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Riparilla 
etsitään minuutta

Rippikoulu on monelle nuorelle paikka etsiä omaa identiteettiä sekä miettiä 
uskoa ja aikuistumista. Siellä saa keskustella, kysellä ja kyseenalaistaa. 

Nuorille merkityksellisiä asioita lähestytään nuorten omasta elämästä käsin.  » 12–13

"En ole entinen, vaikka ikäni alkaakin kuutosella."  » 3

Uskonnolliset 
valinnat ovat 
nykyaikaa       » 2–3                                            

P
ekka H

elin

Divarit ovat  
täynnä aarteita   
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Mikko Kauranen  
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Piippolan vaarina   
Piippolan  

lähetys-
juhlissa

 » 24

Harri Isopahkala 
aloitti syksyn 

rehtorina   » 6Rippikouluun!
Piispojen selonteko 
joutui puntariin       » 7

Anne Pohtamo-
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RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Rauhaa 
kohti

Uskonyhteisöjen ja kirkkojen 
välillä liikkuminen on vapautunut

Sukkulointi 
sallittua

Hihhuli vai trendikäs us-
kova? 

Useissa eri uskonnol-
lisissa yhteisöissä käy-

viä ihmisiä nimitellään helpos-
ti hihhuleiksi, mutta tosiasiassa 
he edustavat yleistyvää, vakavasti 
otettavaa trendiä.

Viime perjantaina Oulun yli-
opistossa väitellyt kulttuuriantro-
pologi, FM Johanna Lindh on pe-
rehtynyt tutkimuksessaan poik-
kikristillisyyteen. 

Tällä nimellä Lindh kutsuu il-
miötä, joka pitää sisällään ihmis-
ten kiinnostuksen ja rohkeuden 
liikkua aiempaa sujuvammin eri 
uskonyhteisöjen ja kirkkojen vä-
lillä.

Kehitykseen on Lindhin mu-
kaan osaltaan vaikuttanut nyky-
aikaan kuuluva vapauden kaipuu 
ja ekumenia: myös kirkkojen joh-

dossa kristityt eri kirkoista tapaa-
vat yhä enemmän toisiaan.  

Sitoutumattomuus
kuuluu aikaan
– Yksilölliset valinnat ovat kult-
tuurissamme aiempaa hyväksyt-
tävämpiä. Ihmissuhteet ja työ-
paikat ovat usein tilapäisiä. Mei-
dän on tehtävä jatkuvasti omaa 
elämäämme koskevia yksilöllisiä 
valintoja.

– Koska omaperäisistä valin-
noista on tullut kulttuurisesti hy-
väksyttäviä, ihmisten on helpom-
pi toimia perinteisten käsitysten 
vastaisesti. Näin tapahtuu myös 
uskonnollisessa käyttäytymises-
sä, Lindh näkee.

Hän selventää lisää, mitä poik-
kikristillisyyteen kuuluu.

– Poikkikristillisen ihmisen 
mukaan kristittyjen yhteisö on 

suurempi kuin vain yksi kirkko 
tai yksi uskonyhteisö. Seurakun-
taan kuuluvat heidän mielissään 
kaikki Kristukseen jokseenkin 
samoin uskovat.

Liikkumisen taustalla
monia syitä
Johanna Lindhin väitöstutki-
muksen mukaan kulttuurin 
muutos – aiempaa suurempi va-
paus tehdä yksilöllisiä ratkaisuja 
– ei ole ainoa syy, joka on lisännyt 
ihmisten kiinnostusta vierailla 
eri kirkkokuntien tilaisuuksissa.

– Osa ihmisistä etsii vastauksia 
uskonnollisiin kysymyksiin. Liik-
kumisen taustalla on myös hen-
kilökohtaisia kriisejä, kuten us-
konyhteisössä koettu henkinen 
painostus, väkivalta tai sosiaali-
sen kontrolli.

– Pettymys voi syntyä epäta-

"Kirkon käsitys on se, että avioliiton osapuolet 

ovat mies ja nainen, vaikka laki avioliitosta Suo-

messa muuttuukin. Piispojen selonteon puhe 

lähimmäisenrakkaudesta ei jää mieleen, jos päällim-

mäinen viesti on, että samaa sukupuolta olevia ei 

vihitä.”

”Se, mitä kirkolliskokouksessa päätetään, palau-

tuu ja nousee kirkon uskosta.”

”Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä ja 

heidän läheisillään on paljon kielteisiä muistoja kir-

kosta sekä traumoja, joita kirkon edustajat ovat hei-

hin lyöneet.”

”Me kaikki synnymme maailmaan tasa-arvoisina.”

”Selonteko painottaa, että kirkossa on tilaa eri-

laisille perheille, yksineläville, eronneille sekä sek-

suaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Piis-

pat vaativat kirkon työntekijöitä tarkastamaan asen-

teitaan.”

”Minua järkyttää se, että 

kirkkoa vaaditaan muutta-

maan oppiaan ja käytäntö-

ään avioliittoon liittyen.”

”Todennäköisesti kuiten-

kin osa papistosta tulee vihki-

mään myös samaa sukupuol-

ta olevia pareja. Sekä vihkimisen pätevyys että papin 

pappisoikeuksien säilyminen tullaan sittemmin pun-

nitsemaan oikeusistuimissa ja tuomiokapituleissa.”

Hyvä Jumala, avioliittolain muutos jakaa Suomen 

kirkkoa. Katsomusten välillä on syvä ero. 

Osa kirkon työntekijöistä ja seurakuntalaisista 

on huojentuneita piispojen puheenvuorosta: käsi-

tys perinteisestä avioliitosta ei heidän mielestään 

saa muuttua. 

Moni on odottanut, että samaa sukupuolta ole-

vat parit saisivat uuden avioliittolain myötä kirkolli-

sen vihkimisen tai siunaamisen. Kokemus syrjinnäs-

tä loukkaa. 

Auta jokaista väsymättä rakentamaan sitä oikeu-

denmukaisuutta, joka yksin voi taata 

pysyvän ja todellisen rauhan.

Me kaikki 
synnymme 
maailmaan 
tasa-arvoisina.

Tekstin lainaukset on ke-
rätty eri medioista – myös 
sosiaalisesta mediasta – sen 
jälkeen, kun piispat julkai-
sivat viime viikolla 31.8. 
selonteon kirkon voimassa 
olevasta avioliitto-opista. 
Puheenvuorosta kerrotaan 
lisää sivulla 7.
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Se, että olemme 
lähempänä kuolemaa 
kuin väestö 
keskimäärin, ei tee 
meistä idiootteja, 
päinvastoin.

Sataprosenttisesti ihminen 
Kolumni

Suomalaisessa yhteiskun-
nassa on tullut tavaksi 
ylenkatsoa vanhoja ih-
misiä. Se on merkillis-

tä. Emme me eroa muusta vä-
estöstä kuin elämänkokemuk-
sen määrässä. 

Lapsia pidettiin pimeällä 
keskiajalla pieninä aikuisina, 
mikä johti julmaan kohteluun. 
Vanhuksia pidetään pimeänä 
nykyaikana entisinä nuorina. 
Logiikka ontuu siinäkin. 

En minä ole entinen, vaikka 
ikäni alkaakin kuutosella. Kah-
deksankymppinen naapurini-
kin on ihan nykyinen naapu-

ri. Meillä molemmilla on järki 
päässä ja elämä hyppysissä. Se, 
että olemme lähempänä kuole-
maa kuin väestö keskimäärin, 
ei tee meistä idiootteja, päin-
vastoin. Se antaa perspektiiviä 
ja suhteellisuudentajua. 

Sotainvalidi-lehden nume-
rossa 2/2016 kerrotaan tieto-
konekursseista. Oli vähällä, et-
tei niitä järjestetty ollenkaan. 
Hankkeen puuhamiehet pyysi-
vät avustusta julkisoikeudelli-
selta yhdistykseltä, jota monet 
meistä huvikseen tukevat ja jon-
ka liikevaihto on noin 700 mil-
joonaa euroa. 

Siellä kysyttiin: "Eikö tä-
mä ollutkaan vitsi?" Avustus-
ta ei herunut. Onneksi kaikilla 
ei ole yhtä kerkeä huumorinta-
ju. Toisella taholla hanketta ei 
nähty naurettavana vaan avus-
tus myönnettiin ja kurssit saa-
tiin järjestettyä. 

Eräs vanha mies kysyi, saako 
hän tulla, vaikka lääkärit ovat 
luvanneet elinaikaa enää muu-
taman kuukauden. Hän oppi 
käyttämään tietokonetta. Puo-
len vuoden kuluttua hän kuoli. 
IT-opiskelu toi miehen viimei-
siin elinkuukausiin varmasti ai-
van uudenlaista haastetta ja vir-
kistystä. 

Tuo vanha mies oli sodassa 
vammautunut – yksi heistä, joi-
den ansiosta me nyt saamme va-
paassa maassa tietokoneita va-
paasti käyttää. On häpeä Suo-
melle, että vanhan miehen piti 
erikseen kysyä, saako hän tulla. 

Poikkikristillisen 
ihmisen mukaan 
kristittyjen yhteisö 
on suurempi kuin 
vain yksi kirkko tai 
yksi uskonyhteisö. 
Seurakuntaan 
kuuluvat heidän 
mielissään kaikki 
Kristukseen 
jokseenkin samoin 
uskovat.

Johanna Lindh

Eräs Johanna Lindhin tutkimukseen osallistuneista henkilöistä totesi haastattelussa näin: “Rikkinäisiä ihmisiä kun Jumala alkaa puhuttelemaan, niin seurakunnissa häiritsee se, että siellä on riiteleviä ihmisiä. Niihin 
ihmisiin ei kannata keskittyä, vaan Pyhään kolminaisuuteen. Ihmisiin ja seurakuntiin tulette pettymään.”

EEVA VAINIKAINEN
Kolmiokirjan lukemistolehtien 

päätoimittaja

sa-arvon kokemuksesta. Aina-
kin isoissa kirkoissa asetelma 
on usein se, että pappi puhuu ja 
muut kuuntelevat. 

Ihmiset haluavat pikemmin-
kin kokemuksia tasavertaisesta 
jakamisesta, he haluavat saada 
äänensä kuuluville, Lindh sanoo.

Instituutiot eivät
voi enää määräillä
Lindh muistuttaa viime vuosi-
en kehityksestä: kirkkojen tai 
muiden hengellisten yhteisöjen 
mahdollisuus päättää, mihin ja 
miten ihmiset uskovat, on hei-
kentynyt. 

Kristityt ovat ryhtyneet to-
teuttamaan uskoaan isojen kirk-

kojen perinteisten käsitysten vas-
taisesti.

– Uskonnon piirissä olevia ky-
symyksiä perustellaan asioilla, 
joita ei ole perinteisesti pidetty 
uskontoon kuuluvina. Myös tä-
mä ilmiö sisältyy poikkikristil-
lisyyteen.

Lindh ottaa tästä esimer-
kin: homoseksuaalisuteen saa-
tetaan suhtautua hyväksyvästi, 
sillä ensisijaisesti asiaa käsitel-
lään lääketieteen eikä Raama-
tun kautta.

Mitä tällainen kehitys tarkoit-
taa tutkijan mielestä luterilaisel-
le kirkolle?

– Seurakunnissa on mietit-
tävä tarkasti muun muassa val-

tarakenteita; sitä, kuka asioista 
päättää. 

– Tavalliset seurakuntalai-
set haluavat, että heitä kuunnel-
laan. Tämä ei tietenkään tarkoita 
sitä, että kaikkia ääniä pitää läh-
teä seuraamaan. Kristillisyydes-
tkirkko ei voi luopua.

Yhteen tullaan
kirkoista koteihin
Johanna Lindh puhuu tutkimuk-
sessaan kotikokouksista. 

Koska poikkikristillisyyteen 
kuuluu sitoutumattomuus johon-
kin tiettyyn kirkkoon tai tunnus-
tuskuntaan, kokoontuvat saman-
mieliset ihmiset yli kirkkorajojen 
paljon myös kodeissa vapaamuo-

toisissa yhteisöissä. Tapaaminen 
voi sisältää esimerkiksi yhteistä 
rukousta. 

Kokoontumiset ovat vertais-
ryhmiä, joita Lindh toivoisi lisää 
seurakuntien toimintaan.

Lindhin tutkimusaineisto 
Poikkikristillinen identifioitumi-
nen vapauden ja yhteisyyden vuo-
rovaikutuksena  -väitöskirjaa var-
ten koostui muun muassa haas-
tatteluista ja kenttätyöstä. 

Tutkimus tehtiin ensisijaises-
ti suomalaisten parissa, mutta 
mukana oli myös haastateltavia 
Saksasta ja kontakteja Yhdysval-
loista. 

RIITTA HIRVONEN  

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

KUVAT OVAT tulosta valokuvaaja Tomi 
Tuulirannan nelivuotisesta projektista, jossa 
hän kuvasi syrjäytyneiden, alkoholistien ja 
huumeidenkäyttäjien asuntoja, jotka ovat 
jääneet tyhjilleen häädön – tai kuoleman – 
jälkeen.
(- - -) Tuuliranta pääsi käymään niin törkyisissä 
asunnoissa, että hänestä tuntui mahdottomalta, 
että niissä on kukaan voinut elää.
(- - -) Lähes kaikilla asunnoilla on yhdistävä 
asia: niissä on posliinienkeleitä. 
– Niitä on ikkunalaudoilla, kirjahyllyssä 
tai piilotettuna kaappeihin. Niitä koko 
ikäkirjolla. Kai niillä haetaan turvaa, 
lohdutusta tai pelastusta. Että joku 
toivonkipinä siellä vielä on.

Ylen verkkosivut 31.8.2016.

Kamraatti Kiimingin lapsi perheiden apuna
Kiimingin seurakunta ko-

keilee loppuvuoden ajan 
uutta työmuotoa lapsiper-
heiden tueksi.

– Pieniin arjen ongelmiin avun 
saaminen on tärkeää. Joskus pie-
nikin apu vaikka vain kertaluon-
teisesti auttaa pitkälle. Jo esimer-
kiksi se, että äiti ja isä saavat muu-
tamaksi tunniksi lastenhoitoapua 
päästäkseen kahdestaan syömään 
voi olla ratkaisevaa parisuhteel-
le, sanoo Kiimingin seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Erja Haho.

Lapsiperheiden tueksi ja rin-
nalla kulkijaksi seurakunta ryh-
tyy Kamraatti-toiminnallaan. 

Idea lapsiperheiden auttami-
sesta virisi osittain Oulunsalon 
seurakunnan vastaavanlaisesta 
Följyssä-toiminnasta. 

– Ajattelimme, että Kiimingin 
seurakunta pystyy tarjoamaan jo-

takin samantyyppistä: konkreet-
tista, pientä apua.

Kamraatti on ajateltu tuek-
si ennen kaikkea perheille, joil-
la läheiset asuvat kaukana eivät-
kä kykene olemaan apuna arjen 
asioissa. 

Kamraatti voi antaa konkreettista, 
pientä apua perheille, joiden läheiset 
asuvat kaukana, kuvailee Kiimingin 
seurakunnan diakoniatyöntekijä 
Erja Haho.

Maksuton palvelu 
on tarkoitettu 
lapsiperheille, 
joiden haasteet 
eivät ole vielä niin 
suuria, että avuksi 
tarvitaan kaupungin 
perhetyötä.

Erja Haho

M inna Ko l i s t a ja

Raamatun saa vitosella
 Oulun osto- ja myyntiliikkeistä voi ostaa myös kristillisiä tavaroita

Sininen Pysäkki sijaitsee kel-
larissa lähellä Saaristonka-
dun ja Uudenkadun kul-
maa. Luonnonvaloa osto- 

ja myyntiliikkeessä ei ole, mutta 
sen korjaavat lukemattomat lam-
put. Tavaraa on niin paljon, et-
tä niiden kaikkien läpikäyminen 
toisi ähkyn.

Omistaja Jorma Miikki näyt-
tää ensimmäisenä pienoiskirkon, 
johon hän sytyttää valon joka 
aamu. Kirkko on ollut liikkees-
sä viitisen vuotta. Sitä ei ole juu-
ri kaupattu, sillä se on omistajan 
mukaan rekvisiittaa, joka osoittaa 
millaista tavaraa liikkeessä myy-
dään.

Huoneistoon astuu asiakas, jo-
ka kyselee televisiota, mutta sel-
laista Miikillä ei ole tarjottavana. 
Kaupan olisi toimiva vanha put-
kiradio, mutta se ei tule puheeksi. 

Tavaraa kertyy 
kuolinpesistä
Miikki kertoo, että kristillisiä 
kirjoja ja tavaroita on kaupas-
sa vähän. Niitä saadaan lähinnä 
kuolinpesistä, joita Miikki ostaa 
perikunnilta. 

– Meillä on lehtiä, kirjoja, Raa-
mattuja, virsikirjoja ja kirkollisia 
julkaisuja. Raamattuja on vaikea 
myydä, vaikka ne olisivat käyttä-
mättömiä. Pienikokoisia Raamat-
tuja etsitään toisinaan.

Raamatun saa Miikiltä 5–10 
eurolla. Perheraamatusta saa pu-
littaa jo 50–100 euroa.

Myytävänä on ollut myös las-
ten uskonnollisia teoksia, etenkin 
pyhäkoulukirjoja 50–60-luvuilta.

Liikkeeseen tulee jonkin ver-
ran ikoneita ja krusifiksejä. Sa-
moin tarjotaan pronssi- ja kipsi-

Jeesuksia. 
Hopeiset rippiristit maksavat 

liikkeessä 5–15 euroa. 
– En laita ristejä roskiin vaan 

kiertoon. Muuten tulisi huono 
omatunto. Minulle ei ole teh-
ty omantunnon ohitusleikkaus-
ta, perinteisiä arvoja kannattava 
mies toteaa. 

Netti hidastaa 
myyntiä
Nettikauppa on vaikeuttanut 
huomattavasti osto- ja myynti-
liikkeiden bisnestä. 

– Kyllähän nämä ovat hiljaisia 
paikkoja nykyään. Ei tavara kier-
rä sillä tavalla kuin ennen, Miik-
ki valittelee. 

– En osaa arvioida, vaikut-
taako tämä kristillisen tavaran 
myyntiin, koska teen niin vähän 
nettikauppaa. 

Miikki ostaisi liikkeeseen mie-
lellään kristillistä kuvataidetta.  

– Se hätkäyttää itseänikin ja 
sille voisi olla kysyntää. Pieniä 
ikoneita liikkuu jonkin verran, 
mutta muita kristillisiä tauluja 
yllättävän vähän.

Kauppiaan mukaan taulujen 
hinta voisi olla muutamasta kym-
pistä aina 300 euroon.

Kyllähän nämä ovat 
hiljaisia paikkoja 
nykyään. Ei tavara 
kierrä sillä tavalla 
kuin ennen.

Jorma Miikki

Sinisen Pysäkin omistaja Jorma Miikki esittelee Perheraamattua.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n
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Ihmisiä

Merimieskirkon uusi emäntä

Elsi Salo
vaara

Satamakuraattori Mia Haapakorva uskoo pullan houkuttelevaan voimaan.

