiä Tanzanin kuurojenkoulussa. 

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 28.9. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Päihderyhmä miehille ja naisille. 

Diakoninen aamupala 
Tuiran kirkolla keskiviikkoisin 

klo 10–11. 
Diakoninen aamupala työttömille ja vähävaraisille. 

Aamupala on maksuton.

Saarenkartanon hartaus to 
24.9. klo 14.
Raamattu- ja rukousilta ti 
29.9. klo 18 srk-salissa.
Ompeluseurat ke 30.9 klo 
18 Liisa Iljanalla, Iljanantie 
28. Arpajaisvoittoja saa tuo-
da mukana. Tuotto lähetyk-
selle, Mafingan orpokodin 
hyväksi. 
Mukavasti muistista -tilai-
suus to 1.10. klo 13 srk-salis-
sa, Oulun seudun muistiyh-
distys ry, pullakahvit. Tilai-
suus jatkuu klo 14.30. jolloin 
Eija Sipola Hailuodon Osuus-
pankista kertoo edunvalvon-
ta-asioista.
Aamiainen pe 2.10. klo 7.30–
9.30 srk-salissa.
Seitsemän naista ristillä-
näytelmä la 3.10 klo 19 kir-
kossa. Liput 10 / 8 €, etukä-
teismyynti kirjastolta. Lippu-
ja saa myös ovelta.

Mikkelinmarkkinat  
lauantaina  3.10. Kaukovainion kappelissa klo 10–13.
Mikkelinmarkkinat on myyjäistapahtuma, jonka tuot-
to ohjataan Suomen Lähetysseuran Tasaus-keräykseen. 
Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä, arpoja ja syksyn sa-
toa. Keittolounas (lohikeitto, kasvissosekeitto), kahvit ja 
paljon muuta. Voit myös osallistua myyjäisiin lahjoitta-
malla myyntiin esim. kuivakakkuja, piirakoita, omenia, 
marjoja, mehua, hilloa tms.. Lahjoituksia otamme vas-
taan Kaukovainion kappelilla jo pe 2.10.  klo 9–12. Voit 
osallistua myös tulemalla talkoisiin pe 2.10. klo 9 tai it-
se tapahtumaan la 3.10. klo 9. Lisätietoja: Karjasillan 
seurakunnan lähetyssihteeri Paula Rosbacka, paula.ros-
backa@evl.fi, 040 5752 714. Tapahtuman järjestää Kar-
jasillan seurakunnan lähetystyön vapaaehtoiset.  Mu-
kana myös Oulujoen seurakunnan nuorten Missioklubi.

Tasaus-tapahtuma 
lauantaina 26.9. klo 14–16 Rotuaarilla. 
Suomen Lähetysseuran Tasaus-kampanja järjestetään, 
jotta kehitysmaissa vammaiset lapset pääsisivät kou-
luun. Sinä voit auttaa! Ohjelman Rotuaarin lavalla juon-
taa kirkkoherra Satu Saarinen, esiintyjinä mm. Oulujo-
en lapsi kuorto aCorde, piispa Andrew Gulle Tansanias-
ta. Lipaskeräys, ilmapallojen ja nepalilaisen teen jakoa.

Ilmainen ruokatarjoilu soppatykistä ke 30.9. klo 12–14 
Pyhän Luukkaan kappelin edessä, Yliopistokatu 7. Saata-
vana myös tietoa nuorille aikuisille annettavasta henki-
sestä ja aineellisesta tuesta. 
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. Koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!
JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 23.9. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Raitis usko. Puhe Anton Laurila. 
OPKOn opiskelijailta la 26.9. klo 18.30 Torikatu 9 A 32. 
Grillaa kristittyä – Kysy mitä tahansa uskosta!
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 30.9. klo 18.30 Hei-
nätorin seurakuntatalo Peli-ilta. Voi tuoda omia pelejä!
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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
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu   23.–30.9.2015

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoa kerhoista Siljalta, p. 
044 7750 601.
Lapsiparkki pe 2.10. klo 
12.30–14.30. Lapsiparkki toi-
mii joka toinen perjantai ja 
joka kerralle on ilmoittaudut-
tava erikseen. Ota yhteyttä 
Siljaan, p. 044 7750 601.
Perhekerhoa ei ole  to 24.9., 
mutta seuraavalla viikolla on 
normaalisti klo 10 ja silloin 
pidämme kerhokirppistä. 
Voit ottaa kotoa mukaan pa-
ri kassillista tavaraa ja myydä 
niitä kerhossa.
Kuoroharjoitukset keski-
viikkoisin 18.30–20 srk-talos-
sa. Tule tutustumaan, olisiko 
kuoro uusi harrastuksesi.
Tasauspäivänä ke 23.9. lipas-
keräystä Salen pihalla. 
Yhteinen syntymäpäiväjuhla 
70, 75, 80 ja 85 vuotta täyttä-
ville syntymäpäiväsankareille 
puolisoineen to 24.9. klo 18 
srk-talossa. Ks. ilmoitus.
Lähetysiltapäivä Kurkelassa 
(Kiertotie 5) su 27.9. klo 14, 
kahvit tasauskeräyksen hy-
väksi.
Raamattupiiri ti 29.9. klo 
18.30 srk-talossa. Apt.t 21.
Hartaushetki ke 30.9. klo 14 
Lumilyhdyssä.
Operaatio joulun lapsi -ke-
räykseen osallistumme loka-