Pullatiistait. Ne olivat Mia Haapakorvan ensimmäi-
nen uudistus hänen aloitettuaan elokuun alussa Ou-
lun Merimieskirkon uutena – ja ainoana – työntekijä-
nä. Joka tiistai tarjolla on tuoretta pullaa.

Tuoreen satamakuraattorin mukaan niin keittiössä kuin 
koko elämässä pätee ajatus, että kaikkea on kokeiltava. 

– Kaipasin haasteita, ja niitä olen saanut yllin kyllin. Kie-
litaidon riittävyys jännitti, mutta nyt on huomattu että kyl-
lähän tässä pärjää.

Merimiesten ja sataman työntekijöiden auttajaksi Haapa-
korva siirtyi vanhustenhoidon puolelta. Molemmissa töissä 
tärkeintä on ihmisten kohtaaminen.

– Koen olevani tarvittu. Sielunhoidollisia keskusteluja 
kaipaavat tietävät, että olen vaitiolovelvollinen. Kuljen rin-
nalla pienen matkaa heidän arkeaan. 

Haapakorva pyrkii käymään jokaisessa satamaan tule-
vassa aluksessa, lisäksi työhön kuuluu seilausmatkoja. Sil-
loin lapsiperheen arkeen miehen avuksi tulevat sukulaiset 
ja ystävät. 

Merimieskirkon toiminta varsinkin kotimaan satamissa 
on monelle tuntematonta. Se on myös yksi haaste, johon Mia 
Haapakorva on tarttunut. 

– Haen uusia paikkoja, joissa esitellä toimintaa. Loka-
kuussa menen esimerkiksi Hailuodon Siikamarkkinoille.  

Haapakorva toivottaa myös pienet ryhmät lämpimästi 
tervetulleiksi vierailulle Oulun merimieskirkkoon Oritka-
rin satamaan. Kirkko on avoinna iltaisin.

– Vapaaehtoisia kaipaisin avuksi, jotta seilausteni aikana-
kin kirkko olisi auki. Yksikin ilta kuukaudessa riittää. 

ELSI SALOVAARA 

Innostutko kirppareista?Gallup

Oletko innokas kirpputorien kiertäjä, oletko tehnyt hyviä löytöjä 
antikvariaateista? Tätä kysyttiin Oulun keskustassa kulkevilta.

TEKSTI: MINNA KOLISTAJA
KUVAT: ELSI SALOVAARA

Käyn kirpputoreilla silloin täl-
löin. Lähinnä kiertelen ja katse-
len avoimin mielin, en lähde et-
simään mitään erityistä. Ei kirp-
piksiltä kannata hakea mitään 
tiettyä; sitä harvoin löytää mitä 
nimenomaisesti etsii.

Tomi Riihimäki,Vantaa

Aina sieltä jotakin löytyy, vii-
meksi ostin puseron Pelastusar-
meijan kirpputorilta. Etsimäni 
kukkaruukku jäi kyllä löytämät-
tä. Kotini olen sisustanut antik-
variaattilöydöillä.  Jos itsellä olisi 
pieniä lapsia, en ostaisi normaali-
hinnalla mitään – niin paljon on 
lastenvaatteita tarjolla.

Marjatta Kaitasuo, Oulu

Ei tule käytyä, ei ole aikaa eikä 
viitseliäisyyttä. Mutta on kiva, et-
tä kirpputoreja ja antikvariaatteja 
on olemassa. Kierrättämisen idea 
on hyvä ja kannatettava.

Harri Lämsä, Espoo

Kamraatti Kiimingin lapsi perheiden apuna
– Maksuton palvelu on tar-

koitettu lapsiperheille, joiden 
haasteet eivät ole vielä niin suu-
ria, että avuksi tarvitaan kau-
pungin perhetyötä.

Apua voi pyytää vaikkapa 
silloin, kun vanhempi haluaa 
mennä neuvolakäynnille lapsen 
kanssa niin, että perheen muil-
le lapsille järjestyy hoitaja kotiin.

Kiimingin seurakunnan työ-
muotona Kamraatti toimii syk-
syn ajan kokeiluluontoisesti. 
Toiminta on käynnistynyt syys-
kuun alussa. 

– Kamraatti toimii yhden dia-
koniatyöntekijän ja kahden las-
tenohjaajan voimin. Joulun jäl-
keen arvioidaan, lähteekö seura-
kunta tekemään tätä isommalla 
volyymillä. 

Jo aiemmin tänä vuonna Kii-
mingin seurakunta aloitti per-

heiden tueksi päivystykset Kii-
mingin hyvinvointineuvolassa 
kerran kuukaudessa. Kokemuk-
set ovat olleet rohkaisevia.

– Muutamien perheiden luo-
na on käyty kotikäynnillä ter-
veyskeskuksen terveydenhoi-
tajan kanssa. Perheille on voi-
tu tarjota hyvinkin konkreettis-
ta apua. 

– Varmaan Kamraatti-toi-
mintakin menee osin käsi kä-
dessä neuvolan kanssa. Oma 
haaveeni on, että tekisimme yh-
teistyötä myös uuden Lapsiri-
kas-hankkeen kanssa.

MINNA KOLISTAJA

Kamraatti-apua voi tiedustella 
maanantaisin kello 9–11 
numerosta 040 7008 151.

Raamatun saa vitosella
 Oulun osto- ja myyntiliikkeistä voi ostaa myös kristillisiä tavaroita

Ei hulvatonta 
rahantuloa
Osto- ja myyntiliike Ajaton Aika 
sijaitsee katutasossa Asemakadul-
la. Aurinko tekee liikkeestä valoi-
san. Suomalainen posliini ja la-
si, joihin pieni liike on erikoistu-
nut, näyttävät erityisen houkut-
televilta.

Asiakkaita pistäytyy yhtenään, 
mutta useimmiten he tyytyvät 
vain katselemaan.

Omistaja Tapio Ojanperän 
mukaan bisnes ei merkitse hulva-
tonta rahantuloa. 

– Kun on pienet menot, niin 
pärjää. Tämä on enemmän elä-
mäntapa kuin ammatti. Olen ke-
rännyt koko ikäni, pikkupojasta 
lähtien.

Kristillisiä tavaroita liikkee-
seen tulee lähinnä kuolinpesiä os-
tettaessa. Niitä on huomattavasti 
vähemmän kuin kirjoja.  

Esimerkiksi rippiristejä ostavat 
Ojanperän mukaan vanhemmat 

naishenkilöt. Tauluja hankkivat 
sekä miehet että naiset.

Esineissä on usein edustettui-
na myös pieniä patsaita, joiden 
hinta vaihtelee kympistä viiteen 
kymppiin. Enkelipatsas irtoaa 
noin kolmella kympillä. Kuvatau-
lu saattaa maksaa saman verran.

Kirja voi pysyä 
vuosia hyllyssä
Kuolinpesien kirjat ovat Ojanpe-
rän mukaan varastossa. Liikkeen 
puolella hyllyssä on vain toista 
metriä kristillisiä kirjoja. 

– Varastosta niitä kaivellaan 
pikkuhiljaa hyllyyn, omistaja 
kertoo.

Kirjojen menekki vaihtelee 
vuodenaikojen mukaan. Kesällä ja 
syksyllä järjestettävillä kirjames-
suilla menekki on runsaampaa.

– Muuten kirjat voivat olla 
pitkään hyllyssä. Teos voi mennä 
kaupaksi huomenna tai 3–4 vuo-
den päästä.

Ojanperä arvioi, että viiden 
viime vuoden aikana kristillistä 
materiaalia on alettu kyselemään.

Domista kirjoja 
saa ilmaiseksi
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan Dom second hand -putiik-
ki on erikoistunut uudenveroi-
siin vaatteisiin, asusteisiin ja si-
sustustuotteisiin.  Putiikki sijait-
see Vanhan pappilan vintillä Ase-
makadulla. 

Putiikissa näyttäytyy ensin 
vaatteiden paljous. Pikkuhiljaa 
huomio kiinnittyy muuhun kau-
pattavaan.

Liikkeessä työskentelevä Mat-
leena Vartiainen kertoo, että 
kristillisiä esineitä tai kirjoja tulee 
liikkeeseen noin kerran kuussa.

Dom ei maksa asiakkaiden 
tuomista kirjoista. Ne myös an-
netaan pois ilmaiseksi.  

Vartiaisen mukaan putiikilla 
on muutama vakioasiakas, jotka 
hakevat kristillisiä teoksia.

Esineitä tulee vähemmän kuin 
kirjoja. Ne ovat usein ristejä tai 
kirkkoaiheisia tauluja.

Vartiainen arvelee, että ihmi-
set myyvät ristejä tarpeettomina.  
Koruja on niin paljon, että osas-
ta halutaan päästä eroon. Jotkut 
ostavat ristejä ja koruja rippilah-
joiksi.

Tuotteiden vaihtuvuus on hä-
nen kokemuksensa mukaan hyvä. 

– Kultapäällysteinen sormus, 
jossa oli risti, maksoi noin 20–
25 euroa. Ristipistoikoni puoles-
taan myytiin 60 eurolla, Vartiai-
nen muistaa.

PEKKA HELIN

Ajattoman Ajan omistajan Tapio Ojanperän mukaan enkeliaiheinen taulu ja patsas 
irtoaisivat yhteensä noin 60 eurolla.
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Onneksi rehtorikin saa olla pappi
Harri Isopahkala ryhtyi johtamaan opistoa, jossa itse opiskeli aikoinaan

Kiimingin seurakuntapas-
torina kuusi vuotta viih-
tyneellä Harri Isopah-
kalalla kesä sisälsi iso-

ja muutoksia. Työpaikka vaihtui 
Kiimingistä Ranualle ja ihanasta 
kodista Paavolan hirsitalossa on 
pitänyt luopua.

Isopahkala aloitti Ranuan 
kristillisen kansanopiston rehto-
rina elokuussa.  Paavolasta Lapin 
selkosille muuttavat toimittajana 
työskentelevä Katri-puoliso sekä 
lapset Iisakki, 9, Aukusti, 7, Sel-
ma, 6, Aapeli, 4 ja Tyyne, 3.

Työpaikka ja koti
lähekkäin
Kansanopiston rehtori ei tee töi-
tä virkamiesmäisesti kahdeksas-
ta viiteen. Opiskelijat ovat sisäop-
pilaitoksessa myös viikonloppuja. 
Lisäksi rehtorin asunto on opis-
ton yhteydessä.

– Se on tiivis ja sitova työ. Asu-
minen muualla ei tule kysymyk-
seen. Jos hyviä puolia listaan, niin 
työmatka ainakin lyhenee, Iso-
pahkala miettii uutta pestiään.

Ranuan kristillisessä kansan-
opistossa on satakunta opiskeli-
jaa. Siellä voi talven aikana suo-
rittaa lukion kursseja tai paran-

taa peruskoulun päästötodistus-
ta. Lisäksi voi opiskella yrittäjyyt-
tä, taideaineita tai käsitöitä.

– Yrittäjyys on uusi valinnais-
aine. Se on ollut heti hyvin suo-
sittu. Suosioon on varmasti vai-
kuttanut tämänhetkinen yhteis-
kunnallinen tilanne. Kun työttö-
myyttä on paljon, nuoret pohtivat 
sitäkin vaihtoehtoa, että he työl-
listävät itse itsensä.

Ranuan opiston toiminnassa 
halutaan pitää esillä kristillisiä 
arvoja, kuten uskoa elämän kan-
tavana voimana, anteeksi anta-
mista ja Jumalan sanan mukais-
ta elämäntapaa.

Talo oli uudelle rehtorille en-
nestään tuttu, sillä hän on itse 
opiskellut siellä 1990-luvun lop-
pupuolella.

Hirsitalon tulevaisuus
auki edelleen
Työpaikalta Kiimingistä Paavo-
lan kotiin matkaa kertyi 70 kilo-
metriä yhteen suuntaan. Paavo-
laan perheen veti viisi vuotta sit-
ten hirsitalo.

– Etsimme hirsistä taloa ym-
päriinsä ja löysimme vanhan 
koulun Paavolasta. Remontoim-
me sitä pikku hiljaa. Se on iha-

na talo ja olemme viihtyneet siel-
lä hyvin. Mietimme yhä, mitä te-
kisimme talovanhuksen kanssa.

Kiiminki oli nuoren pastorin 
ensimmäinen virkapaikka. Seu-
rakunta oli Isopahkalalle hyvä 
työyhteisö. 

– Kiimingissä on aktiivisia 
seurakuntalaisia ja tekemisen 
meininkiä. Työkaverit olivat in-
nostavia ja ihmiset tukivat toisi-
aan. Seurakuntayhtymään liitty-
minen toi mukanaan ison talon 
etuja, jos myös totuttelua uusiin 
toimintatapoihin.  

Muutoksista kiiminkiläiset 
ovat selvinneet Isopahkalan mie-
lestä kunniakkaasti.

”Pappi tästä 
pojasta tulee”
Papin työstä Isopahkala ei aio 
luopua rehtorin virassakaan.

Harri Isopahkala siirtyi Kiimingin seurakuntapastorin työstä Ranualle kansanopiston rehtoriksi. Kuvassa isän kanssa Aapeli, Selma ja Tyyne.

– Opistolla on omia rippikou-
luja ja luulenpa, että toimituksia 
kysellään. Tykkään papin perus-
työstä enkä voisi kuvitellakaan 
luopuvani siitä kokonaan.

Isopahkala kertoo halunneen-
sa papiksi pienestä pitäen. Oulun 
Maikkulassa kasvanut poika kä-
vi kuitenkin opiskelemassa en-
sin kauppaoppilaitoksessa mer-
konomiksi ennen kuin antautui 
kokonaan teologialle.

Harrin vanhemmat Seija ja Sa-
kari Isopahkala kertovat mielel-
lään juttua, jonka mukaan Harrin 

tulevaisuus sinetöitiin heti syn-
nytyslaitokselta tultaessa. 

Äitienpäivänä pieni nyytti vie-
tiin sairaalasta suoraan Patenie-
men mummolaan. Mummo oli 
ottanut vauvan syliin ja sanonut, 
että ”tästä pojasta tulee vielä pap-
pi”.

Äidin mukaan Harrilla oli ai-
na kädet ristissä vauvana. Asia oli 
niin monesti jutun aiheena, että 
Harri Isopahkala sanoi itsekin jo 
ala-asteikäisenä haluavansa pa-
piksi.

MIRJA RINTALA

Yli kolmasosa opistoista on kristillisiä
• Suomessa on 87 kansanopistoa, joista 34 on jonkin kristillisen yh-

teisön ylläpitämiä. 

• Pohjois-Suomessa on Ranuan kristillisen opiston lisäksi vanhoillis-

lestadiolaisesta arvopohjasta ponnistaa myös Reisjärven kristilli-

nen opisto. 

• Kalajoen kristillisen opiston taustalta löytyy Uusheräys ry ja Rau-

daskylän kristillinen opisto Ylivieskassa on herännäishenkinen. 

Kristillisen arvopohjan omaavalla Oulun Diakoniaopistolla on toi-

mipaikka myös Ylitorniolla. Lisäksi Kainuun opistolla Paltamossa 

on kristillinen arvopohja.

Yrittäjyys on uusi 
valinnaisaine. 
Se on ollut heti 
hyvin suosittu. 

Harri Isopahkala

M i r ja  R in t a la
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Mikäli 
avioliittokäsitystä 
kirkossa halutaan 
muuttaa, se vaatii 
kirkolliskokouksen 
päätöksen.

Vihkimiselle ei, rukoukselle kyllä
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä tulee kunnioittaa, mutta kirkollinen 
avioliitto kuuluu vain naiselle ja miehelle, piispat linjasivat 

Uuden avioliittolain voi-
maantuleminen 1.3.2017 
ei muuta kirkon käsitys-
tä avioliitosta: avioliit-

to nähdään pelkästään naisen ja 
miehen välisenä. 

Pappi voi rukoilla niiden sa-
maa sukupuolta olevien parien 
puolesta, jotka ovat solmineet 
avioliiton maistraatissa. 

Seurakunnan toiminnassa sa-
maa sukupuolta olevien avioliitto 
rinnastuu muihin siviilivihkimi-
senä toimitettaviin avioliittoihin.

Samaa sukupuolta olevat parit 
ovat tervetulleita kirkon toimin-
taan, ja heitä tulee kohdella per-
heenä.

Muun muassa näitä asioi-
ta piispainkokous tähdensi vii-
me viikolla antaessaan selonteon 
kirkon voimassa olevasta avioliit-
to-opista. 

Avioliittoon vihkimisestä 
määrätään kirkkojärjestykses-
sä ja kirkkokäsikirjassa. Mikäli 
avioliittokäsitystä kirkossa halu-

taan muuttaa, se vaatii kirkollis-
kokouksen päätöksen.

”Miten voisimme 
palvella?”
Arkkipiispa Kari Mäkisen  
(kuvassa) mukaan kirkko ei suh-
taudu sukupuoli- ja seksuaalivä-

hemmistöihin ongelmana, vaan 
osana kirkkoa. 

– Kysymme, miten voimme 
kirkkona heitä palvella siinä mis-
sä muitakin kirkon jäseniä, Mä-
kinen sanoi piispainkokouksessa.

Piispat painottavat, että jo-
kainen ihminen on Jumalan ku-

va riippumatta iästä, alkupe-
rästä, kielestä, kansalaisuudes-
ta, uskonnosta, seksuaalises-
ta suuntautumisesta tai perhe-
muodosta.

Kirkkohallituksessa on val-
misteilla keskustelumalli, jonka 
avulla avioliitosta eri tavoin ajat-

Piispat tasapainoilivat sanoissaan
 "Sovitteleva, selkeyttävä mutta myös syrjivä puheenvuoro piispoilta"
1. Piispojen viesti oli, että sa-
maa sukupuolta olevia pareja pi-
tää kunnioittaa mutta ei vihkiä.  
Tyydyttääkö tämä viesti sinua? 

2. Oliko piispojen puheenvuo-
rossa jokin erityinen huomio 
tai korostus, jota pidät tärkeä-
nä? Olitko jostakin kommentis-
ta eri mieltä? 

3. Onko kirkossa mielestäsi ti-
laa kaikenlaisille perheille, ku-
ten piispat painottavat?

TEEMU 
KAKKURI,
Seurakuntapastori
Raahe

1. SELONTEKO EI OLLUT yllätyk-
sellinen. Arvostan eniten sitä, et-
tä kirkko säilyisi yhtenäisenä, sen 
toimintamahdollisuudet säilyisi-
vät ja että olisi helppo hengittää. 
Uskon, että tätä piispojen linjaus-
ta seuraamalla syntyy vähiten va-
hinkoja. 

2. Piispat kehottavat kaikkia kir-
kon jäseniä tarkistamaan omia 
asenteitaan pitäen mittapuuna 
Raamatun kehotusta ”Kunnioit-
takaa kilvan toinen toistanne”. 
Tätä koetan lähes joka päivä ai-
dosti noudattaa.

3. Tekisi mieli vastata, että totta 
kai, mutta sateenkaariperheiden 
kokemus voi olla kovasti toisen-
lainen. Evankeliumi kuitenkin 
kutsuu ja koskee kaikkia.

TUULA 
OKKONEN
Historian opettaja, 
Luottamushenkilö 
Oulun seurakun-
nissa

1. OLIN ODOTTANUT PIISPOILTA 
rohkeampaa, aikaamme kiinnit-
tyvää kantaa. Kirkko laahaa taas 
jäljessä tasa-arvon ja ihmisoi-
keuksien tunnistamisessa ja tun-
nustamisessa. 

Näkemykset esimerkiksi or-
juudesta, kolonialismista ja nais-
ten asemasta – tai vaikka aurin-
kokeskeisestä maailmanselityk-
sestä – ovat muuttuneet ajanta-

saisiksi vasta taistelun tuloksena. 
Tässä avioliittoväännössä vi-

rittyy mieleen lähimenneisyyden 
aika, jolloin pelitila loppui kir-
kon naistyöntekijöiden syrjinnäl-
tä. Tänä päivänä suurin osa kir-
kon jäsenistä pitää naispappeutta 
luonnollisena.

2. Yritys olla sovitteleva on hy-
vä, mutta eivät kaikki erilaiset 
käsitykset ”hyvästä elämästä” 
palaudu vain mielipide-eroiksi. 
Omaantuntoon vetoamalla ei voi 
perustella syrjintää. 

Jako naisiin ja miehiin on en-
sisijaisesti kulttuurinen eikä bio-
loginen rakennelma, ja ihmiset 
ovat aina osallistuneet sukupuo-
lensa määrittelemiseen. 

Homoseksuaalisuus on yhtä 
normaalia kuin heteroseksuaali-
suus. 

3. Monet kokevat tulleensa torju-
tuksi tällä selonteolla. Olisi hie-
noa, jos kirkolliskokous voisi ol-
la etulinjassa uudistamassa kirk-
koa kristillisen rakkauden se-
kä tasa-arvoon ja yhdenvertai-
suuteen liittyvän lainsäädännön 
hengessä.

MARIA 
EKLÖF
Varhaiskasvattaja, 
kuvataiteilija
Oulu

1. SEURAKUNTALAISET ASETE-
TAAN selonteossa eriarvoiseen 
asemaan. Siinä todetaan, että jo-
kainen ihminen on Jumalan luo-
mistyön tulos. 

Silti piispat toteavat, että toisilla 
ihmisillä on suurempi oikeus olla 
Jumalansa kuva kuin toisilla.

2. Selonteossa todetaan, että ”sa-
nat ja teot ovat synnyttäneet ko-
kemuksen torjunnasta” ja Mäki-
nen kysyy ”miten voimme kirk-
kona palvella (sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöjä) siinä, missä 
muitakin kirkon jäseniä?”. 

Selonteolla jatketaan torjuntaa 
ja suljetaan yksi ihmisryhmä ul-
kopuolelle. Piispojen puheenvuo-
ro on ristiriitainen ja lauseet toi-
siaan kumoavia.

3. Kirkosta on vaikea, ehkä jopa 
mahdoton puhua, kokonaisena 
kirkkona. 

Kokemukseni mukaan on seu-
rakuntia ja tilaisuuksia, joissa on 

tilaa kaikille. Mutta on myös seu-
rakuntia, joissa sateenkaari-ih-
misille ei ole tilaa.

PETRI SATOMAA
Oulunsalon  
seurakunnan  
kirkkoherra

1. OLEN TYYTYVÄINEN piispojen 
yhteiseen kannanottoon. Linjaus 
täsmensi ja selkeytti kirkon mo-
niäänisyydestä johtuvan vellovan 
tilanteen.
 
2. Pidän tärkeänä, että kirkon ope-
tus avioliitosta ei muutu. Vaik-
ka avioliittoteologia ei ole kirkon 
opin ydinkohtia, sen muuttami-
nen murentaisi kirkon kivijalkaa.
 
3. Seurakunnan kokoontumisis-
sa ei kysytä osallistujien tausta-
tietoja. Kaikille tilaa riittää, kai-
kille paikkoja on. 

Seurakunnan työssä tulee 
muistaa, että jokainen ihmi-
nen on Jumalan kuva taustoista 
riippumatta. Raamattu kehottaa 
meitä kilpailemaan toistemme 
kunnioittamisessa.

televat henkilöt voivat oppia ym-
märtämään toistensa näkemyk-
siä ja käydä rakentavaa keskuste-
lua avioliitosta ja perheestä. 

Kirkkohallituksen oikeudelli-
nen selvitys avioliittolain muu-
toksen vaikutuksista kirkkoon 
valmistuu myöhemmin syksyllä 
2016. Kirkolliskokous kokoontuu 
seuraavan kerran marraskuussa 
Turussa. 

RIITTA HIRVONEN

K i r ko n ku va p a n k k i  /  A a r n e O r m io

Piispainkokous Joensuussa 30.–31.8.2016
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Siikalatvalle ja 
Hailuodolle
avustusta
Kirkkohallitus on myöntänyt 
Siikalatvan seurakunnalle
80 000 euroa ja Hailuodon seu-
rakunnalle 60 000 euroa har-
kinnanvaraista toiminta-
avustusta.

Kaikkiaan harkinnanva-
raisia avustuksia myönnettiin 
473 000 euroa. Oulun hiip-
pakunnassa avustusta saivat 
myös Utajärven, Posion, Sal-
lan ja Pelkosenniemen seura-
kunnat.

Virolaista 
mieslaulua 
Oulussa 
Nõon kirkon mieslauluyhtye 
on tällä viikolla konserttikier-
tueella Suomessa. 

Oulussa miesten laulua 
kuullaan 10.9. kello 19 Tuiran 
kirkossa. Konsertissa esiintyy 
myös Oulun Pyhän Hildegar-
din seuran kuoro Gloria. Va-
paaehtoinen ohjelmamaksu 
on 5 euroa.

Monikulttuurisuus 
paneelin aiheena
Eri kulttuurien edustajat ja 
heidän kanssaan työskente-
levät pohtivat, mitä on elää 
suomalaisessa yhteiskunnassa 
maahanmuuttajana.

Paneeli Kahden maailman 
välissä – hyvässä ja pahassa pi-
detään sunnuntaina 11.9. kel-
lo 12–13 Keskustan seurakun-
tatalossa (Isokatu 17) Oulussa.

Mukana ovat kulttuuri-
tutkija Hanna-Leena Nissilä, 
kaupungin maahanmuuttaja-
neuvoston jäsen Dlovan Isha-
ya sekä oululaispastorit Árpàd 
Kovàcs ev.lut. seurakunnista, 
Tuukka Rantanen ortodoksi-
sesta seurakunnasta ja Gumo 
Kak presbyteerisestä seura-
kunnasta. 

Paneelin vetäjänä on Kir-
kon ulkomaanavun projekti-
koordinaattori Stiven Naatus.

Oikaisuja
1.9. ilmestyneessä Rauhan 
Tervehdyksessä kerrottiin, että 
Kiimingin seurakunnan poi-
kakuoro Pohjantähdet toimii 
jatkossa Oulun ev.lut. seura-
kuntien yhteisenä kuorona. 

Asia on kuitenkin vasta sel-
vitysvaiheessa ja Oulun seura-
kuntien yhteinen kirkkoneu-
vosto käsittelee asiaa viimeis-
tään talousarvion yhteydessä.

Samaisessa numerossa ol-
leeseen juttuun Lapsirikas-
hankkeesta oli lipsahtanut ni-
mivirhe. Hankkeen projekti-
päällikön nimi on Anne-Ma-
ria Takkula.

S a r i  S ave la

Herran mittatilaustyössä
 Evankelista Anne Pohtamo-Hietanen 
 puhuu Oulussa uskosta arjessa

Olen henkeen ja vereen 
evankelista ja iloitsen 
aina, kun pääsen julista-
maan Sanaa. On todella 

ihana tulla Ouluun, sanoo Anne 
Pohtamo-Hietanen.

Suomen Raamattuopiston 
evankelista Pohtamo-Hietanen 
puhuu perjantaina Majakkail-
lassa Pyhän Andreaan kirkossa 
Kaakkurissa. Hänen aiheenaan 
on usko arjessa. Lauantaina Poh-
tamo-Hietanen on Naistenpäivän 
puhujana Kellonkartanon kristil-
lisessä kesäkodissa.

Pohtamo-Hietanen ei halua 
etukäteen avata kaikkea, mitä 
hän Majakkaillassa puhuu. Hän 
aikoo kuitenkin nostaa Raama-
tusta esiin Herran selkeitä lupa-
uksia, jotka kantavat elämässä.

– Jumala haluaa siunata ja aut-
taa meitä, kun me pidämme yllä 
vuorovaikutuksen häneen.

 
Isoäidiksi
viime kesänä
Evankelistan perheessä eletään 
uskoa arjessa ennen kaikkea ru-
kouksen voimalla.

– Kaikki asiat viedään Herral-
le. Jos lapset kertovat asiasta, jot-

Tämä on niin ihanaa, että en siitä hevillä luovu, sanoo Anne Pohtamo-Hietanen työstään Suomen Raamattuopistolla.

ka vaativat rukousta, rukoilemme 
ääneen ja pyydämme, että Herra 
lohduttaisi ja auttaisi.

Anne Pohtamo-Hietasella on 
neljä aikuista lasta. Puoliso Arto 
on jo eläkkeellä.

Lapsiaan Pohtamo-Hietanen 
tapaa lähes viikoittain.

– Saan ihan puhtaasti evanke-
lioida heitä. Osa lapsista on us-
kossa ja osa vastaanottavaisia. 
Tiedän, että Herra tekee työtään 
ja pitää huolta myös perhekun-
nasta.

Kukaan evankelistan lapsista 
ei vastusta vanhempien auktori-
teettia.

– Olen ihanassa asemassa, sil-
lä lapsemme ovat aina halunneet 
kuulla minun ja mieheni mielipi-
teitä.

Perheelle kuuluu muutakin 
hyvää.

– Saatoimme juhlia kaksois-
synttäreitä poikani kanssa muu-
tama viikko sitten. Olimme ko-
ko perhe koolla ja söimme rapu-
ja. Saimme paikalle äitini hoito-
kodista ja myös lasten kumppanit 
olivat mukana.

Evankelista juhli kaksoissynt-
täreitä, koska hänen ja toiseksi 

vanhimman poikansa syntymä-
päivät ovat elokuussa vain päivän 
päässä toisistaan. Hän kertookin 
saaneensa aikoinaan pojan synty-
mäpäivälahjakseen.

Pohtamo-Hietasesta tuli viime 
kesänä isoäiti 60-vuotiaana, kun 
hän sai pojanpojan.

– Sain odottaa aika pitkään, 
mutta kyllä se poika on Taivaan 
isän lahja.

 
Evankelista 
ei aio eläkkeelle
Pohtamo-Hietanen työskenteli 
Suomen Raamattuopistolle free-
lancerina 1990-luvun alusta läh-
tien. Vakituisen työntekijän pes-
ti alkoi viime kesänä. 

Pohtamo-Hietanen on osa-ai-

kainen työntekijä ja ehtii tehdä 
toistakin työtään: pukeutumis-
neuvontaa. Hän muun muassa 
suunnittelee asukokonaisuuksia 
asiakkailleen.

Raamattuopiston Sana Soi 
-illat Pohtamo-Hietanen aloit-
ti vuonna 1993. Iltoja on ehditty 
pitää jo satoja. Evankelista buuk-
kaa esiintyjät Kauniaisten Sana 
Soi -tilaisuuksiin.

Pohtamo-Hietasen työhön 
Raamattuopistolla kuuluvat myös 
OlenNainen-tapahtumat, joi-
ta pidetään seurakunnissa ym-
päri maata. Ne ovat tällä hetkel-
lä evankelistan päätyötä Raamat-
tuopistolla.

Eläkkeelle hän ei aio, vaikka 
määräikä lähestyykin.

– Pidän hirveästi tästä työstä. 
Herra on sen minulle mittatilaus-
työnä tehnyt. Tämä on niin iha-
naa, että en siitä hevillä luovu.

PEKKA HELIN
 

Anne Pohtamo-Hietanen puhuu 
9. syyskuuta Pyhän Andreaan 
kirkossa Oulussa kello 18.30 ja 
10. syyskuuta Kellonkartanossa 
tilaisuudessa, joka alkaa kello 13.

Kaikki asiat viedään 
Herralle. Rukoilemme 
ääneen ja pyydämme, 
että Herra lohduttaisi 
ja auttaisi.

Anne Pohtamo-Hietanen
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Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seura-
kuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTASIHTEERIN
pysyväisluonteinen työsuhde

sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

Hakuaika päättyy 23.9.2016 klo 15.
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  

Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/rekry

To 8.9. klo 19 Rukousilta, Eija Soini, musiikki Daisy Öster. Pe 9.9. klo 19 Helmi 
(nuortenilta). Su 11.9. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Risto  
Wotschke, Mika Martinmäki, aihe: evankeliointi – pyyteetön palvelu, musiikki:  
Anna Karppanen. Ke 14.9. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta (11-14 -vuotiaille). 
To 15.9. klo 19 Opetuslapseus- ja rukousilta, mukana Veli Henry Ruotsista. 
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 10.9. klo 18 Nuortenilta, Valo. Su 11.9.  
klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Klaus ja Satu 
Korhonen, Juan Castillo, Seurakuntakuoro.  
Lastenkokoukset ja seimi. Ke 14.9. klo 17  
Soppakirkko. To 15.9. klo 12 Päiväpiiri.  

Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 10.9. klo 11-13 Soppaa 
ja evankeliumia. Ma 12.9. klo 16.30 Majakka-maanantai. Ti 13.9. klo 18 
Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.
Viikko-ohjelma:
Su klo 10.30, klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus, 
puhuu Juha Hilli
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
To  klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa ja kitaransoiton alkeita 
opiskelijoille ja työttömille nuorille

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Linnanmaan yliopistoalueelle työhön 
tuleva siisti savuton tutkija etsii yksiötä 
tai vastaavaa työasunnoksi 15.9. 
alkaen mieluiten Oulun keskusta- 
Kuivasjärvi-alueelta. P. 050 585 9440.

Halutaan vuokrata

Ostamme kultaesineitä:  
koruja, kolikoita, harkkoja ja 

hammaskultaa. Tilaa maksuton 
myyntipaketti www.nettikulta.fi  

tai puh. 044 9877 049  
(ma-pe 10-17) NettiKulta

OstetaanPaikkoja avoinnaMuut seurakunnat

Edessä vilkas syksy
 Kehitysvammaisten Rantakodissa käy paljon vieraita

Muhoksen Arotiellä si-
jaitsevassa Rantako-
dissa alkuvirsi on jo 
veisattu, ja on har-

tauden vuoro. Pastori Simo Pek-
ka Pekkala istuu jakkaralla talon 
yhteisessä olohuoneessa. Kym-
menkunta Rantakodin asukasta 
ja kaksi ohjaaja istuu hänen ym-
pärillään sohvilla ja nojatuoleilla. 
Kaikki ovat yhtenä korvana. 

– Me olemme kuin sinfonia-
orkesteri. Toisilla on paljon teh-
tävää, toisilla vähemmän, mutta 
meillä kaikilla on oma paikkam-
me, jotta teoksesta tulisi koko-
nainen. Kapellimestarina on itse 
Jumala, eikä hän ole antanut ke-
nellekään väärää soitinta, Pekka-
la kuvailee. 

– Soitinta, niin! joku huudah-
taa. 

Pekkala muistuttaa vielä, et-
tä jokaisen orkesterin jäsenen on 
tärkeää tukea toista.  

Sitten hän pyytää kaikkia lau-
lamaan Soi kunniaksi Luojan.

Väki nousee ylös ja tuttu virsi 
kajahtaa komeasti. Sitten siirry-
täänkin kahvittelemaan. 

Kahvipöydässä 
puhutaan säästä
Simo Pekka Pekkala kertoo, et-
tä hartaushetket pyritään mitoit-
tamaan aina kuulijakunnan mu-
kaan. Liian pitkässä hartaudessa 
keskittyminen herpaantuu. 

Pastori istutetaan pöydän pää-
hän. Hän on Rantakodin asuk-
kaille jo tuttu, mutta ennestään 
tuntematonta toimittajaa tenta-
taan.

– Mikä sinun nimi on? Onko 
tuo kamera? kysyy Riitta, yksi 
asukkaista.

Vastausten jälkeen hänellä he-
rää uusi kysymys.

– Tuleeko meille se Rauhan 
Tervehdys? 

– Tulee se, vastaa Jonna-oh-
jaaja.

Muhoksen seurakunnasta vie-
railut hoidetaan säntillisesti, sillä 
hartauksista ei pidetä lomatauko-
ja kesäkausinakaan. Hartaushet-
kiä pidetään Rantakodin lisäk-
si myös vanhainkodeissa. Suurin 
osa asukkaista osallistuu harta-

uksiin. 
Rantakodin asukkaiden mie-

lestä on mukava, kun pappi käy 
laulattamassa – ja kahvilla totta 
kai.

– Osa papeista juttelee enem-
män, osa vähemmän, luonnehtii 
eräs talon asukas. 

Keskustelu siirtyy säähän, niin 
kuin kahvipöydässä monesti ta-
pana on. 

– Jumala se ajaa kivirattail-
la silloin kun on ukkonen, tode-
taan joukosta. 

– Minä sain lahjaksi kukan, se 
kärsi kyllä aika paljon helteiden 

aikana, kerrotaan toimittajalle.
Toinen kupillinenkin pannus-

ta löytyisi, mutta tässä vaiheessa 
pastori kiittää seurasta ja jatkaa 
matkaa. Seuraava hartaus kutsuu.  

Yhteistä tekemistä 
riittää Rantakodissa 
Kun kuppeja siivotaan pöydästä, 
aletaan yhdessä suunnitella iltaa. 
Rantakodin takapihalla pelataan 
mölkkyä aina kun saadaan po-
rukka kasaan. 

Päivisin kaikki 12 asukas-
ta osallistuvat työ- ja päivätoi-
mintaan. Iltaisin pidetään vapaa-

Vesa, Jyrki, Riitta, Isto, Anu, Jonna-ohjaaja, Ritva-ohjaaja, pastori Simo Pekka Pekkala, Tanja sekä Marja istahtivat hartauden 
jälkeen hetkeksi yhteiskuvaan ennen kahveja.

ajan ryhmiä muistelujen, musii-
kin, uutisten, leivonnan, ulkoi-
lun ja kädentaitojen parissa. Ky-
lällä asukkaat käyvät hoitamassa 
asioitaan sekä itsekseen että oh-
jaajien kanssa. 

– Maahanmuuttajat ovat mu-
kavia, tervehtivät aina kun tulevat 
vastaan. Ihan jokaista, pöydässä 
todetaan.  