Sanajumalanpalvelus 
su 27.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Jumalanpalvelukset
Messu su 27.9. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Liturgia Juha Luokkala, saarnaa Jorma Puhakka 
Kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa Veikko Krekilä, 
laulu. Israelin ystävät Raahesta vieraana. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja tilaisuus seurakuntatalossa.
Messu su 27.9. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Maaseutuväen ja lähetystyön yhteinen kirkkopyhä. 
Ohjelmaa ja tarjoilua seurakuntatalossa. 

kuussa. Ehkä haluaisit syk-
syn sadepäivinä ottaa puikot 
esiin ja neuloa 2–14-v. lapsil-
le villasukkia, lapasia ja pipo-
ja tai vaikka pieniä pehmoja. 
Lisätietoja keräyksestä Mar-
jolta, p. 045 6381 973.
Seurakunnalla on uudet 
nettisivut, jonka osoite on: 
lumijoenseurakunta.fi. Käy-
hän tutustumassa ja anna 
palautetta.
Tulossa: Vanhustenviikolla 
su 4.10. klo 10 messu kirkos-

sa, jonne toivommekin mah-
dollisimman monen van-
hemman ihmisen pääsevän. 
Avustamme mm. Lumilyhdyn 
väkeä kirkkoon. Jos tarvitset 
kyytiä kotoa, ota yhteyttä vi-
rastoon, p. 044 7750 600.
Rauhanyhdistys: Pe 25.9. klo 
19 nuortenilta ry:n kodalla, 
raamattuluokka pienet S&A 
Viinikalla ja isot K&T Vanha-
lalla. Su 27.9. klo 12 seurat ja 
ruokailu ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30.

Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa, ti klo 14 Kestilän 
kerhokodissa, ti klo 14.30 Py-
hännän srk-talon kerhotilas-
sa (ei ti 29.9.), ke klo 16.30 
Piippolan srk-kodissa, to klo 
15.30 Tavastkengän koululla 
ja to klo 15.30 Hovin koulul-
la. Poikakerho ti klo 15 Nup-
pulassa.  
Kuorot: Kestilä: Kirkko-
kuoro ke 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 lapsi-
kuoro to klo 17.45 srk-talos-
sa. Huom. Veteraanikuoro 
1.10. klo 12 Nestorissa. Rant-
sila: Stellat ke klo 15.15 srk-
talossa.

Rauhanyhdistys: SRK:n lähe-
tysseurat su 27.9. klo 16 Py-
hännän srk-talossa, ma 28.9. 
klo 19 Kestilässä Leena Räsä-
sellä Keräsellä ja ti 29.9. klo 
19 Pulkkilan kirkossa, Heimo 
Kuha ja Juhani Lepistö. Kes-
tilä: Ompeluseurat pe 25.9. 
klo 19 ry:llä. Pulkkila: Om-
peluseurat pe 25.9. klo 19 
Sanna ja Aki Hiltusella. Raa-
mattuluokka ja nuortenilta 
la 26.9. klo 19.30 ry:llä. Py-
häntä: Lauluseurat ke 23.9. 
klo 18.30 Päivi ja Mikko Ka-
mulalla. Pitsailta pe 25.9. klo 
18 ry:llä. Hartaus su 27.9. klo 
11 Nestorissa. Lauluseurat 
ke 30.9. klo 18.30 Terttu ja 
Teuvo Hyrkkäällä. Rantsila: 
Ompeluseurat pe 25.9. klo 
19 ry:llä. Seurat su 27.9. klo 
18.30 ry:llä, Ismo Anttila.

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.

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!

Tasauskeräys
alkaen klo 9 kauppojen edessä 

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. 

Vapaaehtoisesti kerättyjen varojen 
alkuvuoden tuotto 6 031,95 €. 

Kiitos vapaaehtoisille, lahjoittajille ja ostajille! 

Vuonna 2001 tai aikaisemmin syntyneet

RIPPIKOULUUN
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 p. 044 5181 141 
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!

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Hautausmaiden 
siivoustalkoot
perjantaina 2.10. alkaen klo 9
Hernekeitto- ja kahvitarjoilu!
Nyt joukolla siistimään 
hautausmaitamme!

Parisuhdeilta 
tiistaina 6.10. klo 18 
Piippolan seurakuntakodissa.
Mikä on toimivan parisuhteen  
salaisuus, Leena Harjunpää  
ja Martti Nykänen
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Kastetut: Santeri Topias Meriruoko, Venla Raakel Aho-
la, Noelia Ruth Maria Alapirtti, Leevi Johannes Luukko-
nen, Iivo Aleksei Jaakkola, Tuomi Elsa Inkeri Remes, Aa-
bel Viljami Karjula.
Vihitty: Aatu Oskari Tuukkanen ja Viivi Ilona Leino, Mika 
Juhani Moilanen ja Iida Vilhelmiina Valli.
Kuollut: Pirkko Hellin Hintikka s Rasku 89, Irma Sonja Or-
vokki Haimakainen s. Perttunen 75, Kaisu Valpuri Ervas-
ti s. Lääkkö 66.

Messu su 27.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Teemu Riihi-
mäki, diakoni Minna Sor-
vala, kanttori Marjo Irjala. 
Lapsille pyhäkoulu saar-
nan aikana monitoimiti-
lassa. Lähetyspyhä. Mes-
sun ja kirkkokahvien jäl-
keen lähetystilaisuus kirk-
kosalissa: Karjasillan seu-
rakunnan lähetyssihtee-
ri Paula Rosbacka kertoo 
nuorten lähetysmatkasta 
Namibiaan.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  23.–30.9.2015

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.
* Ti 6.10. klo 9–11.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Sanajumalanpalvelus 
ja rippikoulusunnuntai 
su 27.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Ilk-
ka Tornberg, avustaa Ol-
li Seikkula, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. 
Sunnuntaikammari su 
27.9. klo 16 kirkossa. Pai-
kalle saapuneiden kanssa 
valmistellaan messuhetki, 
jonka jälkeen jatketaan 
yhdessäoloa kirkkokam-
marissa. Erityisesti mu-
kaan kutsutaan nuoria ai-
kuisia, tosi-isoja ja opiske-
lijoita, mutta kaikki muut-
kin ovat tervetulleita. 

Kastettu: Tuukka Jani Sebastian Rantonen, 
Aale Onni Johannes Lahtinen

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-ta-
lo: ti klo 9.30–11. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: ti 

klo 9.30–11 ke klo 9.30– 11 ja 
pe klo 9.30–11 (perhepäivä-
hoitajien ja hoitolasten ryh-
mä). 
Tarvitsetko tilapäistä hoi-
toa lapsellesi? Lapsiparkki 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sella ma 28.9. 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.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 23.9. klo 18 
Keskustan srk-talo, hiljenty-
mishuone.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 23.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 24.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 24.9. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.

Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirkkokuoro to 24.9. klo 19 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Hovilan ulkoilupäivä 28.9. 
klo 13.30, mukana palvelu-
ryhmäläiset.
Hanna-rukousryhmä ti 29.9. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
30.9. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
www.kempeleenseurakun-
ta.fi/koululaiset
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Raa-
mis ke 30.9. klo 18 Vanhassa 
pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat 27.9. klo 16 ry:llä. Rip-
pikoulun kodinilta ma 28.9. 
klo 18.30. Perhekerho 30.9. 
klo 10–12 ry:llä. Sisarilta 30.9. 
klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 25.9. klo 19 
Koivuneva O&J, Pikkaralan-
tie 1, Tyrnävä. Syysseurat la 
26.9. klo 18 Tyrnävän ry:llä. 
Messu  su 27.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Seurat su 27.9. 
klo 13 ry:llä. Sisarilta ma 
28.9.18 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.

Pyhäkoulu: 
Lasten virsiä 

Tupoksen laavulla 
pe 25.9 klo 9.30 ja 
Halpa-Hallissa klo 

13.15. Laavulle 
omat eväät  ja 

säävaraus. 