Menneenä kesänä Rantako-
din asukkaat ja ohjaajat kävivät 
muun muassa sirkuksessa, syö-
mässä pannukakkuja, ajelemassa 
Potnapekalla Oulussa, laivaris-
teilyllä, junareissulla Kajaanissa 
ja useilla uimareissuilla. 

Syksyllä alkaa taidekerho Ou-
lussa, jossa osa asukkaista käy oh-
jaajan kanssa kerran kuukaudes-
sa. Osa on menossa syyskuun lo-
pussa viikonloppuleirille.  Joulun 
alla suunnataan joukolla konsert-
teihin. 

Sukulaisten ja ystävien vierai-
lujen lisäksi Rantakodin asukkai-
den luona käyvät säännöllisesti 
myös hierojat, kampaajat, jalka-
hoitajat ja fysioterapeutit. 

Niin, ja pappi saadaan kylään 
taas kuukauden päästä.

ELSI SALOVAARA

Maahanmuuttajat 
ovat mukavia, 
tervehtivät aina kun 
tulevat vastaan. 
Ihan jokaista.

E l s i  S a l ovaa ra

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fiJakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267
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Lukunurkka

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

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan 
Virtuaalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta. 

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 11.9. klo 10 Sähköisten ju-
malanpalvelusten 90-vuotis-
juhlajumalanpalvelus Tam-
pereen tuomiokirkosta. mistä 
YLE lähetti ensimmäisen ra-
diolähetyksen 12.9.1926. Juma-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 11.9. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Kirsi 
Isola Oulujoen seurakunnas-
ta kertoo rukouksesta.
Klo 10 Jumalanpalvelus Oulu-
joen kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
  
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 11.9. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Kirsi 
Isola Oulujoen seurakunnas-
ta kertoo rukouksesta.
Klo 10 jumalanpalvelus Niva-
lan kirkosta.

lanpalveluksessa saarnaa ark-
kipiispa Kari Mäkinen ja litur-
gina toimii Riikka Sydänmaa. 
Musiikista vastaavat kanttorit 
Riikka Viljakainen ja Tuomas 
Laatu sekä Cantionale-kuoro 
Virret: 194:1,6, 135, 249b, 452, 
339:1,4.
Ke 14.9. klo 18.50 iltahartauden 
pitää oppilaitospastori Virpi 
Sillanpää-Posio Oulusta.
 
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05. 
Su 11.9. klo 10 Sähköisten ju-
malanpalvelusten 90-vuotis-
juhlajumalanpalvelus Tampe-
reen tuomiokirkosta.

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

Oululaisen Anu Sandelinin esikoisro-
maani Sinun siivilläsi on omaelämä-
kerrallinen.

Kirjan päähenkilö Anna syntyy 
25. elokuuta 1935 Laatokan Karjalassa, Jaakki-
man Miklissä. Kun Anna on nelivuotias, tul-
laan sotavuosiin. On lähdettävä evakkoon, vä-
lillä palataan takaisin Karjalaan ja sitten taas 
uudestaan evakkoon. Kirjan lopulla etsiydy-
tään pysyvästi uusille asuinsijoille, missä nuo-
reksi varttunut Anna etsii omaa paikkaansa 
elämässä. 

Syntymänsä ja varhaislapsuutensa kuvauk-
sen Anu Sandelin on ratkaissut hienolla taval-
la. Kertojana on enkeli, jonka Anna saa tur-
vaksi elämänsä ensi hetkestä alkaen. 

Sandelin piirtää lukijoilleen elävän ja rik-
kaan kuvan varhaislapsuudestaan Laatokan 
rantamilla. Karjalainen maalaisyhteisö on 
työteliäs, vakaa ja turvallinen. Sen keskiössä 
elää Annan perhe, äiti ja isä, sisarukset sekä 
mummo ja ukko, joilla kaikilla on erityinen 
paikkansa Annan sydämessä. 

Kotieläimiin, varsinkin hevosiin Annalla 
syntyy pienestä pitäen hyvin läheinen suhde. 
Ne ovat hänelle ystäviä. 

Karjalaisen maalaiselämän harmonia sär-
kyy sodan sytyttyä. Evakkoina ollaan oman 
maan kansalaisten keskuudessa, mutta sitten-
kin monella tapaa niin vieraina toisilleen. Lo-
pulta on vain hyväksyttävä tapahtunut, aset-
tauduttava uusiin oloihin ja jatkettava elämää 
siellä. Sandelinin kuvaus tästä kaikesta on pai-
koin riipaisevaa luettavaa. 

Kirjan loppupuolella elämänpiiri laajenee, 
monipuolistuu, mutta myös monimutkaistuu. 

Esikoisromaani 
luo elämänuskoa 

Ihmissuhteiden keskiössä ovat edelleen koti ja 
sukulaiset, mutta yhä enemmän mukaan tu-
lee muitakin, ennen muuta koulun opettajat ja 
uuden asuinseudun ikätoverit. 

Samalla Annan mielessä tulee yhä poltta-
vammaksi kysymys, mikä hänestä tulee. Hän 
kaipaa aikuisilta neuvoa, tukea ja kannustus-
ta, mutta ei koe saavansa sitä. 

Sandelin kuvaa ympäristöä ja tapahtumia 
hämmästyttävän yksityiskohtaisesti. Henki-
lökuvauksissa on tarkkanäköisyyttä, lempeää 
huumoria ja napakkaa kriittisyyttä. Kaikesta 
voi havaita, että teksti on saanut kypsyä rau-
hassa – parikymmentä vuotta, niin kuin San-
delin on kirjan julkistamisen yhteydessä pal-
jastanut. 

Tekstiä Sandelin elävöittää piirroksillaan, 
jotka syventävät osuvasti kirjoitettua viestiä. 

Elämän epävarmuudessa  ja vastoinkäy-
misissä kantavat vahvat juuret. Sandelinilla 
ne ovat Laatokan Ellinniemen rantakalliolla, 
kodin lämpimässä yhteisöllisyydessä, johon 
luonnollisena osana kuului harras uskonnol-
lisuus. Sandelinin elämään kuuluu vahva luot-
tamus siihen, että vaikeina hetkinä oma enkeli 
kantaa siivillään. ”Kyl se siint sit!”

 
HANNU OJALEHTO

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Ma 12.9. klo 14 Raamattupiiri
NA-ilta Pilpasuolla nuotiolla.  
Yhteiskuljetus Ruksalta klo 18.
Ti 13.9. 9-12 Aamupaasto ja rukous

Oulun seudun Uusheräys ry

Herättäjän päivä: su 18.9. klo 10.00 messu ja seurat Kempeleen Pyhän 
kolminaisuuden kirkossa, Piriläntie 190, Kempele
Siionin virsiseurat: to 8.9. klo 18.00 Raahen seurakuntakodin pienessä  
salissa, to 8.9. klo 18.00 Maija-Liisa Huovisella, Tuomaalankatu 1, Kemi,  
su 11.9. klo 15.00 Montin-salissa, Kirkonniementie 6, Kiiminki, su 18.9. klo 
11.30 Vihannin seurakuntatalolla, su 18.9. klo 15.00 Jukka Hautala kertoo 
Siionin virsien uudistuksesta Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 11.9. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Matti Rahja.

Seniorilounas 6,70 €
Tarjoamme maukasta kotiruokaa 

kaikille avoimissa lounasravintolois-
samme Caritas-Kodissa Taka-Lyö-
tyssä, Caritas Matriitissa Tuirassa 
sekä Caritas Kempeleessä. Seniori-
lounas 6,70 € (yli 65-v ja eläkeläiset), 

muut ruokailijat hintaan 8,20 €. 

 Lounaslistat ja yhteystiedot: 
www.caritaslaiset.fi

Tiedustelut: 045 636 5372

Sandelin, Anu: 
Sinun siivilläsi. Nordbooks 2016

• 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
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Ps. 86: 10-13
Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja,
sinä yksin olet Jumala.
  Herra, neuvo minulle tiesi,
  että noudattaisin sinun totuuttasi.
Paina sydämeeni syvälle
pyhä pelko nimeäsi kohtaan.
  Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän 
koko sydämestäni,
  iäti minä kunnioitan nimeäsi.
Sinun hyvyytesi on suuri,
sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä.

Room. 8: 18-23
Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan 
kärsimykset ole mitään sen kirkkauden 
rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva 
osaksemme. Koko luomakunta odottaa 
hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken 
luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden 
alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan 
hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla 
on kuitenkin toivo, että myös se pääsee 
kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, 
Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. 
Me tiedämme, että koko luomakunta yhä 
huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain 
luomakunta, vaan myös me, jotka olemme 
ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen, 
huokailemme odottaessamme Jumalan 
lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista 
vapaaksi.

Luuk. 7: 11-16
Jeesus lähti Nainin kaupunkiin, ja hänen 
kanssaan kulkivat opetuslapset ja suuri joukko 
ihmisiä. Kun hän jo oli lähellä kaupungin 
porttia, sieltä kannettiin kuollutta, leskiäidin 
ainoaa poikaa, ja äidin mukana oli runsaasti 
kaupungin väkeä. Naisen nähdessään Herran 
kävi häntä sääliksi, ja hän sanoi: ”Älä itke.” 
Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä, ja 
kantajat pysähtyivät. Hän sanoi: ”Nuorukainen, 
minä sanon sinulle: nouse!” Silloin kuollut nousi 
istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet 
takaisin äidille.
    Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät 
Jumalaa sanoen: ”Meidän keskuuteemme on 
ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut 
kansansa avuksi.”

Elämä on lahja 
Ajan rajallisuuden tunnustaminen antaa näkökulmaa koko elämään. Kuolemaa vas-
ten voimme tajuta elämän arvon. 

Kuolemalla merkityn maailman keskellä vaikuttaa jo uuden maailman alku. Her-
ramme Jeesus Kristus on ristinkuolemallaan ja ylösnousemisellaan avannut meille tien 
ikuiseen elämään. Jumala antoi ainoan Poikansa, uhrasi hänet ja antoi hänet kuole-
maan meidän syntiemme takia. Hän lahjoittaa uuden elämän ja katoamattomuuden 
niille, jotka uskon kautta kuuluvat hänelle. Ensilahjaksi me saamme Pyhän Hengen. 

Roomalaiskirjeessä Paavali haluaa johtaa meitä uskonkuuliaisuuteen. Ilman uskoa 
Jumalaan ja Jumalan Poikaan ihminen on vielä kuollut, vaikka hän olisi elossa. Epä-
usko näyttäytyy siinä, että annamme pahan vallita ja päättää elämässämme. Usko on 
siinä, että otamme valon vastaan silloin kun se saapuu. 

Elämme Hengen ja kirkon aikaa. Ensimmäisestä helluntaista alkaen tämä valo on 
säteillyt maailmaan. Henki on lähetetty auttamaan meitä, jotta pääsisimme osalli-
siksi pelastuksesta. Paavali sanoo, että meidät on pelastettu ja se on varma toivomme. 
Elämme uskossa, emme näkemisessä. Henki on todellinen, mutta se puhaltaa, missä 
tahtoo.  

Kolmella kristillisellä perushyveellä usko, toivo ja rakkaus on yhteys keskenään. 
Toivo rakentuu uskolle ja näkyy rakkautena. Toivo on luottamista Jumalan läsnäoloon, 
uskollisuuteen ja rakkauteen kärsimyksen, ristin ja kuolemankin alla. 

Haluaisimme päästä heikkoudesta, joka meitä usein rasittaa. Paavalin mukaan Henki 
tuleekin auttamaan meitä heikkoudessamme ihan toisella tavalla kuin olimme ajatel-
leet. Tässä piilee suuri lohdutus. Uusi elämä voi olla meissä ja vaikuttaa silloinkin, kun 
ymmärryksemme ja ajattelumme loppuvat kesken. 

Kristus-elämä meissä on kuin lapsen turvallisuutta hänen ollessaan äitinsä turvalli-
sessa sylissä. Ei sitä tarvitse muotoilla sanoin, silti se on todellisuutta. 

LIISA KARKULEHTO 
Karjasillan seurakunnan kappalainen

Rauhan Tervehdyksen hartaussivulla toimitus antaa kirkkovuoden kiertoon liittyvän 
kysymyksen, jota hartaustekstin kirjoittaja pohtii tekstissään. Liisa Karkulehdolta toimitus kysyi, 
mitä Jumala oikeastaan lupaa meille sunnuntaille tarkoitetussa roomalaiskirjeen kohdassa. 
Se on luettavissa tämän sivun oikeasta laidasta.

Sanan aika
Sunnuntai 11.9.2016
Psalmi: Ps. 86:10-13
1. lukukappale: Job 14:1-6, 13-15
2. lukukappale: Room. 8:18-23
Evankeliumi: Luuk. 7:11-16
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Tärkeintä riparilla 
on yhdessä oleminen
Rippikoulussa uskaltaudutaan usein tutustumisen jälkeen 
puhumaan myös vaikeista asioista

Rippileiri ei ole liian totis-
ta touhua tai pelkkää Raa-
matun opettelua. Sieltä saa 
uusia kavereita ja hauskoja 

kokemuksia.
Näin kiteyttää rippikoulun an-

tia viime kesän rippikoululainen 
Pinja Sassali. 

Hän kävi rippikoulun Kiimin-
gissä Suvelan leirikeskuksessa ja 
aikoo tulevaisuudessa isoseksi. 

Ilona Vehmakselle syyt tul-
la rippikouluun olivat samat 
kuin monilla muillakin nuorilla: 
kummiksi pääseminen ja kirkko-
häiden mahdollisuus tulevaisuu-
dessa. 

Kiimingin vs. seurakuntapas-
torille Marika Hutulle tällaiset 
kommentit ovat tuttuja. 

– Kummius on nuorille tärke-
ää. Monet tietävät jo etukäteen, 
että heitä tullaan pyytämään 
kummiksi. Monelle nuorelle ripa-
ri on eräänlainen virstapylväs elä-
mässä, siirtymä lapsuudesta nuo-
ruuteen ja kohti aikuisuutta.

Parasta on
yhteinen aika
Kun kysytään parhaita asioita lei-
rillä, nuoret eivät mieti vastaus-
taan kauan. 

– Rippileirillä parasta on eh-
dottomasti se, että kaikki voivat 
viettää aikaa yhdessä, sanoo Kii-
mingin isonen Juha Lehtola. 

Yhteishenki saa kehuja myös 
Sassalilta ja Vehmaalta. Leiri-
viikon kuluessa syntyvä ryhmä-
henki rohkaisee keskustelemaan 
avoimesti myös vaikeista asioista. 

Marika Huttu toteaakin, et-
tä muutos nuorissa on nähtävis-
sä selvästi viikon aikana. 

– Rippikoululaiset huomaa-
vat myös, että henkilökuntakin 
kuuluu ryhmään, ja vetäjät elävät 
muiden mukana. Leirin yhteis-
henki ei koske vain nuoria, vaan 
kaikkia leirillä olevia.

Ripari on
minuuden etsintää
Rippikoulu on monelle nuorel-
le oman identiteetin ja aikuistu-
misen pohdiskelua sekä mahdol-
lisuus miettiä omaa uskoa ja sen 
vaikutusta elämään.  Juha Leh-
tolan mielestä rippileiri on koke-
mus, jonka vaikutus ei pääty kon-
firmaatiopäivään. 

– Rippileirillä saa lisää itse-
luottamusta, jolla voi olla suuri 
vaikutus myöhemmässä elämäs-
sä, hän toteaa.

Myös Pinja Sassali ja Ilona 
Vehmas uskovat, että leiri auttaa 
heitä oman identiteetin etsimises-
sä. Oppitunneilla käsitellään kris-
tinuskoon liittyvien teemojen li-
säksi myös nuorille tuttuja asioi-
ta, kuten seurustelua ja seksuaa-
lisuutta. 

Avioliittoa, kastetta ja mui-
ta kirkollisia toimituksia käsitel-
lään keskustellen ja esimerkik-
si näytelmien avulla. Nuorilla on 
mahdollisuus esittää kysymyksiä, 
kyseenalaistaa ja tarkastella maa-
ilmaa eri näkökulmista. 

– On hyvä huomata, että rippi-
koulussa puhutaan asioista, joil-
la on merkitystä nuorelle. Tee-
moja lähestytään rippikoululai-
sen omasta elämästä käsin, Ma-
rika Huttu kertoo. 

Rippikoulu osuu
hyvään ikään
Rippikoulu käydään perinteises-
ti kahdeksannen ja yhdeksännen 
luokan välissä. Ajankohta on se-
kä leiriläisten että työntekijöi-
den mielestä paras mahdollinen. 
Se on nuoren elämässä etsimisen 
ja pohtimisen aikaa: kysymykset 
elämästä ja maailmasta ovat mie-
lessä.  

Lisäksi asioiden syvällinen 
pohtiminen ja muiden huomi-
oon ottaminen vaatii kypsyyttä, 
jota nuoremmilta ei välttämättä 
vielä löytyisi. 

– Nuorempi ei välttämättä olisi 
vielä sisäistänyt kaikkia niitä asi-
oita, joista rippileirillä puhutaan. 
Asioiden syvempi merkitys olisi 
ehkä jäänyt ymmärtämättä, poh-
tii Sassali. 

Hauskanpito 
poikii myös hyötyä
Vaikka rippileirillä nuorten tie-
dot kristinuskosta lisääntyvät, 
tärkeää on myös hauskanpito. Il-
taohjelmissa nauretaan sketseil-
le, lauletaan ja tullaan tutuiksi. 
Monta kertaa leiristä jäävätkin 

nuorille päällimmäisenä mieleen 
kavereiden kanssa vietetyt hetket. 

Avoin mieli ja osallistuminen 
ovat tärkeitä ja parhaassa tapauk-
sessa leirillä uskaltaa kokeilla jo-
tain sellaista, mikä on aiemmin 
pelottanut. 

– Riparilla saa rohkeutta läh-
teä mukaan juttuihin, koska siel-
lä täytyy osallistua ja esiintyä 
esimerkiksi näytelmissä, Sassali 
ihastelee.

Rippileirin ei tarvitse jäädä ai-

nutkertaiseksi kokemukseksi, sil-
lä isostoiminnassa riparin pääsee 
kokemaan aina uudelleen erilai-
sesta näkökulmasta.

Juha Lehtolan mielestä isostoi-
minnassa parasta ovat uudet ih-
miset ja kokemukset sekä mah-
dollisuus nähdä, kuinka rippi-
kouluporukka muotoutuu ja yh-
teishenki kehittyy leiriviikon ku-
luessa. 

Niille nuorille, jotka eivät isos-
toiminnasta innostu, seurakun-

ta tarjoaa muitakin vaihtoehtoja 
osallistumiselle. Monissa seura-
kunnissa on musiikkiryhmiä ja 
ohjaajia tarvitaan lasten ja nuor-
ten kerhojen vetämiseen. 

KATRI KIURUJOKI

Rippileirillä 
saa lisää 
itseluottamusta, 
jolla voi olla 
suuri vaikutus 
myöhemmässä 
elämässä.