evl.fi, 044 7521 243. 
Pyhäkoulu: Ks. tähti-ilmoi-
tus.
Partio: 23.9. päivystys partio-
toimistossa klo 14–16. Suden-

pentutyttöjen retki Lii-
sanlinnassa klo 18–

20.  Retkikirje lip-
pukunnan koti-
sivulla. Ke 30.9. 
Päivystys par-
tiotoimistossa 
klo 15–17. Ma-

feking 1./15–16 
Kotikololla klo 

18–20.  Eräpartio-
luokan koulutus Koti-

kololla klo 20–20.30.  Uudet 
ja vanhat tervetuloa mukaan. 
Mukaan pääset kun olet par-
tiolainen 13 vuotta> / 2015. 
Pe 2.10. Hallitus partiotoi-
mistossa klo 18–20. La 3.10. 
Sudenpentujen retki Ranu-
an eläinpuistoon.  Retkikirje 
lippukunnan kotisivulla. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät  www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 25.9. 
klo 18.30 raamattuluok-
ka (7.–8.) ry:llä. La 26.9. klo 
11 syysmyyjäiset ry:llä ja klo 
18.30 raamattuluokka (5.–
6.) ry:llä. Su 27.9. klo 12 py-
häkoulut ja klo 14 seurat Li-
mingan kirkossa sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. Ke 30.9. 
klo 18.30 aikuisten raamat-
tuluokka ry:llä.

Raamattu- ja rukouspiiri ke 
23.9. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20 A.
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 25.9. klo 9 seurakuntata-
lolla. Aamupala tarjolla eu-
rolla klo 9–10.30. Kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa jaossa 
klo 10 alkaen. 
Perjantaipulla pe 25.9.  S-
Marketin aulassa klo 14 al-
kaen niin kauan kuin tava-
raa riittää. 
Lähetysvintti ma 28.9. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Niittypirtin kerho  ma 28.9. 
klo Vanhustenpalvelutalos-
sa. Naapureista mukaan! 
Mukana diakonissa Sinikka. 
Perhekerho srk-talo ti 29.9. klo 
9.30–11 seurakuntatalolla. Vie-
raana Taina Pirkola Martoista.
Siioninvirsiseurat ti 29.9. klo 

Vanhustenviikon juhla 
”Tulevaisuutta rakentamaan” 
keskiviikkona 7.10. alkaen klo 11 
kahvituksella Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Yhteiskuljetus:
Linja-auto 1
Sarkkirannan Siwa klo 10, Cari-
tas Kempele Suolatie 4, Hovin-
tien Palvelukeskus klo 10.10, 
Palvelutalo Hovila klo 10.15. 
Linja-auto 2 
Kirkonkylän seurakuntakoti 
klo 10.15, Palolaitoksen pysäk-
ki, Honkasen monitoimitalo klo 10.20. 
Muuta kuljetusta tarvitsevat, ottakaa yhteys 30.9. 
p. 040 7790 365 / Leena Hintsala.

Vanhustenviikon konsertti 
lauantaina 10.10. klo 14 alkaen kahvituksella 
Kirkonkylän ala-asteella, Vihiluodontie 578.

Christian Ahlskogin urkukonsertti 
la 26.9. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Bachin 
urkuteos No. XVIII. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.

Tulossa: Kristus, kirkkauden toivo -seurakuntatapah-
tuma 9.–11.10. Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Vieraana Marko Huhtala, Hengen uudistus ry:n 
toiminnanjohtaja ja Sakari Heikkilä, muusikko. 
ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/rukousillat

18 Inkeri ja Lauri Aholan ko-
dissa, Linnakuja 9.
Perhekerho ke 30.9. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Vieraana Taina Pir-
kola Martoista.
Seurakuntakerho 
eläkeläisille ke 
30.9. klo 12 seu-
rakuntatalol-
la. "Sosiaalinen 
media" Mika 
kanttori ja Kir-
jaston kännyk-
käopetuksesta 
infoa. Hartaus Olli 
Seikkula.
Kuorot ke 30.9. klo 17 Celes-
te-nuortenkuoro kirkossa ja 
Tähdet srk-talolla, klo 18.30 
Aikuisten kuoro kirkossa ja 
Kirkkolaulajat srk-talolla.
Neulekahvila ke 30.9. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Voit tul-
la käsityön kanssa tai ilman. 
Tukihenkilöilta to 1.10. klo 
18 Pappilassa.
Viestintäkoulutus Limingan 
yhdistyksille ja yrityksille la 
3.10. klo 9.30 seurakuntata-
lolla. Milloin ilmoittaa ta-
pahtumista? Missä mediassa 
ilmoittaa? Kuinka luoda hy-
vä tiedote? Ilmainen koulu-
tus kaikille tiedotteita ja il-
moituksia tekeville yhdistyk-
sissä sekä yrityksissä toimivil-
le. Sisältää ruokailun ja kah-
vin. Ilmoittautuminen 28.9. 
mennessä: marika.kamps@