Juha Lehtola

Oulun seurakuntien rippikoulut

K at r i  K iu r u jo k i

Yhdessä oleminen ja ryhmähenki ovat monelle rippikoululaiselle rippileirin parasta antia, 
kertovat Kiimingin vs. seurakuntapastori Marika Huttu sekä isosina toimineet Pinja Sassali, 
Ilona Vehmas ja Juha Lehtola.
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Ota meihin yhteyttä
Rippikouluvastaavat Oulun seurakunnissa:
Haukiputaan seurakunta: Elisa Manninen, elisa.manninen@evl.fi
Karjasillan seurakunta: Heikki Karppinen, rippikoulu.karjasilta@evl.fi
Kiimingin seurakunta: Aulikki Rinta-Säntti, aulikki.rinta-santti@evl.fi
Oulujoen seurakunta: Terttu Laaksonen, rippikoulu.oulujoki@evl.fi
Oulunsalon seurakunta: Sanna Korhonen, rippikoulu.oulunsalo@evl.fi
Tuiran seurakunta: Anna-Leena Häkkinen, rippikoulu.tuira@evl.fi
Tuomiokirkkoseurakunta: Ari-Pekka Metso, ari-pekka.metso@evl.fi
Rippikoulutyön sihteeri: Arja Taskila, arja.taskila@evl.fi

Rippikouluvaihtoehdot 2017
Leiririppikoulut. 
Leirijaksot pidetään 
leirikeskuksissa.
Syysrippikoulu 
(Haukiputaan 
seurakunnassa).
Leirijakso pidetään 
koulujen syyslomalla. 
Osa syysripareista 
toteutetaan 
päivärippikouluna.
Talvirippikoulu (useimmissa seurakunnissa). Leirijakso 
pidetään leirikeskuksessa koulujen joulu- tai talvilomalla. 
Leirijakson aikana on mahdollisuus lasketella ja hiihtää (ei 
Haukiputaan ja Kiimingin seurakunnan järjestämissä). 
Mahdolliset lasketteluliput eivät sisälly hintaan.
Päivärippikoulu (useimmissa seurakunnissa). 
Päivärippikouluviikolla kokoonnutaan päivisin ja yöt 
nukutaan kotona.
Iltarippikoulu (Tuiran seurakunnassa) kokoontuu talven 
aikana arki-iltaisin ja kahtena viikonloppuna. Kokoontumisia 
on noin 2–3 kertaa kuussa. Opetus koostuu toiminnallisista 
kokoontumisista ja yhdessä tekemisestä.
Vaellusrippikoulu   
(Karjasillan seurakunnassa). 
Leirijakson alkupuolella tehdään 
vaellus Hetasta Vuontispirtille. 
Leirin loppujakso pidetään 
Vuontispirtillä. Vaelluksella 
yövytään pikkuteltoissa.
Ekorippikoulu (Tuiran 
seurakunnassa). 
Ekorippikoulussa opetellaan 
luonnon ja elämän 
kunnioittamista, kootaan 
kymmenen vihreää käskyä ja 
tehdään luontoharjoituksia.
Partiorippikoulu (Tuiran 
seurakunnassa, hiippakunnallinen) on tarkoitettu 
kaikille retkeilystä kiinnostuneille. Kesän leirijaksolla 
majoitutaan teltoissa Rokuan leirikeskuksen maastossa. 
Partiorippikouluun voi ilmoittautua, vaikka ei olisi 
partiolainen. Lisätietoja: Sanna Parkkinen, p. 040 574 7116.
Ulkomaan leiririppikoulu (Karjasillan ja Tuiran 
seurakunnissa). Leirijakso pidetään ulkomailla.
Kehitysvammaisten rippikoulu. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset 28.9. alkaen: kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen p. 040 579 7805.
Pienryhmärippikoulu on tarkoitettu erilaisissa tilanteissa 
enemmän tukea tarvitseville nuorille, kuten pienluokkien 
ja erityiskoulujen oppilaille. Pienryhmärippikoulu 1 
toteutetaan päivä- ja iltarippikouluna tammi–maaliskuussa. 
Pienryhmärippikoulu 2 toteutetaan päiväkouluna kesäkuussa. 
Ryhmiin otetaan max. 8 nuorta ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: erityisnuorisotyöntekijä Anja 
Saukkomaa, p. 040 574 7119.
Muualla rippikoulun käyvien ryhmät kokoontuvat myös 
kotiseurakunnittain muutaman kerran kevään aikana.

Oulun seurakuntien rippikoulut

Rippikouluun ilmoittaudutaan Oulun seu-
rakuntien verkkosivuilla. Ilmoittautumi-
nen on avoinna perjantaista keskiviik-
koon 9.9. kello 9 – 14.9. kello 21 osoittees-

sa www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu.
Tutustu rippikouluvaihtoehtoihin vanhempie-

si kanssa. Valitse neljä itsellesi sopivaa vaihtoeh-
toa, joista vähintään kaksi on oman seurakun-
nan järjestämää rippikoulua. Huomioi, että kaik-
ki eivät pääse ensimmäiseen vaihtoehtoon, joten 
kaikki vaihtoehdot kannattaa valita huolellisesti.

Jokainen pääsee halutessaan oman seurakun-
nan järjestämään rippikouluun. Toisen seura-
kunnan järjestämään rippikouluun pääsemistä 
ei voida etukäteen varmuudella luvata.

Ilmoittautumisen yhteydessä saat kaverikoo-
din, jonka voit antaa yhdelle kaverille. Antamal-
lasi koodilla kaveri voi ilmoittautua samaan rip-
pikouluryhmään. Ilmoittautumisessa ei nopeus 
ratkaise. Kaikki tiedot käsitellään yhtä aikaa il-
moittautumisajan päätyttyä.

Rippikouluun ilmoittautuneille lähetetään vii-
kolla 40 kirje, jossa kerrotaan rippikouluryhmäsi, 
rippikoulun vetäjät ja tietoa ryhmän ensimmäi-
sestä kokoontumisesta. 

Jos osallistut jonkin järjestön järjestämään 
rippikouluun, ilmoittaudu kotiseurakuntasi 
muualle menevien ryhmään. Valitse kotiseura-
kuntasi linkki: järjestöjen rippikoulun käyvien il-
moittautuminen.
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Näin ilmoittaudut rippikouluun

Juhlatilan saa ilmaiseksi

Oulussa seurakuntien juhlati-
loja saa käyttöön veloitukset-
ta kirkollisiin perhejuhliin, ku-
ten kastejuhlaan, rippijuhlaan, 

hääjuhlaan tai hautaan siunaamiseen 
liittyvään muistotilaisuuteen. Tilasta ei 
peritä käyttömaksua, jos henkilö, jota 
varten tila varataan, on jonkun Oulun 
ev.lut. seurakunnan jäsen.
Lisätietoa tiloista ja varauksista   
www.oulunseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat
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Yhteisen pöydän ääreen
Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.9.2016

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
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. 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
   Johanna Kari, 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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Eeva Marja 
Ahmala, Sebastian Edvard 
Daniel Torkinlampi.
Haukipudas: Toni-Erik Savi-
laakso, Onni Paavo Johannes 
Siponkoski, Helmi Elea Kokko.
Karjasilta: Elina Johanna 
Alexandra Karhapää, Hilla 
Katriina Korkala, Eva Sofia 
Nurkkala, Isla Helmi Aman-
da Pajukoski, Erik Eliel Palo-
kangas, Iina Tuulia Kristiina 
Rahkala, Silja Sofia Seppälä, 
Alma Iines Inkeri Tapojärvi, 
Veikka Esko Väänänen.
Kiiminki: Lotta Karoliina Hy-
ry, Jasmin Marjaana Pinta-
mo-Kenttälä, Ossi Veli Jo-
hannes Hökkä, Penni Alek-
sandra Kivilahti.
Oulujoki: Sylvia Hilkka Hed-
wig Bradter, Kim Jan Corne-
lius Frederiksen, Mona Ma-
tilda Hottinen, Mette Kerttu 
Maria Hurskainen, Armi Ina-
ri Ilola, Kerttu Kaarina Koske-
la, Tuomas Mikael Lesonen, 
Milja Emilia Myllymäki, Ee-
mil Andreas Myöhänen, Joo-
natan Matias Tolonen.
Oulunsalo: Viljami Järven-
pää, Enni Amalia Korkiakos-
ki, Mico Matias Heljasvaara. 
Tuira: Venla-Minea Aliisa 
Kaski, Aatos Mikael Kau-
nisto, Jimi Mikael Musto-
nen, Aamos Jaakko Aukusti 
Parkkisenniemi, Jesse Alek-
si Joonatan Pelkonen, To-
mi Kaarlo Mikael Risto, Je-
mina Johanna Justiina Sal-
mela, Amanda Ritva Josefi-
na Sarkkinen, Enni Hilla Ma-
ria Sarre, Eevi Briitta Eveliina 
Talvensaari.

Leikkaa talteen!

Oulun ev.lut. seura-
kunnat tarjoavat 
työttömille ja vä-
hävaraisille aamu-

paloja ja aterioita tänäkin 
syksynä. Lisäksi diakonia-
työntekijät jakavat joissa-
kin seurakunnissa kauppo-
jen ylijäämäruokaa. 

Oulun keskustassa vä-
hävaraisten ateriahetkiä on 
järjestetty lähes 10 vuoden 
ajan.  Tänä syksynä paikak-
si on vaihtunut Heinätorin 
seurakuntatalon sijasta Kes-
kustan seurakuntatalo (Iso-
katu 17).  

Diakoniatyöntekijä Ri-
ku-Matti Järvi toivoo, että 
paikan vaihto helpottaa pai-
kalle saapumista. Keskustan 
seurakuntatalolle on hyvät 
yhteydet julkisilla liikenne-
välineillä. 

– Kokemukseni on, että 
nämä ateriahetket ovat mo-
nille ihmisille todella virkis-
täviä tilanteita. Ruuan lisäk-
si ne tarjoavat myös mah-
dollisuuden tavata toisia ih-
misiä yhteisessä pöydässä. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Mikko Pet-
teri Niskanen ja Hanna Tuu-
lia Kainulainen, Niko Tapa-
ni Heiskanen ja Niina-Kai-
sa Pauliina Sarjosalo, Heikki 
Jarmo Oskari Kilpijoki ja Lau-
ra Elina Ketonen.
Haukipudas: Jonne Iisakki 
Turpeinen ja Anna Sofia Rau-
daskoski, Janne Sakari Keski-
kallio ja Saara Maria Kauppila.
Karjasilta: Kim Samuel Luk-
ka ja Marja-Leena Tuulikki 
Kinnunen, Rami Henrik Kor-
tesoja ja Miia Annika Lappa-
lainen, Matti Allan Siipola ja 
Jonna Elina Immonen, Edvin 
Joel Nurmela ja Heidi Emilia 
Räisänen, Juho Matias Linna 
ja Erika Tuulia Pasanen, Sami 
Antton Ahola ja Emmi Kata-
riina Ranua.

Kiiminki: Teemu Akseli Park-
kinen ja Riikka Susanna Saa-
rela, Osmo Ensio Huusko ja 
Pirkko Liisa Haapakoski.
Oulujoki: Risto Antero Honko-
nen ja Anne Pauliina Puhakka.  
Oulunsalo: Johannes Kristi-
an Luokkanen  ja Anna Reet-
ta Mattila.
Tuira: Joona Matias Penttilä 
ja Maria Loviisa Niemelä, Atte 
Valtteri Lämsä ja Hanna Paulii-
na Korhonen, Ville Tapio Kaik-
konen ja Sari Johanna Suvala, 
Vesa-Pekka Lämsä ja Erika Jo-
hanna Veijola, Janne Juhani 
Koskimäki ja Anna Kristiina 
Noronen, Juha Antero Roini-
nen ja Hanne Tuulia Säkkinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko:  Anna Ama-
lia Renholm 93, Pekka Johan-

nes Taanila 68, Reijo Matias 
Törmi 79, Heikki Pekka Polo-
järvi 86.
Haukipudas: Veikko Kalervo 
Pennanen 65.
Karjasilta: Aija Aura Helena 
Ahi 82, Osmo Juhani Aitto-
la 69, Minda Lahja Kalila 96, 
Anni Mirjam Myllymaa 93, 
Pentti Johannes Jalkanen 88.
Kiiminki: Heikki Pekka Polo-
järvi 86.
Oulujoki: Esko Antero Pert-
tunen 68, Hilda Elisabeth Uu-
sitalo 92.
Tuira: Milja Reetta Friman 
90, Eila Annikki Heinonen 
94, Risto Olavi Honkala 57, 
Katja Marita Katriina Karp-
pinen 24, Alli Helena Häi-
kiö 80, Kauko Matias Mink-
kinen 78.

Miten pyhä on läsnä arjessa? 
Entä onko arjessa tilaa mystiikalle – sisäiselle 
ja hiljaiselle kokemukselle Pyhän Jumalan läsnäolosta? 

Arjen pyhyys ja mystiikka 
-seminaariviikonloppuna 
pysähdytään aiheen äärelle taiteen, 
musiikin, sanan ja sakramenttien kautta.

Viikonlopun aloittaa kuvataiteilija Juha Saitajoen 
Pray, hope, don't worry – taidenäyttely Oulujoen 
kirkossa, avajaiset ovat 10.9. klo 18 jonka yhteydessä 
Wimme Saari ja Tapani Rinne konsertoivat.

Pyhäaamuna 11.9. messu klo 10, saarna globaalimuutoksen professori Atte Korhola, 
liturgina Satu Saarinen. Kirkkokahvi, joiden jälkeen alkaa "Arjen pyhyys ja mystiik-
ka" -seminaari. Seminaarin puheenvuorot:
IHS, Iesus Hominum Salvator – kuvataiteilija Juha Saitajoki
Tuonpuoleisen läsnäolo lappilaisessa kyläyhteisössä – pastori Satu Kreivi-Palosaari
Outouden poetiikka – koulutusanalyytikko Harri Hyyppä
Keskustelu. Tervetuloa!

Ju
h

a Saitajo
ki: K

u
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n
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en vaate, 2
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16

Maanantai
Työttömien ja vähävaraisten aamupuu-
ro Kiimingin Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella (Kivitie 1, käynti Kierto-
tien puolelta) klo 9.30–10.30
Aamupuuro Haukiputaan seurakunta-
keskuksessa (Kirkkotie 10) klo 10–10.30. 
Vapaaehtoinen maksu. Aamuhartaus klo 
9.50, aamupalan jälkeen AamupuuroAka-
temiassa keskustelua päivän aiheesta klo 
10.30–11.30. 
Maksuton aamupala Rajakylän seura-
kuntakodilla (Tervakukkatie 2) klo 10–11. 
Työttömien ja vähävaraisten ruokailu 
Jäälin kappelilla (Rivitie 9) klo 11–12, ate-
rian hinta 3 €.
 
Tiistai
Työttömien ja vähävaraisten maksuton 
aamupala Diakonian aamuissa Keskustan 
seurakuntatalossa (Isokatu 17, Monitoi-
misali) klo 9–10.30.
Aamupuuro vähävaraisille ja työttömil-
le Oulunsalossa Pysäkin tiloissa (Kauppi-
aantie 5) klo  9–10. 

Keskiviikko
Maksuton aamupuuro lisukkeineen vä-
hävaraisille ja työttömille Tuiran kirkolla 
(Myllytie 5) klo 10–11, ei joka viikko vaan 
7. ja 14. syyskuuta, 19. ja 26. lokakuuta se-
kä 2., 9., 16. ja 23. marraskuuta.
Työttömien ja vähävaraisten ruokailu 
Keskustan seurakuntatalossa (ruokasali 
Kaneli, Isokatu 17, 2. krs), klo 11–12. Ruo-
kailun hinta 2 €.
 
Torstai
Maksuton aamupuuro Karjasillan kirkol-
la (Nokelantie 39) klo 9–10.
Ateria työttömille ja vähävaraisille Py-
hän Luukkaan kappelilla (Yliopistokatu 
7) klo 12–13, alkaen 15.9. Vapaaehtoinen 
maksu. 
Ateria työttömille ja vähävaraisille Ra-
jakylän seurakuntakodilla (Tervakukka-
tie 2)  klo 12–13. Vapaaehtoinen maksu.
 
Perjantai
Maksuton aamupuuro työttömille ja pie-
nituloisille Pyhän Andreaan kirkolla (Sul-
kakuja 8) klo 9–10. 

Osa aterioista ja aamupaloista on tau-
olla syyslomaviikolla 43. Syksyn ruokai-
lut ovat pääsääntöisesti marraskuun lop-
puun. Kaikki Oulun seurakuntien työttö-
mien ja vähävaraisten ruokailut löytyvät 
osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/
tyottomat-ja-vahavaraiset.

Ateriat työttömille ja vähävaraisille syksyllä 2016
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Leikkaa talteen!

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

torina Lauri-Kalle Kallunki.
Messu su 18.9. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Péter Marosvári. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 18.9. klo 13 Intiön 
srk-koti. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja kanttorina Henna-
Mari Sivula. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho to 8.9. ja 15.9. 
klo 10–11.30, Keskustan srk-
talo. Lasten ja aikuisten koh-
taamispaikka, johon lapsi tu-
lee yhdessä huoltajan kanssa.

Heinätorin perhekahvila ti 
13.9. klo 10–11.30, Heinäto-
rin srk-talo. Perhekahvilaan 
voit tulla tapaamaan vanho-
ja ja uusia ystäviä. Seurakun-
ta tarjoaa mehut ja kahvit 
pikkupurtavan kera. Paikal-
la lastenohjaaja Tea Lakkala.  

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymäl-
lä paikan päällä, Isokatu 17.
Diakonian aamu ti 13.9. klo 
9–11 Keskustan srk-talo, Mo-
nitoimisali. Maksuton aamu-
pala tarjolla kello 10.30 as-
ti. Paikalla diakoniatyönteki-

Kerhotoimintaa alakouluikäisille 
tytöille ja pojille!

Kerhoissa opetellaan uusia taitoja ja pidetään hauskaa. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, ainoastaan iloisen 
ja reippaan mielen. Kerhot kokoontuvat viikoittain 
viikoilla 36–50, lukuun ottamatta syyslomaviikkoa 

ja juhlapyhien aattoja. Kerhonohjaajina toimivat 
kerhonohjaajakoulutuksen saaneet nuoret. 

Kerhot ovat maksuttomia.
Kokkikerhoon ilmoittaudutaan ennakkoon Kaijalle. 

Kokkailemaan mahtuu 10 lasta kerhoa kohden. Muihin 
kerhoihin voit tulla mukaan ilmoittautumatta! Tämän 

syksyn kerhot löydät netistä www.oulunseurakunnat.fi. 
Lisätietoja nuorisotyöohjaaja Kaija Siniluoto, 

p. 050 5249 779, kaija.siniluoto@evl.fi.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Tuomiokirkko-
seurakunnan 
raamattupiirit
Heinätorin raamattu-
piiri keskiviikkoisin klo 
17–19. Jarmo Luoto.
Raamattupiiri torstai-
sin klo 13, Vanha pap-
pila, Rovastinsali. Anna-
Mari Heikkinen.
Intiön raamattupiiri 
torstaisin klo 15. Jyrki 
Vaaramo.
Vanhan pappilan raa-
mattupiiri, Rovastinsa-
li  lauantaisin klo 10–12. 
Juha Tervaskanto.
KOHTAAMISIA – Raa-
mis nuorille ja nuoril-
le aikuisille joka 2. tor-
stai klo 18–19.30 Keskus-
tan srk-talo, Monitoimi-
sali. Mono Kuoppala, 
Anu Ojala ja Salla Aute-
re. Seuraavan kerran to 
15.9.

 
Messu su 11.9. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki. 
Seurakunnan vastuunkanta-
jien tehtävään lähettäminen. 
Kirkkokahvit. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 11.9. klo 13 Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja kant-

jä ja vapaaehtoiset emännät. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 14.9. klo 11–12. 
Keskustan srk-talon ruoka-
sali Kaneli, Isokatu 17, 2.krs. 
Ruokailun hinta 2 €.

Harrastukset ja kerhot 
Heinäpään eläkeläisten ker-
ho to 8.9. ja 15.9. klo 10.30–
12, Heinätorin srk-talo. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
8.9. ja 15.9. klo 12.30–14, In-
tiön srk-koti. Jatkossa tie-
dotamme vain mahdollisis-
ta poikkeuksista. 
Pienoismallinäyttely la 10.9. 
klo 11–18 Raatin nuorisota-
lo, (Raatintie 7) "Se on äiti 

lentokone. Miten se voi olla 
noin pieni?" Ihmettelemistä 
kerrakseen niin pienille kuin 
isoillekin rakentelijoille. Li-
sätietoja näyttelystä ja ker-
hosta Tapio Huhtelin, p. 050 
5479 657.
Nuorten tupa keskiviikkoi-
sin klo 15–16.30  Keskustan 
srk-talo, Monitoimisali. Ylä-
koulu ja lukio / ammattikou-
luikäisille nuorille mahdolli-
suus huokaista hetki koulun 
jälkeen ennen illan juttuja. 
Tarjolla pieni välipala.
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 15.9. klo 13–14.30 Van-
ha Pappila. Syksyn aloitus, Ir-
ma Pölönen. 

Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

• ti 6.9. klo 19 
Pekka Piironen (Oulu) – urut 

• pe 23.9. klo 19  
Oulun tuomiokirkon kanttoreiden konsertti
Henna-Mari Sivula – sopraano
Lauri-Kalle Kallunki – baritoni, urut ja piano
Péter Marosvári – tenori, urut

Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

• ti 6.9. klo 19 
Pekka Piironen (Oulu) – urut 

• pe 23.9. klo 19  
Oulun tuomiokirkon kanttoreiden konsertti
Henna-Mari Sivula – sopraano
Lauri-Kalle Kallunki – baritoni, urut ja piano
Péter Marosvári – tenori, urut

Seurakuntien 
vapaaehtoistyöntekijöiden 

siunaus ja tehtävään lähettäminen 
kirkoissa 11.9.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta: 
klo 10 Oulun tuomiokirkossa
Haukiputaan seurakunta: 

klo 10 Haukiputaan kirkossa
Karjasillan seurakunta: klo 10 Karjasillan kirkossa
Kiimingin seurakunta: klo 10 Kiimingin kirkossa
Oulujoen seurakunta: klo 10 Oulujoen kirkossa

klo 10 Yli-Iin kirkossa
klo 12 Ylikiimingin kirkossa

Oulusalon seurakunta: klo 10 Oulunsalon kirkossa
Tuiran seurakunta: klo 10 Tuiran kirkossa

klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa
klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa

klo 12 Rajakylän seurakuntakodissa

Teatteria tarjolla 
senioreille

Domin teatteriryhmä esittää Tuula Väänäsen 
ohjaamana lyhyitä – koomisiakin – teatterikappaleita. 

Näytelmillä on historiallisia kiinnekohtia 
Ouluun tai seurakuntaan.

Senioritapahtumat Vanhassa Pappilassa:
torstaina 15.9. klo 18

lauantaina 17.9. klo 12
torstaina 29.9. klo 18

Lisätietoja: Mari Tuokkola, p. 044 7881 392

lauantaina 17.9. klo 18 Kastellin  kirkossa 
(Töllintie 38)

"Kristityn vapaus"

Saarna: Riitta Heino
Liturgi: Markku Salakka
Juontaja: Johanna Kesti
Esirukousvastaava: 
Päivi Lapinoja
Musiikissa: 
Hanna Lounela & co

Lämpimästi tervetuloa syksyn 
ensimmäiseen tuomasmessuun! 

Lähetyksen hengessä kirkkokahvien jälkeen 
nyyttärit – tuodaan syksyn satoa

 yhteiseen pöytään.
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Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.9.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 11.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
saarnaa Seija Helomaa, avus-
taa Elisa Happonen, kantto-
rina Jarkko Metsänheimo, 
vapaaehtoisten tehtävään lä-
hettäminen. Messun jälkeen 
kirkkokahvit srk-keskuksessa.
Raamattupiiri to 15.9. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 15.9. 
klo 18 Ulla ja Rauno Junttilal-
la, Vehkatie 6.
Lähetyspiiri to 8.9. klo 13 
srk-keskuksessa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä ti 
klo 9.30–11 ja Jäälin kappelis-
sa to klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirk-
kopirtissä pe klo 
9.30–11 ja Jäälin 
kappelissa ma 
klo 9.30–11.  
Esikkoryhmä 
tiistaisin klo 
10–12 Jäälin 
kappelissa.
Pyhäkoulu Kirk-
kopirtissä su 11.9. 
klo 12.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 11.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Leena Brockman. 
Messudiakonina Tarja Kainu-
lainen. Kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Messussa seura-
kunnan vapaaeh-
toiset siunataan 
tehtäväänsä. 
Messun jäl-
keen kirkko-
kahvit ja kello 
12 alkaen ju-
malanpalvelus-
seminaari srk-
keskuksessa. 
Yhteiskristillinen ru-
kousilta to 15.9. klo 18 Kel-
lon srk-kodilla. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa (ei 15.9.), perjantaisin klo 
10–11.30 Wirkkulassa, Mar-
tinniemen srk-kodilla ja Jo-
kelan vanhalla koululla. Li-
sätietoja Outi Palokangas, p. 
040 5741 472, outi.palokan-
gas@evl.fi. 

Musiikki
Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Kuoro on nyt täyn-
nä. Uusia laulajia otetaan 

seuraavan kerran tammi-
kuussa. Kuoroa johtaa Kaisa 
Säkkinen, p. 040 5818 974, 
kaisa.sakkinen@evl.fi.
Nuorten lauluryhmä aloit-
taa Haukiputaan seurakun-
nassa. Harjoitukset srk-kes-
kuksessa keskiviikkoisin klo 

18–19. Lauluryh-
mä on tarkoitet-

tu 13–18 -vuoti-
aille. Laulam-
me hengellis-
tä kuoromu-
siikkia sekä 
kansanlaulu-

ja nuorekkaa-
seen sävyyn. Tu-

le mukaan laula-
maan! Uusia laulajia 

otetaan 14.9. ja 21.9. Lisä-
tiedot kuoronjohtajalta: El-
se Sassi p. 040 5886 196, el-
se.sassi@gmail.com.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 8.9. klo 13 srk-keskuk-
sen Frosterus-salissa ja to 8.9. 
klo 13 Kellon srk-kodissa.  
Luojan luomat ke 14.9. klo 
18 Wirkkulassa. Luovan il-
maisun ryhmä nuorille. 
Seurakunnan nuorten Gos-
pel-bändin harjoitukset kes-
kiviikkoisin klo 18–20 Wirk-
kulassa. Tule soittamaan seu-
rakunnan nuorten gospel-
bändiin Siniseen punavalaa-
seen. Bändi säestää pääsään-
töisesti seurakunnan Veisu-
messuissa ja muissa tapahtu-
missa. Laulajien ja perinteis-
ten bändisoittimien soitta-
jien lisäksi muiden soittimi-
en taitajat ovat tervetullei-

ta. Osaamisena riittää suju-
van yhdessä soiton alkeet. 
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Perjan-
tain nuorten illoissa on mm. 
leppoisaa yhdessäoloa, hil-
jentymistä ja tarjoilua. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys taloudellisen avun 
hakemiseksi maanantaisin 
klo 9–11, p. 044 7310 232. 
Diakoniatoimistoon voi tulla 

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 12.9. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. Kaikille 
avoin tapaamispaikka, jossa 
kahvittelun ohessa juttelem-
me arkipäivän asioista.
Diakoniapiiri ma 12.9. klo 

13–14.30 Jäälin kap-
pelissa. Ryhmä 

käsitöistä ja va-
paaehtoistyös-
tä kiinnostu-
neille, jotka 
haluavat te-
kemisen kaut-

ta auttaa dia-
koniatyötä.

Naisten kasvu-
ryhmä ti 13.9. klo 13–

14.30 Jäälin kappelissa. 
Nuorten Yökahvila pe 9.9. klo 
18.30–22 Jäälin kappelissa.

Perhetyön tapahtumia syksyllä
Perheiden illat Jäälin kappelissa 29.9., 20.10. ja 1.12. 
Iltoihin ovat tervetulleita koko perhe, isovanhemmat ja 
kummit. Perheiden illat tarjoavat koko perheelle muka-
vaa tekemistä ja yhdessäoloa. Aloitamme yhteisellä har-
taudella ja päätämme iltapalalla.
Esikko-ryhmä – äidiksi ensimmäistä kertaa kokoontuu 
syksyllä 13.12. saakka tiistaisin Jäälin kappelissa (käyn-
ti takakautta) klo 10–12. (ei syyslomalla 25.10. ja itsenäi-
syyspäivänä 6.12.). Esikkoryhmässä touhutaan vauvojen 
tahdissa, keskustellaan, jaetaan kokemuksia ja saadaan 
ystäviä. Mahdollisuus tulla hetkeksi hengähtämään val-
miiksi keitetyn kahvikupposen ääreen. Ei ilmoittautumis-
ta, tule silloin kun pääset.  
Kirkon aarteet. Tutustu omaan kotikirkkoosi ja mitä aar-
teita se pitääkään sisällään. Perheille, lapsilähtöisesti ko-
tikirkkoon tutustuminen. Tarkempaa tietoa myöhemmin.
Raamattuseikkailu lapsille ja perheille. Tutustutaan 
raamatunkertomuksiin yhdessä tekemällä ja pieniä ar-
voituksia ratkoen. Tulossa 12.11. klo 13. Tarkempaa tie-
toa myöhemmin facebookissa ja ilmoituksissa.

myös käymään. 

Muut menot
Aamupuuro ma 12.9. srk-
keskuksessa, Kirkkotie 10. 
Hartaus klo 9.50 ja sen jäl-
keen aamupuuro, voileivät 
ja kahvit. Ruokailu on mak-
suton, vapaaehtoisen lahjoi-
tuksen voi pudottaa raha-
lippaaseen. Aamiaisen jäl-
keen AamupuuroAkatemi-
assa erityisliikuntaohjaa-
ja Tuija Kemppainen kertoo 
liikuntamahdollisuuksista ja 

-neuvonnasta Haukiputaalla. 
Tietoiskun jälkeen liikumme 
säästä riippuen ulkona tai si-
sällä. Tapahtuma päättyy klo 
11.30. Yhteistyössä Puttaan 
Martat.
Kellon diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 12.9. klo 14 Kel-
lon srk-kodissa. Neulotaan ja 
kahvitellaan diakonian ja lä-
hetystyön hyväksi. Piirissä on 
hartaus. 
Virsi-ilta ke 14.9. klo 18 Kol-
junmajalla Halosenniemes-
sä, Jari Flink, Hannu Nieme-
lä ja Minna Similä. Kyläyhdis-
tys tarjoaa iltapalan. Koleh-
ti lähetystyön hyväksi. Järj. 
Halosenlahden kyläyhdistys 
ja Haukiputaan seurakunta.
Lähetysseurat su 18.9. klo 16 
Marja-Liisa ja Arvo Alaperäl-
lä, Välitie 16.
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksessa. Syk-
syn ensimmäinen kokoontu-
minen pe 16.9. 
Kastesukkien neulojille kii-
tos! Värikkäitä kastesukkia 
on kertynyt runsaasti. Val-
koisia sukkia sen sijaan kai-
vataan lisää. Lisätied. lähe-
tyssihteeri Paula Hiltunen, p. 
040 5014 764.
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon kirkko sunnuntai-
sin klo 13, naistenpäivä la 
10.9.
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat su 11.9. klo 
16 ry:llä, eläkepiiri ti 13.9. 
klo 13 srk-keskuksessa. Kel-
lo: ompeluseurat pe 9.9. klo 
18.30 ry:llä. Jokikylä: seurat 
su 11.9. klo 17 ry:llä.

Olkkarin rupatteluklupi ke 
14.9. klo 13–15 Senioritalon 
olohuoneessa (Terveystie 3, 
Kiiminki). Tarkoitettu kai-
kenikäisille eläkeläisille. Oh-
jelmassa teemallista rupat-
telua, hartaus, yhteislaulua 
ja kahvittelua. Kauempana 
asuvilla on mahdollisuus ti-
lata kyyditys Erja Haholta 
ma 12.9. klo 15 mennessä, 
p. 0400 775 164. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 11.9. klo 
17 seurat ry:llä, Keijo Nissilä, 
Aarne Mikkonen.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 11.9. klo 14 srk-kes-
kuksessa.
Siionin virsiseurat su 11.9. 
klo 15 Montin-salissa.

Aamupuuro-
Akatemia
ma 12.9. 

srk-keskuksessa, 
Kirkkotie 10. 

Seurakunta sydämellä 
-vapaaehtoisten päivä 
lauantaina 1.10. klo 10–15 Kellon srk-kodilla. 

Millaista vapaaehtoisuus on nyt ja mitä se voisi olla? Mi-
kä saa vapaaehtoisuuden sykkimään? Kehitetään yh-
dessä Haukiputaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaa. 
Päivään ovat lämpimästi tervetulleita uudet vapaaeh-
toistoiminnasta kiinnostuneet ja toiminnassa jo muka-
na olevat. Päivän ohjelmaan kuuluu lounas ja päiväkah-
vit. Kehittämispäivä on osallistujille maksuton. 
Ilm. pe 23.9. mennessä, kerro myös mahdollinen eri-
koisruokavaliosi Tarja Kainulaiselle, p. 040 8245 861, Ou-
ti Palokankaalle, p. 040 5471 472 tai Johanna Kerolalle, 
p. 045 1393 993. 

Tule yhteiseen ruokapöytään
Työttömien ja pienituloisten ruokailu maanantaisin 
klo 11–12 Jäälin kappelissa, aterian hinta 3 €.
Työttömien ja pienituloisten aamupuuro maanantai-
sin  klo  9.30–10.30 Kiimingin Vanhustentaloyhdistyk-
sen kerhohuoneessa. Kivitie 1 (sisäänkäynti Kiertotien 
puolelta), maksuton.

Puumalan
ja Kiimingin 

seurakuntien kuoro-
jen yhteiskonsertti 

la 17.9. klo 18 Kiimin-
gin srk-keskuksessa. 

Tervetuloa!

A
rkisto

Kuoroihin uusia laulajia!
Kuorokausi käynnistyy ja tarjontaa on yksinlaulusta isoi-
hin kuoroihin ja pikkupojasta vaariin, tervetuloa!
Projektiluonteisesti toimiva kamarikuoro aloittaa tau-
on jälkeen toimintansa tutustumisjaksolla, jonka aloitus 
on to 15.9. klo 18.50–20 srk-keskuksessa. Kuoroa johtaa 
Jarkko Metsänheimo. Kuoroon tulevien on mahdollista 
varata Jarkolta yksi laulutunti, jossa saa laulutekniikkaa 
auttavia vinkkejä ja harjoitusta. Kysy lisää: jarkko.met-
sanheimo@evl.fi tai p. 0400 487 187.
Pienen tauon jälkeen alkaa joululauluihin painottuva 
kuoroprojekti, johon tullaan koelaulujen kautta.
Myös soitinryhmään otetaan mielellään uusia viuliste-
ja, huilisteja ym, tiedustele kanttoreilta!
Harjoituskuoro alakouluikäisille pojille alkaa ke 14.9. 
klo 17.30–18.15 alkaen srk-keskuksessa. Kuoroon saa-
vat tulla kaikki tutustumaan! Alussa kuukauden koeai-
ka, jonka jälkeen katsotaan onko harrastus alkanut su-
jumaan. Kuoroa johtaa Jarkko Metsänheimo.
Poikakuoro Pohjantähdet hakee uusia poikia koelau-
lussa to 8.9. klo 18.30–19.30 Jäälin kappelissa. Kysy li-
sää: olli.heikkila@gmail.com.
Kirkkokuoron harjoitukset jatkuvat keskiviikkoisin klo 
18.30–20 srk-keskuksessa, tähänkin kuoroon ehtii mu-
kaan! Kysy lisää kuoronjohtajalta: Sari.wallin@evl.fi.
Naisten lauluryhmä Vanamot toimii projektiluonteises-
ti myös Sari-kanttorin johdolla.
Eläkeikäisten sekakuoro Ruskakööri harjoittelee joka 
toinen perjantai klo 10 srk-keskuksessa. Kysy lisää: risto.
ainali@gmail.com tai p. 040 5760 297.
Lokakuussa aloittaa myös yksinlaulupiiri Jarkon ja Ris-
ton vetämänä, esiintyminen joulunajan alkaessa.
Myös mieskvartettitoimintaa löytyy lyhyemmissä jak-
soissa Jarkon johdolla. 
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Tervetuloa pyhäkouluun, 
lasten omaan toiminnalliseen 

kirkkohetkeen koko perheenäkin! 
Pyhäkoulut ovat maksuttomia.

sunnuntaisin 11.9. alkaen klo 10 MessuPyhis 
Kastellin kirkolla – Pyhäkoulu messun yhteydessä. 

Oman kirkkohetken jälkeen lapset osallistuvat 
vanhempiensa tai muun oman aikuisen kanssa 

yhteiselle ehtoolliselle.
sunnuntaisin 11.9. alkaen klo 15–16.30 

LuontoPyhis Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa – Koko perheen pyhis. 
Isommat lapset saavat tulla myös ilman aikuisia. 

Omat eväät mukaan. Makkaranpaistomahdollisuus.

HelmiMuskarit
Pyhän Andreaan kirkko: 

PerheenHelmet I ti klo 17.15–18, 
PerheenHelmet II ti klo 18.15–19, 

TaaperoHelmet (1–2-v.) pe klo 10–10.30, 
VauvaHelmet (3 kk–1-v.) pe klo 10.45–11.15. 

Kastellin kirkko: 
PerheenHelmet I ma klo 17.15–18, 
Perheen helmet II ma klo 18.15–19, 

PientenHelmet (3 kk–2-v.) to klo 10–10.30. 
Kaikissa muskariryhmissä on aina mukana vanhempi 

/ muu aikuinen yhdessä lapsen / lasten kanssa. 
Muskarimaksu on 50€ / kausi. Sisaralennus 50 %. 