Vanhustenviikko 4.–11.10.
Su 4.10. klo 10 Sukupolvien kirkko. 
Ti 6.10. klo 10–11.30 Opastusta kirjastossa 
 kännykän ja tietokoneen käytössä.  
Ke 7.10. klo 11–14   Vanhustenviikon juhla  
 seurakuntatalolla alkaa ruokailulla. 
 ”Elämän talo” puhe Pentti Kela ja Liisa Tölli.
To 8.10. klo 10–12 Valtakunnallinen ulkoilupäivä.
 Seurakuntatalon pihalla hauskasti 
 mölkkykisailua.
Kyytiä tarvitsevat: 
soittakaa 2.10. mennessä p. 044 7521 226.
Järjestää Limingan kunta, seurakunta  ja Luovi

PERJANTAIPULLA
perjantaina 25.9. klo 14–17 S-marketin eteisessä

(tai niin kauan kuin myytävää riittää)
Myytävänä kotipullaa, leipää 

ja muita leivonnaisia. Tervetuloa ostoksille!

Limingan seurakunnan lähetystyö

Sururyhmä läheisensä 
menettäneille
Ryhmä kokoontuu Kirkonkylän 
diakoniatoimistossa 5 kertaa alkaen 8.10. 
Mukana ovat diakonissa Sinikka Ilmonen 
ja kappalainen Aino Pieskä.
Ilmoittautumiset 1.10. mennessä: 
044 7521 226 / Ilmonen tai 044 7521 224 / Pieskä
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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.

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

Sanajumalanpalvelus su 
27.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kajava. 
Talvi- ja kesä I- rippikoulu-
ryhmät osallistuvat juma-
lanpalvelukseen. 

Aikuisten raamattupiiri su 
27.9. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ma 28.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Tarja Pyy.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 29.9. klo 12 Tuula ja Erkki 
Huovisella, Leena Leskelä ja 
Simo Pekka Pekkala.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 29.9. klo 12 rukoushuo-
neella, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki.
Hartaus ke 30.9. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-

talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 23.9. 

klo 10.30 päivä-
kuoron syyskau-
den aloitus srk-
talossa. Keski-
viikkoisin klo 
17 lapsikuoron 

ja klo 18.30 kirk-
kokuoron harjoitus 

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. 
Nuoret / rippikoulut: Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
25.9. klo 16–18. Nuortenilta 
pe 25.9. klo 18–19.30 srk-ta-

Messu su 27.9. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Päivi Liiti, saarna Tapani 
Kirsilä, kanttori Pentti Kor-
kiakoski. Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä.

Keskipäivänkerho ke 23.9. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki ja 
Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri keskiviikkoisin 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Muistohetki ke 23.9. klo 18 
Päivärinteen parantolassa 
kuolleiden muistomerkillä 
(hautausmaan van-
han huoltoraken-
nuksen luona), 
Muhoksen hen-
gitysyhdistyk-
sen puh.joht. Ai-
la Väisänen, Jou-
ni Heikkinen. 
Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri to 
24.9. klo 11 kappelissa. Syys-
kauden avauksessa mukana 
Hanna Kaisto-Vanhamäki ja 
Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen to 
24.9. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen. 
Lähetyslauluilta to 24.9. klo 
18.30 seurakuntatalossa, An-
ja Hämäläinen, Ossi Kajava. 
Voit ottaa mukaan pienen 
arvottavan. 
Hartaus pe 25.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Tarja Pyy.

Hartaus ke 23.9. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Hartaus pe 25.9. klo 13.30 
Lepolassa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 29.9. klo 15 Pappi-
lassa.
Keskustelu- ja raamattuilta 
ti 29.9. klo 18–19.30 Tyrnävän 
kirkon sakastissa. ”Sakastis-
sa puhutaan… naisista”, mu-
kana Päivi Liiti. Tule mukaan 
iltaan keskustelemaan tai 
kuuntelemaan!
Hartaus to 1.10. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Seurojentalon 
kahviossa.

lon alakerrassa. Talvirippi-
koulun oppitunnit la 26.9. 
klo 10–15 Koortilassa ja ke-
sä I oppitunnit klo 10–15 seu-
rakuntatalossa. Päivään sisäl-
tyy välipala. Molemmat ryh-
mät osallistuvat su 27.9. klo 
10 jumalanpalvelukseen kir-
kossa. Koivu ja tähti -ryh-
män arpajaisten palkinnot 
toimitetaan suoraan voitta-
jille viikkojen 43–44 aikana 
tai voitosta ilmoitetaan pu-
helimitse.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 29.9. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 25.9. klo 19 syysmyyjäiset 
ry:llä. La 26.9. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylät: 4.–6.-lk 
Säily  ja 7.–8.-lk Österberg. Su 
27.9. klo 12 pyhäkoulut: Kk-
Anttila Heikkilä, Korivaara 
Karjula, Pälli A. Taskila, Suo-
kylä H. Keränen. Klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 
17 ry:llä. Ma 28.9. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 25.9. klo 19 kotiom-
peluseurat; Hyrkki Takkinen, 
Huovila/ Laitasaari paikka 
avoin. La 26.9. klo 10 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 raamat-
tuluokat: pienet Ihme ja isot 
Österberg. Su 27.9. klo 12 py-
häkoulut: Hyrkki Puolitaival, 
Laitasaari Virkkala, Huovi-
la Louhisalmi. Klo 17 seurat 
Muhoksen ry:llä. 

Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitukset keskiviikkoisin klo 
18 ja Lapsikuoron harjoituk-
set torstaisin klo 16 Tyrnä-
vän seurakuntatalon kerho-
huoneessa.
Nuorten illat: pe 25.9. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerhohuo-
neessa, ti 29.9. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla ja to 1.10. 
klo 18 Murron kerhotilassa.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Syysseurat 26.-27.9. La klo 18 
seurat ry:llä. Su klo 10 mes-
su kirkossa, seurat klo 13 
ry:llä, klo 14 Lepolassa ja klo 
18 ry:llä
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 25.9. klo 19 
Pikkaralantie 1. Seurat su 
27.9. klo 13 ry:llä. Sisarilta ma 
28.9. klo 18 ry:llä.

Ruokakassien 
jakelu 

vähävaraisille 
maanantaisin 

klo 10–11 srk-talon 
alakerrassa.

Elokuvailta 
Tasauskeräyksen hyväksi
keskiviikkona 23.9. klo 18–19.30 
Temmeksen seurakuntatalolla. 
Buffet on avoinna klo 18–18.45 
ja sieltä saa suolaisia ja makeita 
herkkuja. Buffetin antimet ovat 
valmistuneet kappeliseurakun-
nan kylätoimikuntalaisten taita-
vissa käsissä.
Elokuva ”Kuuroille korville” alkaa 
klo 18.45 (kesto n. 20 min). Eloku-
van sisäänpääsymaksu on 2 €. Rip-
pikoululaiset (riparikortilla) ja al-
le 15-v. lapset pääsevät ilmaiseksi 
sisään. Tuotto Tasauksen hyväksi.

Kastettu:  
Eevert Juhani Katiska, 
Samu Elias Manninen, 
Niilo Aukusti Koskenkorva.

Nuorten LeiriX 
huikea syysleiri nuorille (7-lk eteenpäin) 16.–18.10. 

Jokainen leiriläinen pääsee vaikuttamaan leirin sisäl-
töön jos vain haluaa, suunnittelupäivä on torstai 8.10. 
klo 18.30–19.30 Tyrnävän seurakuntatalolla.

Leiri toteutuu jos saamme 10 osallistujaa. Maksimissaan 
leirille mahtuu 20 osallistujaa. Leiripaikkana on Han-
nuksen Piilopirtti Tyrnävällä. Hinta 20 € / henkilö (sis.
täyshoito, mutta ei kuljetusta, omat kyydit).

Sitova ilmoittautuminen 4.10. mennessä: 
Johanna Rantala, p. 044 7372 632 tai 
Mikael Lehtimäki, p. 044 7372 633.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro sinun ja huoltajasi 
yhteystiedot, erityisruokavalio tai ruoka-aineallergiat. 
Ilmoittautumisen päätyttyä osallistujat saavat lisäin-
foa leiristä.

Auttamistiimi 
kotona asuvien ikäihmisten apuna
Seurakunnassa on aloittanut ryhmä va-
paaehtoisia, jotka voivat tulla ikäihmis-
ten koteihin auttamaan pienissä kodin 
askareissa, kuten
• lamppujen ja/tai palovaroittimen   
 patterin vaihdot
• verhojen vaihto
• pienimuotoisten ulkotöiden teko
• taulujen ym. kiinnitykset
• tietokoneongelmissa jne.
Auttaminen on ilmaista, eli siitä ei veloiteta mitään. 
Tarvikkeet ja välineet tulisi olla kodeissa valmiina eli 
vapaaehtoisten ei tarvitse käyttää omia tavaroita aut-
tamistyössä.
Jos tarvitset ”täsmäapua” johonkin asiaan kodissasi niin 
ota yhteyttä Salmeen, hän järjestää vapaaehtoisen aut-
tamaan, p. 044 7372 631, salme.kinnunen@evl.fi

Vanhusten viikon juhla 
torstaina 8.10. 
Ruokailu seurakuntatalossa kahdessa ryhmässä, klo 
11 ja klo 11.30. Ilmoittautuminen to 1.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 08 5331 284. 
Juhla klo 12 Koivu ja tähti -kulttuurikeskuksessa 
teemalla ”Tulevaisuutta rakentamaan”. 