Mari Liukkonen, p. 044 3161 425.

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. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Messu su 11.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustavat Kim-
mo Kieksi, Heikki Karppinen 
ja Nina Niemelä, kanttorina 
Juha Soranta. Vapaaehtois-
ten vastuunkantajien tehtä-
vään lähettäminen.
Messu su 11.9. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Perhemessu su 11.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
avustavat Katja Ontero, San-
na-Kaisa Kaski ja Päivi Rah-
ja, kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Kaakkurin alueen toimin-
nan aloitusbrunssi. Brunssi 
alkaen klo 11 ja perhemes-
su klo 12. 
Messu su 11.9. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Mir-
jami Dutton, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kolehti lähetys-
työhön Suomen Lähetysseu-
ran kautta teemalla "Kristit-
tyjen tehtävänä on olla suo-
lana ja valona maailmassa". 
Kolehti käytetään Suomen 
Lähetysseuran ja sen kump-
paneiden teologiselle kou-
lutukselle Angolassa, Etiopi-
assa, Hongkongissa, Kiinas-
sa, Namibiassa, Senegalissa, 
Taiwanilla, Tansaniassa, Thai-
maassa ja Venäjällä. 
Messu su 11.9. klo 14, Caritas 
-koti, Kapellimestarinkatu 2. 
Toimittaa Lauri Kujala. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 14.9. klo 
18, Karjasillan kirkko.  
Rauhanyhdistys:  ompelu-
seurat to 15.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 8.9. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 8.9. klo 13 Kastellin 
kirkko, to 8.9. klo 13 Karjasil-
lan kirkko. 
Kulttuurikerho ma 12.9. klo 
14 Caritas-Koti, Caritas-Sali, 
Kapellimestarinkatu 2. Kaari-
na Jaakkola luennoi aiheesta 
Pekka Halosen taiteilijan tie. 
Kulttuurikerho on avoin ker-

ho kaikille kulttuurista ja his-
toriamme merkkihenkilöistä 
kiinnostuneille. 
Diakoniaryhmä ti 13.9. klo 
14, Maikkulan kappeli. Ko-
koonnumme tiistaisin Maik-
kulan kappelin takkahuo-
neessa.
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
21.9. klo 18 Kastellin kirk-
ko. Juha Itkonen: Anna mi-
nun rakastaa enemmän ja 
Laura Honkasalo: Perillä kel-
lo kuusi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 8.9. ja to 15.9. 
klo 9, Karjasillan kirkko. Tu-

le mukavaan seuraan nautti-
maan vapaaehtoisten valmis-
tamaa maksutonta aamupa-
laa. Tarjolla puuroa, leipää 
ja leikkeleitä sekä kahvia ja 
teetä. Huom. paikka vaihtu-
nut Kaukovainion kappelista 
Karjasillan kirkolle.
Aamupuuro pe 9.9. klo 9, Py-
hän Andreaan kirkko. Ilmai-
nen aamupuuro työttömille 
ja pienituloisille sisältää kau-
rapuuroa, leipää, leikkeleitä, 
kahvia ja teetä. Alussa harta-
us. Jos olet kiinnostunut toi-
mimaan vapaaehtoisena aa-
mupuuron järjestelytehtä-
vissä, ota yhteyttä diakonia-
työntekijöihin Seppo Meri-
läinen, p. 044 7884 035 tai 

Karjasillan seurakunnan 

60-vuotiaiden juhla
sunnuntaina 25.9. klo 10 
Karjasillan kirkossa.
Juhla alkaa messulla klo 
10 ja jatkuu täytekakku-
kahvien merkeissä. Juhla 
päättyy noin klo 12.30. 
Puolisosi ja ystäväsi on 
tervetullut mukaan.
Ilmoittautumiset 19.9. 
mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtu-
mat tai karjasillanseura-
kunta@evl.fi.

Päivi Rahja, p. 044 3161 457.
"Jeesus antaa elämän" - 
hengellisen lyriikan ilta su 
11.9. klo 18, Kastellin kirkko. 
Ks. ilmoitus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Karjasillan perhekerhot: 
maanantaisin klo 9–11 per-
hetupa Karjasillan kirkko, 
tiistaisin klo 10–11.30 Pyhän 
Andreaan kirkko, keskiviik-
koisin klo 9.30–11 Kastellin 
kirkko, Kaukovainion kappe-

li, Maikkulan kappeli, Pyhän 
Andreaan kirkko.
Donkkis Big Night pe 9.9. 
klo 17.30 Maikkulan kappe-
li. 6–13-vuotiaiden oma toi-
minnallinen tapahtuma. Oh-
jelmassa raamattuopetus-
tuokio, nukketeatteria, lau-
luja, hauskoja toimintapistei-
tä, kilpailuja, pelejä ja kisai-
luja sekä nyyttärit, joihin jo-
kainen voi halutessaan tuo-
da pientä naposteltavaa. Il-
lan päätteeksi arvotaan osal-
listujien kesken palkintoja. 

"Isä tuntee eilisen ja tulevan, luotujaan hän aina 
rakastaa". Näin kertoo Anna-Mari Kaskinen Kaikki mitä 

näen -runossaan. Tämä ja monia muita runoja 
on kuultavissa hengellisen lyriikan illassa. 

Runoja tulkitsevat Marika Säkkinen, Aila Valtavaara, 
Pirjo Kauppinen ja Juha Vähäkangas. Koskettavia virsiä 

säestää Ilkka Järviö. Tervetuloa! Vapaa pääsy!

Kaakkurin alueen toiminnan 
aloitusbrunssi ja perhemessu 

11.9. Pyhän Andreaan kirkossa.
Brunssi alkaen klo 11 ja perhemessu alkaa kello 12.

Tervetuloa kauden aloitusmessuun 
ja brunssille sitä ennen!

HEI!
Haluatko tulla palvelemaan 
Pyhän Andreaan kirkolle?

Meillä olisi tarjolla jumalanpalveluksiin 
Kirkkoemännän ja – isännän työvuoroja 
ja kirkkokahvinkeittoa. Näihin tehtäviin 

perehdytetään ja jokainen lapsi ja aikuinen palvelee 
niillä voimavaroilla ja taidoilla, joita on.

Sinut on kutsuttu! Tule mukkaan!

Lisätiedot: Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
aluetyön koordinaattori ja pappi 

p. 044 3161 757, ulla.mitrunen-nyyssonen@evl.fi.

Messu ja vapaaehtoisten 
vastuunkantajien 

tehtävään lähettäminen
sunnuntaina 11.9. klo 10 Karjasillan kirkossa.

 
Toimittaa Juhani Lavanko, 

avustavat Kimmo Kieksi, Heikki Karppinen 
ja Nina Niemelä, kanttorina Juha Soranta.

Kirkkokahvit.

Majakkaillassa 
Anne Pohtamo 

pe 9.9. klo 18.30
Pyhän Andreaan 

kirkossa.



18 Rauhan Tervehdys  |  Nro 25  |  8.–15.9.2016

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 11.9. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, saarna Atte Korho-
la, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Vapaaehtoisten teh-
tävään lähettäminen. Kirk-
kokahvit kirkossa. Radio Dei.
Messu su 11.9. klo 10 Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. Vapaaehtois-
ten tehtävään lähettäminen. 
Kirkkokahvit srk-talossa.
Sanajumalanpalvelus su 
11.9. klo 12 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Pentti Kortes-
luoma, kanttorina Leo Rah-
ko. Vapaaehtoisten tehtä-
vään lähettäminen. Kirkko-
kahvit kirkossa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa tors-
taisin klo 9–12 Myllyojan srk-
talo.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Musiikkitilaisuudet
Laulaen iloa jaamme – mu-
siikki yhteistä on to 8.9. klo 
13 Hintan srk-talo. 
Hohde-kuoro ti 13.9. klo 
18.30. Lisätietoja: Leo Rah-
ko, p. 040 7300 408.
Lapsikuoro torstaisin klo 17 
Ylikiimingin srk-talo.
Soile Isokosken konsertti su 

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
040 1921 158

Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.9.2016

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 11.9. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Ks. ilmoitus.
Kyläkamari ma 12.9. klo 11 
Pysäkillä. Paikalla on myös 
SPR:n Terveyspointti. 
Seurakuntakerhoa ei ole to 
15.9.

Lapsille ja
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho  pe 9.9. ja 
pe 16.9. klo 9.30-11.30 Varja-
kan kylätalolla.  
Vattukujan perhekerho ma 
12.9.klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerhoa perhehoitajille 
ja lapsille ei ole to 15.9.

Musiikkitilaisuudet
Hyväntekeväisyyskonsert-
ti  su 11.9. klo 17 Oulunsalon 
kirkossa. Ks. ilmoitus
Sävelhartaus  ti 20.9. klo 19  
Oulunsalon kirkossa. Ks. il-
moitus. 

Muut
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 11.9. klo 16 tutustu-
misilta ja seurat ry:llä, Pert-
ti Lahtinen. Ti 13.9. klo 18.30 
lauluseurat, Sisko ja Veikko 
Pitkälällä, Karhuojantie 16. 
Salonpää: Pe 9.9. klo 18.30 
kotiseurat Sorvarilla. Su 11.9. 
klo 16 seurat ry:llä.

25.9. klo 18 Oulujoen kirkos-
sa. Lisätietoja www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat.

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 9.9. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18.  Lähetyksen puo-
ti ja kahvila. 
Porinapiiri ma 12.9. klo 12 
Sanginsuun srk-koti. 
Fransupiiri ti 13.9. klo 17 
Myllyojan srk-talo. Pitsin sol-
meilua käsityöihmisille. Tule 
oppimaan uusi kädentaito. 

Freeim
ag

es

Kahvimylly 
torstaina 15.9. klo 13 
Myllyojan seurakuntatalossa.  
Kahvittelupaikka keskellä kylää 
kerran kuukaudessa. Pienellä rahalla 
saa kahvia, teetä ja pientä purtavaa. 
Lisäksi löytyy valikoima käsitöitä ja lahjatavaroita.

Sururyhmä 
Sururyhmä torstaina 15.9. 
klo 17 Myllyojan srk-talo. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
diakonissa Kati Riipinen
pe 9.9. klo 12 mennessä, 
p. 040 5281 813.

Alakouluikäisten kerhot al-
kavat vk 37. Lisätietoja kou-
lulaisten kerhoista: www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoen-
seurakunta/varhaisnuoret-ja-
nuoret/alakouluikaiset.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa  maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Vastaanotto muissa asiois-
sa sopimuksen mukaan ot-
tamalla yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Messu 
sunnuntaina 11.9. klo 10 Oulunsalon kirkossa.

Vapaaehtoisten 
tehtävään siunaaminen

Messun toimittaa Petri Satomaa 
avustaa Riitta Markus-Wikstedt
kanttori Anna-Kaisa Pitkänen

 kirkkoväärti Anna-Kaisa Lepistö

Kirkkokahvit.

Kirkkoherranvirasto 
on suljettu 

ke–to 14.–15.9.

Hyväntekeväisyyskonsertti – 
Urkumusiikkia 

Ylivieskan urkurahastoon 
sunnuntaina 11.9. klo 17 Oulunsalon kirkossa.

Oamkin kirkkomusiikin opiskelijat soittavat urkuja. 
Tule kuuntelemaan hyvää urkumusiikkia ja 

osallistu kolehtikeräykseen. Kolehtituotto menee 
kokonaisuudessaan Ylivieskan urkurahastoon.

Sävelhartaus – 
Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoro 

tiistaina 20.9. klo 19 Oulunsalon kirkossa.
Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoro päättää perintei-

sesti yhdistyksensä syyskokouspäivän sävelhartauteen. 
Kuoroa johtaa Lauri Nurkkala, säestykset Ismo Hintsala. 
Ohjelmamaksu 5 € / Ohjelma + Ilo- tai Rauha -CD 10 €. 

Myynnissä myös kuoron äänitteitä: 
Ilo- ja Rauha -kortti-CD 7 €, Valon lähde ainoa 17 €.

Lähetysilta 
keskiviikkona 14.9. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa.
Lähetysilta. Zoltan Tari kertoo Unkarin terveisiä.  
Hartaus, kahvittelua ja arvontaa. 

Diakoninen 
ruokailu
Tarjolla lämmin ateria ja kahvit.  
Ylikiimingissä keskiviikkona 
14.9. klo 11–12 srk-talossa. 
Yli-Iissä torstaina 15.9. 
klo 11–12 srk-talossa. 
Tervetuloa! 

Kansainvälinen ilta 
torstaina 15.9. kello 18 Myllyojan srk-talossa. 
Terveiset Israelista. Juutalaistyön näkymiä Euroopassa. 
Tarjolla unkarilaista ruokaa, hinta 10 €.

Iltaperhekahvila Hintassa
keskiviikkona 14.9. klo 18–20 Hintan srk-talossa.

Hintan iltaperhekahvila on avoinna kerran kuukaudes-
sa keskiviikkoisin. Kahvilaan saa tulla aukioloajan puit-
teissa oman aikataulun mukaisesti. Iltaperhekahvilassa 
on mahdollisuus mm. pelata sählyä, temppuilla liikunta-
salissa, pelata pelejä, leikkiä. Illan päätteeksi on tarjolla 
kunnon iltapala. Mukana on seurakunnan työntekijöitä. 

P
au

li Säkkin
en

Oulujoen seurakunnan 
toimitilojen tarveselvitystyöryhmä kutsuu 
seurakuntalaisia esittämään näkemyksiä

Oulujoen seurakunnan toiminnasta ja tiloista 

Keskustelutilaisuus 
seurakuntalaisille 

maanantaina 12.9. klo 18 
Myllyojan seurakuntatalon seurakuntasalissa.

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Lisätietoja: 
kirkkoherra Satu Saarinen, satu.saarinen@evl.fi

kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, jaana.valjus@evl.fi
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Liisa ihmemaassa -baletti 
ma–ke 24.–26.10. Helsingissä. 
Lähde mukaan Helsinkiin katsomaan Liisa ihmemaassa 
-balettia. Retken hinta on 315 € / henkilö. Hintaan si-
sältyy bussikuljetus, majoitus aamiaisella Original So-
kos Hotel Presidentti 2 yötä 2-hengen huoneessa, Ba-
lettilippu ”Liisa Ihmemaassa”, lounas meno- ja paluu-
matkalla. Balettia ei suositella alle 10-vuotiaille. 
Ilmoittautuminen 18.9. mennessä. www.oulunseu-
rakunnat.fi/tapahtumat/2016-10-24/liisa-ihmeemaas-
sa-baletti-helsingissa.

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 srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Luukas-messu pe 9.9. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja, avus-
taa Saila Luukkonen. Koleh-
ti vähävaraisille opiskelijoille. 
Kirkkokahvit ja iltapala. 
Messu su 11.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Pe-
sonen, avustavat Juha Valp-
pu, Anna-Liisa Lämsä, Hele-
na Vuoristo ja Erkki Vuoris-
to, kanttori Heikki Jämsä. 
Vapaaehtoisten tehtävään 
lähettäminen. 
Messu su 11.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Soili Pitkänen, kanttori Tom-
mi Hekkala. Pekka Elsilä, 
huilu. Vapaaehtoisten teh-
tävään lähettäminen. Pyhä-
koulu saarnan aikana.
Messu su 11.9. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Pasi Kurikka, avusta-
vat Anna-Leena Häkkinen, 
Petteri Tuulos ja Päivi Moila-
nen, kanttori Tommi Hekka-
la. Pekka Elsilä, huilu. Vapaa-
ehtoisten tehtävään lähettä-
minen.  
Sanajumalanpalvelus su 
11.9. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, kanttori Heikki 
Jämsä. Vapaaehtoisten teh-
tävään lähettäminen. Kak-
kukahvit.
Messu Caritas Matriitissa su 
11.9. klo 15.30 Caritas Matrii-
ti, Valtatie 37. Messun toimit-
taa Lauri Kujala, kanttori An-
na Kälkäjä. Tervetuloa!  
Iltamessu su 11.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Jaak-
ko Syynimaa, kanttori Anna 
Kälkäjä. 
Viikkomessu ke 14.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 9.9. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Rau-
hanyhdistyksen ompeluseu-
rat.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ateria to 8.9. ja to 
15.9. 12–13, Rajakylän srk-ko-
ti. Ateria on maksuton. 
Diakonian aamupala ma 
12.9. klo 10–11, Rajakylän 
srk-koti. Aamupala on mak-
suton. 
Diakonian aamupala ke 
14.9. klo 10–11, Tuiran kirk-
ko. Aamupala on maksuton.
Diakonian ateria to 15.9. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Vapaaehtoisten valmis-
tama lounas torstaisin. Va-
paaehtoinen maksu. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092. 

Harrastukset ja kerhot 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 8.9. klo 13–15, 
Palokan srk-koti. Lisätieto-
ja antaa diakoni Heli Matti-
la, p. 040 5747 145. Diako-
niapiiri on avoin kaikille niil-
le henkilöille, jotka halua-
vat tehdä käytännön diako-
niaa eli kristillistä avustus-
työtä oman asuinalueensa 
ihmisten hyväksi. Diakonia-
piiri kokoontuu kerran kuus-

Raamattu-
piiri 

to 8.9. klo 12.30, 
Tuiran kirkko, 

Sumppu.

sa Palokan seurakuntakodil-
la klo 13–15 välisenä aikana. 
Kerhossa kahvitellaan, vaih-
detaan kuulumiset ja suunni-
tellaan diakonista vapaaeh-
toistyötä.
Diakoniapiiri ma 12.9. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Välivainion ja Puo-
livälikankaan diakoniapii-
ri toimii alueensa parhaaksi, 
auttaen ja palvellen. Järjes-
tämme esimerkiksi 
myyjäisiä ja vierai-
lemme palvelu-
taloissa. Diako-
niapiiri on kai-
kille avoin. En-
simmäisellä ko-
koontumiskerral-
la suunnittelemme 
tulevan syksyn toimin-
taa.  
Eläkeläisten kerho to 15.9. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kokoonnum-
me kahvikupposen äärelle 
keskustelemaan päivän ai-
heeseen liittyvistä teemois-
ta. Laulamme ja hiljennym-

me hartauden äärelle. Tie-
toa kerhosta voit kysyä dia-
koni Päivi Moilaselta, p. 040 
5747 064.
Seniorien laulupiiri to 15.9. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Tule laulamaan yhdessä van-
hoja, tuttuja koululauluja ja 
hengellisiä lauluja sekä vir-
siä! Mukana kanttori sekä 
diakoniatyöntekijä Sirpa Vä-

häaho-Kuusisto. Kahvi-
tarjoilu!

Käsityökerho pe 
16.9. klo 9.30–
11.30, Pyhän 
Tuomaan kirk-
ko. Käsityöker-
ho on vapaa-

ehtoisten seu-
rakuntalaisten yl-

läpitämä kerho. Ker-
hossa jokainen voi tehdä 
käsitöitä oman kiinnostuk-
sen mukaan. Ryhmässä on 
tehty käsitöitä myös diako-
nityön myyjäisiin sekä kas-
tesukkia. Kerhoon on kaik-
ki käsityön harrastajat ter-
vetulleita!