Kirkkoherranvirasto 
on suljettu to 24.9 ja pe 25.9. 
maalaustöiden vuoksi.
Kiireellisissä asioissa voitte 
ottaa yhteyttä suoraan papistoon 
tai muihin seurakunnan
työntekijöihin. 
Tilavarauksia voi hoitaa 
myös taloustoimiston 
kautta, p. 08 533 1174. 

Olet lämpimästi tervetullut 

Lähetyslauluiltoihin!
To 24.9. klo 18.30 seurakuntatalolla
Ti 6.10. klo 18.30 seurakuntatalolla
To 5.11. klo 18.30 Kaija-Leena ja Pentti Pohjolalla, 

Laitilantie 225
Ti 24.11. klo 18.30 Raili ja 
  Kalle Männiköllä,   

Jussinkuja 8
To 17.12. klo 18.30 
  Kauneimmat 
  joululaulut   

-lähetyslauluilta 
  Niina Leinonen 

Light’lla, Pääskyntie 
10  As 1
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Palstalla kirjoittajat 
havannoivat elämän 
hyviä asioita

Ihailen ihmisiä, joilla on arjen luovuutta. Sitä tarvitaan 
päivittäin esimerkiksi oman perhekunnan ruokkimi-
sessa järkevästi.

Hävikkiviikko – valtakunnallinen kampanja ruokahä-
vikin vähentämiseksi – meni jo, mutta sen vinkkejä voi-
si napata käyttöön muulloinkin. 

Meillä on ilmeisesti varaa heittää rahaa menemään: 
jokaista suomalaista kohden ruokaa menee roskiin tai 
kompostiin 125 euron edestä vuodessa. Kodeissa heite-
tään menemään noin kuusi prosenttia kaikesta kotiin os-
tetusta ruoasta. Osasyy ruoan haaskaamiseen on silkka 
laiskuus – oho, eipä tullut laitettua pakastimeen ajoissa.

Kaupassa, hellan ääressä ja jääkaapilla kannattaisi ot-
taa oppia suuriin ikäluokkiin kuuluvilta. He ovat havain-
tojeni mukaan paljon taitavampia ja tarkempia käyttä-
mään jo hankitut elintarvikkeet hyödyksi. He myös ym-
märtävät, mitä tarkoittaa parasta ennen -päiväys.

Hienoa, että ruokahävikkiä pyritään vähentämään 
myös laitoksissa. Esimerkiksi yli jäänyttä kouluruokaa 
myydään tai jaetaan tarvitseville ilmaiseksi.

Olen ollut huomaavinani, että kiitollisuudesta ja on-
nellisuudesta on viime aikoina kirjoitettu tavallis-
ta enemmän. Hyvä ajoitus sinänsä: kiitollisuuden-

tunne suojaa tutkimuksen mukaan negatiivisten ja stres-
saavien elämänkokemusten sekä kriisien keskellä. 

Ehkä pitäisi itsekin kokeilla kiitollisuusharjoitusta: 
kirjata kerran viikossa paperille viisi asiaa, joista kulu-
neella viikolla voi olla kiitollinen. Liian monia asioita 
pitää itsestäänselvyyksinä. Itsellä jo olevaa hyvää ei aina 
huomaa, saati arvosta.

Luulitko, että työpaikalla annettava kriittinen palaute 
on huono asia? Eipäs olekaan, jos uskomme tutkijaa. 
Innovaatiotutkija Mervi Hasu Työterveyslaitoksesta 

on sitä mieltä, että kritiikin voisi nähdä työpaikan ener-
giavirtana, josta sopivin menetelmin saa jalostettua pa-
rannuksia. Työntekijöiden esittämä ”valituspuhe” 
ja heiltä tulevat parannusehdotukset pi-
täisi vain saada nostetuksi käsittelyyn. 

Työpaikkakokeilussa havait-
tiin, että joskus pieni tuuppaus sy-
sää liikkeelle merkittävän näkökul-
man muutoksen, joka kantaa pit-
källe työn arjessa.  Ihan hyvä syy 
niin sanotusti nostaa kissa pöy-
dälle, eikö.

MINNA KOLISTAJA

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 

           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa keskiviikkoisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

tyksellä. 
Ruusujen ja suurten kiitosten 

kera Naisten Pankki Oulu toi-
vottaa hyvää syksyä kaikille lah-
joittajille, kävelijöille, vapaaeh-
toisille ja yhteistyökumppaneil-
le. Ensi vuonna uudestaan!

TARJA KÄCKMAN 

Kirkon ulkomaan avun 
hyväntekeväisyysjärjes-
tö Naisten Pankki Ou-
lu järjesti sunnuntaina 

13.9. ihanan kävelytapahtuman. 
Kävelimme jo perinteeksi 

muodostuneessa tapahtumas-
sa kehitysmaiden naisille uusia 
ammatteja auringonpaisteessa 

Oulujoen rantamaisemissa. 
Tapahtumatorilla oli iloista 

meininkiä hanurin soiton, tans-
siesityksen ja jumpan merkeis-
sä. Kirppiksellä vaihtoivat las-
ten vaatteet, korut ja korkkarit 
omistajiaan. Kävelyn päätteek-
si nautimme nepalilaista bruns-
sia afrikkalaisen musiikin säes-

Kävelimme ammatteja kehitysmaiden naisille 

Palautetta
• Olen samaa mieltä Pekka 
Helinin kanssa siitä, että lap-
sen paikka ei ole konsertissa 
– ei kirkkokonsertissakaan. 
Jos itse olisin imeväis- tai 
taaperoikäinen lapsi, purs-
kahtaisin takuuvarmasti iso-
ääniseen itkuun, kun sinfo-
niakonsertissa patarumpu 
tai metallilautaset paukah-
tavat tai kun kirkossa urkuri 
päästää koko instrumenttin-
sa volyymin valloilleen. On-
han tämän kaltainen ääni-
hyökkäys uhka lapsen kuu-
loaistille. Aikuisena ihmise-
nä minulla on mahdollisuus 
asentaa korvatulpat paikoil-
leen kipukynnyksen alkaes-
sa ylittyä.

Riitta Laurinolli
Oulu

• Minusta melkein tuntuu, 
että tunnen Pekka Helinin, 
vaikken ole häntä koskaan 
nähnyt. Mies on tullut niin 
tutuksi hänen juttujaan lu-
kiessa. 

Muutama vuosi sitten 
teillä oli juttusarja, jossa esi-
teltiin kristittyjä kirkko-
kuntia ekumenian nimissä. 
Se oli hyvä, olisiko sellais-
ta mahdollista tehdä uudel-
leen?

Ihmisiä-palstalla 9.9. ol-
leesta Sabina Valentinin haas-
tattelusta tuli mieleeni, et-
tä romanilähetystyöstä olisi 
mielenkiintoista lukea enem-
mänkin. Riitta Hirvonen on 
ainakin siitä kirjoittanut. 

Veikko Oulusta

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. 

Korkealta poliittiselta ta-
solta tullut esimerk-
ki maahamme tulevi-
en pakolaisten hyväk-

si on loistelias.  Ja eleettömästi, 
vaikka media tietenkin innos-
tui (Matt. 6:2). 

Hyvä esimerkki se on. Jolla 
on kaksi ihokasta, antakoon sil-
le, jolla ei ole (Luuk. 3:7). Mo-
nellakohan maassamme on-
kaan kaksi asuntoa tai useam-
pia? Siinä olisi antamisen sau-
maa. 

Tietysti monesti tulisi ongel-
ma siitä, miten kovaa vuokraa 
maksava vuokralainen saadaan 

ulos. Ehkäpä älyäisi itsekin ja-
losti lähteä syyn kuultuaan.

Köyhä leski pani omista 
syistään kaiken omansa tuleen 
(Mark. 12:41). Kuinkahan ”yh-
den ihokkaan omistaja” eli elä-
mänikänsä asuntosäästöä ki-
tuuttanut Suomen kansalainen 

tekisi? Eipä toisaalta taitaisi nii-
hin neliöihin kovin paljon vä-
keä mahtuakaan.

Ja olisivatko kaikki ”kahden 
ihokkaan omistajat” valmiita 
luopumaan lopullisesti toisesta 
kämpästään? Herramme ei pu-
hunut lainaamisesta vaan anta-
misesta.

Joka tapauksessa upea ja 
näyttävä pelinavaus. Siitä ki-
saan vaan useamman kiinteis-
tön omistajat ja kiinteistösijoit-
tajat!

SEPPO LIPPONEN
Oulu

Se toinen ihokas

Monellakohan 
maassamme onkaan 
kaksi asuntoa tai 
useampia? Siinä olisi 
antamisen saumaa.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

hyvää

Tilaa Rauhan 
Tervehdys 
vaikka lahjaksi!
Jos ystävälläsi tai sukulai-
sellasi on mainosjakelukiel-
to, mutta hän haluaisi lukea 
Rauhan Tervehdyksen, lehden 
voi myös tilata. Vuositilauk-
sen hinta on arvonlisäveron 
kanssa 35,20 euroa. 
Tilaaminen onnistuu soitta-
malla numeroon 044 5626 450 
tai laittamalla sähköpostia 
toimitus@rauhantervehdys.fi.

toimitus@rauhantervehdys.fi