Perheiden syyspäivä
la 17.9. kello 10–15, Hietasaaren leirikeskuksessa.

Päivä alkaa klo 10 hartaudella, jonka jälkeen 
mahdollisuus kanooteilla melomiseen Mustassa salmessa, 

monenlaiseen pelailuun, askarteluun jne.
• Soppatykkiruokailu klo 11–12 • Lättykahvit klo 13

• Poniratsastusta klo 13.30–15 • Saunomis-
mahdollisuus klo 10–15. Tervetuloa!

Piirustuskilpailu 

Nyt toivotaan paljon eläinaiheisia piirustuksia 4–6 
-vuotiailta lapsilta! Tyyli ja tekotapa on vapaa. Voit-
tajatyöstä tehdään puulelu Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Kilpailuaika on 1.9.–14.10. 
Työt tulee lähettää osoitteella Tuiran seurakunta / 
Saila Luukkonen, Myllytie 5, 90500 Oulu. 
Valinnan suorittaa Pentti Kinnunen, joka myös val-
mistaa lelun. Lisätietoja diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.

Linnanmaan olohuone 
torstaina 8.9. klo 17.30–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Yhden vanhemman perheiden tapaaminen. Tarjolla 
kahvia, mehua ja pientä iltapalaa. Aikuisilla mahdol-
lisuus keskusteluun ja vertaistukeen. Toisinaan illoissa 
vierailee eri alojen ammattilaisia ja toimijoita. Lapsille 
kaveriseuraa ja hoitajat. Olohuonetoiminta on avoin-
ta toimintaa. Kokoontuminen kerran kuussa, kuukau-
den toinen torstai. Illat järjestetään yhteistyössä Oulun 
Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry:n kanssa, josta 
mukana vertaisohjaaja ja lastenhoitaja. Tuiran seura-
kunnasta mukana diakoniatyöntekijä ja lastenohjaaja.
Syksyn kokoontumiset ovat 8.9, 13.10, 10.11. ja 8.12.
Lisätietoja Raija Yrjölältä, p. 040 5747 093.

Retki Kemiin ja Haaparannalle 
tiistaina 13.9. klo 8.30. 
Lähtö Tuiran kirkolta klo 8.30. Aamupala 
Merihelmessä, vierailu Paattiolehdon hautausmaalla 
ja Paanukirkossa. Ostosaikaa Haaparannassa. 
Kotimatka alkaa klo 17. 
Retken hinta: 25 €, sis. matkan ja aamupalan 
sekä vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautuminen tekstiviestillä, p. 040 5747 172.

A
rkisto / K

atja K
iiskin

en

Tuiran kirkon 100-vuotisjuhlassa jaettiin 
huomionosoituksia. Kuvassa ovat kunnia- ja 

ansiomerkkien saajat Pasi Kurikka, Pekka Jarkko, 
Juhani ja Kirsti Fiskaali, Ilkka ja Tuulikki Kronqvist, 

Terhi-Liisa Sutinen, Sanna Tervo, 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää, Seija Kurvinen, 

Aimo Mäki, Liisa Juola, Merja Nurro ja 
Marketta Virtala. 

Kuvassa ovat mukana myös piispa Samuel Salmi, 
kirkkoherra Niilo Pesonen ja seurakuntaneuvoston 

varapuheenjohtaja Pertti Haipola. 

Onnea ja siunausta kaikille 
huomionosoituksen saajille ja kiitos 
Tuiran kirkon 100-vuotisjuhlasta!

Tuiran seurakunta
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Ehtoollishartaus su 11.9. 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 
14 Siikalatvan vuodeosastol-
la, ke 14.9. klo 14 Pohjantäh-
dessä.
Syysillan seurat su 11.9. klo 
18.30 Junnonojan rukous-
huoneella. Hannu Kippo, Ti-
mo Hakkarainen. 
Lankapiiri ma 12.9. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Syöpäkerho ke 14.9. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri to 15.9. klo 18 Sir-
pa Arbeliuksella.
Isoskoulutusviikonloppu pe 
16.9. klo 17 – su 18.9. Selkä-
lässä.
Naistenpiiri pe 16.9. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Seurakuntakerho ke 14.9. 
klo 10 Pyhännän srk-talossa, 
to 15.9. klo 13 Rantsilan srk-
talossa ja pe 16.9. klo 10 Kes-
tilän srk-talossa, tiistaisin klo 
12 Väinölässä ja torstaisin klo 
12 Pulkkilan srk-talossa.
Kuorot: Kestilä: Kirkko-
kuoro ke klo 17 srk-talossa. 
Pulkkila: Kirkkokuoro to klo 
13.30 ja Stellat to klo 15.15 
srk-talossa. Pyhäntä: Vete-
raanikuoro to klo 12, nuori-
sokuoro to klo 14.30 ja lap-
sikuoro klo 17.45 srk-talossa. 
Rantsila: Stellat ke klo 15.15 
srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kesti-
lä: Nuortenilta pe 9.9. klo 
19 Vaalassa. Seurat su 11.9. 
klo 14 Pihlajistossa ja klo 19 
ry:llä, Martti Manninen. Om-
peluseuramyyjäiset pe 16.9. 

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu  8.–15.9.2016

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 0386 983

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 8.–15.9.2016

Sanajumalanpalvelus 
su 11.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Eläkeliiton lounas Marjanie-
messä ti 13.9 klo 12.
Seuraava yhteinen aami-
ainen pe 16.9. klo 7.30–9.15 
srk-salissa.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Luukas-messu pe 
9.9. klo 19 Pyhän 
Luukkaan kap-
pelissa. Rennos-
ti juonnettu, gos-
pelmusiikilla tah-
ditettu, kaikkia mukana olijoita osallistava ja tuhdilla 
saarnalla höystetty messu, jota juuri sinä voit olla suun-
nittelemassa ja toteuttamassa! Suunnittelu käynnissä Fa-
cebookissa ryhmässä "Luukas-messu". Voit antaa ideasi 
ja kommenttisi yhteiseen käyttöön! Voit tulla paikalle jo 
klo 17.30, jolloin alamme työstää messun osat valmiik-
si. Messua junailevat yliopistopastori Ari Savuoja ja dia-
konissa Saila Luukkonen. Kolehti vähävaraisille opiskeli-
joille. Messun jälkeen kirkkokahvit ja iltapala! 
Elossa-kahavila pe 9.9 klo 19–23.30. Keskustan srk-talo, 
Monitoimisali. Nuorten aikuisten avoin kahvila. Pientä 
purtavaa ja kahvilaporinoita vapaassa järjestyksessä ja 
muodostelmissa. Noin klo 21 illan vieras tai muuta ohjel-
maa ja noin klo 22 hartaus, jonka jälkeen porinat jatkuu.
Sarastus-kuoron harjoitukset alkavat taas syksyllä, kysy 
lisätietoa kuoroa johtavalta kirkkomuusikko Taina Vouti-
laiselta, p. 044 3161 729.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 10.9. klo 17.30 (huom. aika), Tui-
ran kirkko, Myllytie 5, Maininki-sali. Teemana: Täydelli-
set älkööt vaivautuko. Puhe Jaakko Pirttiaho.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 14.9. klo 18.30 Pyhän 
Luukkaan kappelin seurakuntasali, Yliopistokatu 7. Tee-
mana: Tervetuloa EO:lle uudet ja vanhat! Musisoimassa 
Samuel Lindell.

Viikoittaiset 
kerhot 
aloittavat 
syyskuun 
alussa
Päiväkerho 
3–5-vuotiaille 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkon 
kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 
keskiviikkoisin 
klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
(kaikenikäisten perhe-
kerho) torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin 
klo 18–19.30 kirkolla 
8.9. alkaen. 

Uudenveroisten 
laadukkaiden vaatteiden

ja sisustustuotteiden 
putiikki

Avoinna ke–pe 12–18.
Asemakatu 6, Oulu 

(vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 

• facebook.com/domsecondhand

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Leiripäivä lauantaina 8.10. Suvelassa. Lähde viettämään 
syksyistä leiripäivää Kiimingin seurakunnan leirikeskuk-
seen Suvelaan! Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, askar-
telua ja ulkoilua. Lounas ja päiväkahvi sis. retkipäivään. 
Hinta 10 €. Lähtö klo 9.15 Oulun linja-autoasemalta. Pa-
luu klo 15.45 Oulun linja-autoasemalle. Ilmoittautumi-
set 12.9. mennessä Christalle, p. 040 5156 935.
Varttuneiden porinapiiri ti 13.9. klo 13.15–14.15 Heinä-
torin srk-talo. Rupattelua, yhdessäoloa ja kahvittelua ke-
hitysvammaisille eläkeläisille. 
Keskustelukerho ti 13.9. klo 17–18.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 8.9. ja 15.9. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Kuoro avaa viittomakielisil-
le mahdollisuuden tuottaa musiikkia ja ohjelmaa omiin 
messuihin ja juhliin. Uusia kuorolaisia kaivataan mu-
kaan! Lisätietoja voit kysyä kuoron johtajalta: Ulla-Mai-
ja  Aaltomaalta, p. 050 5933 378. 
Lähetyspiiri ma 12.9. klo 14 Keskustan srk-talo. Viitto-
makielinen lähetyspiiri. Lähetyspiirin tuotolla tuetaan  
kummilapsen koulunkäyntiä Njomben kuurojenkoulus-
sa Tansaniassa. 
Raamattupiiri ti 13.9. klo 13. Palvelukeskus Runola. Poh-
dintaa ja keskustelua tuttujen Raamatun kertomusten 
pohjalta. Rukousta, laulua ja keskustelua. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri. to 
15.9. klo 13.30 Keskustan srk-talo. Tekstitulkatussa ker-
hossa hartaus, kahvit, toimintaa tai vierailijoita. Ryhmä 
tukee kahvirahan tuotolla kummilapsen koulunkäyntiä 
Njomben kuurojenkoulussa Tansaniassa. 
Hyvä tietää -luento pe 16.9. klo  9.30 Keskustan srk-
talo. Viittomakielelle tulkattu selkokielinen luentotilai-
suus ajankohtaisista asioista. Tervetuloa osallistumaan 
ja saamaan uutta tietoa erilaisista ajankohtaisista elä-
män asioista. Aloitamme kahvilla klo 9.30. Viittomakie-
lelle tulkattu luentotilaisuus klo 10–12. Luennon jälkeen 
on mahdollista lähteä omakustanteiselle lounaalle Ra-
vintola Pokkiseen. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 15.9. 
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Aloita Raamatun lukeminen ja tule mukaan! Keskus-
telun lomassa juomme kahvit. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven lähei-
syydessä. 

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 12.9. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville.
Naistenryhmä pe 9.9 klo 13, Keskustan srk-talo.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja on 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–14 
Höyhtyällä osoitteessa Nokelantie 
48 B. Astioita, kirjoja, cd-levyä ym. 
kirpputoritavaraa, uusia neuleita, leluja, puutöitä sekä 
kahvila lähetyksen hyväksi. Pullakahvit voit nauttia 3 eu-
rolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. Siipi on avoinna myös 
lauantaina 17.9., 22.10., 26.11. ja 10.12. 
Tarinoita maailmalta pe 9.9. klo 12–13 Siivessä. Tovi tari-
nan äärellä virkistää, avartaa, syventää ja hiljentää. Ter-
veisiä Tansanian matkalta tuo Matti Laurila.
Tarinoita maailmalta pe 16.9. klo 12–13 Siivessä. Ulla 
Mäkinen.

A
rkisto

i / Elsi Salo
vaara

Muistisairaille 
etsitään laulavia ystäviä
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaa-
ehtoisia muistisairaiden tueksi. Laulavaksi ystäväksi voi 
lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, joka haluaa palvel-
la muistisairaita laulun ja musiikin avulla.
Tehtävään annetaan koulutusta maanantaina 12.9. 
klo 18–19 Keskustan seurakuntatalossa Isokatu 17, 
(2. krs.) Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös jo 
mukana olevat laulajat.
Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta osoitteessa 
www.vapaaehtoistyo.fi, Markku Palosaarelle, p. 044 316 
1420, tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
diakoniatyöntekijä   Maija Sivula, p. 044 7453 853
Tuomiokirkkoseurakunta: 
diakoniatyöntekijä Kirsi Karppinen, p. 040 5747 181
Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Mikkonen, p. 040 7235 880
Karjasillan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 5747 157

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus su 
11.9. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten ih-
misten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathering 
for international people. 
Service every Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksi-
kielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. Kirkko-
kahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yliopistoka-
tu 7, Linnanmaa.
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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  8.–15.9.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 11.9. klo 12 hautausmaalla 

ruostuvan ristin äärellä. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

Lasten kerhotoiminta toimii 
alkusyksyn poikkeusjärjeste-
lyin. Kerhot pääsevät osit-
tain aloittelemaan toimin-
taansa viikolla 37. Lisätietoa 
ja kerhoajat Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerhon aloitus siirtyy 
lokakuun puolelle.
Friday club 0.–4.-lk pe 9.9. 
klo 17.30–19 srk-talossa, mo-
nenlaista toimintaa ja puu-
haa. Raamattuopetus ja 
nyyttärit.
Friday club 5-lk ylöspäin 
pe 9.9. klo 19–21 srk-talos-
sa, monenlaista toimintaa ja 
puuhaa. Raamattuopetus ja 
nyyttärit luvassa.
Lumijoen ja Limingan mies-
tenretki Kuhmoon la 10.9. 
Lähtö srk-talolta klo 6.45. 
Hinta 25 €, sisältäen kyydin, 
pääsymaksut, aterian Kuh-
mossa ja voileipäkahvit pa-
luumatkalla. Lisätietoa Mar-
kulta, p. 044 7750 602.
Lumijoen seurakunnan 
naistenretki la 10.9. Lähtö 
srk-talolta klo 8.30. Hinta 25 
€, sisältäen matkat, ruuan ja 
leivoskahvit. Maksu kerätään 
bussissa. Lisätietoa Marjolta, 
p. 045 6381 973. 
Kuoro ke 14.9. klo 18.30 srk-
talossa.
Raamattupiiri alkaa to 15.9. 
klo 18.30 srk-talossa, 1 Tim.1.
Joulun Lapsi -keräystä on jo 
hyvä palautella mieliin kun 
syksyn illat alkavat pimetä! 
Paketteja kokoilemme loka-
kuussa, mutta nyt on jo hyvä 
aika neuloa vaikka villasuk-

kia ja lapasia tai pieniä peh-
moleluja tai kaupassa kul-
kiessaan tehdä löytöjä kou-
lutarvikkeista, värikynistä, 
hammasharjoista, tahnois-
ta tms. Lisätietoa keräykses-
tä Marjolta, p. 045 6381 973.
Tulossa: Joulun Lapsi -ilta srk-
talossa ma 19.9. klo 18. Käsi-
töiden teon lomassa kuulem-
me ja näemme, kun mm. vie-
raaksi saapuva Hilkka Kaikko-
nen johdattelee meitä kuvien 
ja videoiden kautta Romani-
aan joulun lasten äärelle. Il-
lan aikana tarjoilua ja pientä 
arvontaa – tuotolla kokoam-
me Joulun Lapsi -paketteja. 
Tervetuloa ja muistathan, et-
tä iltaan voi oikein hyvin tulla, 
vaikkei käsityötä tekisikään!
Tulossa: Yhteissyntymäpäi-
väjuhlat to 22.9. klo 18 srk-
talossa. Juhlaan on kutsuttu 
tänä vuonna 70, 75, 80, 85, 
90 ja enemmän täyttänei-

tä sankareita puolisoineen. 
Luvassa leppoista ohjelmaa 
ja tietenkin täytekakkukah-
vit. Ilmoittautumista ei ole, 
mutta jos on tarvetta kyy-
dille, niin noudamme mie-
lellämme ottakaa yhteyttä 
Marjoon, p. 045 6381 973 tai 
Markkuun, p. 044 7750 602.
Rauhanyhdistys: Pe 9.9. klo 
19 raamattuluokka (pienet) 
K&E Mäkitalolla ja Lääköl-
lä (isot), klo 19 nuortenilta 
S&E Hirvasniemellä. Su 11.9. 
klo 12 pyhäkoulut KK: Juha 
Klaavolla, LK: Mattilalla ja 
YP: E. Hirvasniemellä, klo 17 
seurat ry:llä. Ma 12.9. klo 10 
puurokerho J&S Jokitalolla. 
Ke 14.9. klo 19 ompeluseurat 
Pitkäsellä. Päiväkerhot ti, ke 
ja to klo 17–18.30 ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 11.9. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu su 11.9. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.

Iltakirkko su 11.9. klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Ahti Myllykoski, kanttorina Henry Yrjänä.

Perhetapahtuma
Liminganlahden  luontokeskuksessa 
lauantaina 24.9. klo 10–14.

Aikuiset 12 € / hlö 
Lapset 4–12-v. 6 € / hlö 
Lapset alle 4-v. maksutta
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä 
Kaisamarjalle, p. 040 7430 381.

Yhteistyössä Hailuodon, 
Limingan, Lumijoen, 
Kempeleen, Muhoksen, 
Tyrnävän ja Utajärven 
seurakunnat.

Omat kiikarit halutessa mukaan!

klo 19 ry:llä.  Pulkkila: Om-
peluseurat pe 9.9. klo 19 Eli-
na ja Aulis Hiltusella. Seurat 
su 11.9. klo 13 Koivulehdos-
sa ja klo 14 ry:llä. Pyhäntä: 
Seurat su 11.9. klo 16 ry:llä. 

Lauluseurat ke 14.9. klo 18.30 
Ulla-Maija ja Seppo Tissaril-
la. Rantsila: Syysmyyjäiset pe 
9.9. klo 19 ja seurat su 11.9. 
klo 18.30 ry:llä.

Omaishoitajien retki
Kajaaniin 

maanantaina 12.9.

Tiedoksi ilmoittautuneille: 
lähtö klo 8 Kestilän kirkon parkkipaikalta ja 

Rantsilan srk-talon pihasta, 
klo 8.30 Pulkkilan srk-talolta, 

klo 8.45 Piippolan kirkon parkkipaikalta ja 
klo 9.15 Pyhännän srk-talolta. 

Perhekerhot
Kestilä: keskiviikkoisin klo 10, alkaen 28.9. 
Parittomilla viikoilla paikalla diakonissa ja lastenohjaaja. 
Pulkkila: keskiviikkoisin klo 10, alkaen ke 14.9. 
Parillisilla viikoilla paikalla diakonissa ja lastenohjaaja, 
muulloin vetäjänä Piia Väyrynen p. 040 561 9691. 
Pyhäntä: joka toinen tiistai klo 10, alkaen 20.9.
Rantsila: Pallerot maanantaisin klo 10, alkaen 19.9.
 
Päiväkerhot
Kestilä: tiistaisin klo 10, alkaen 20.9.
Pulkkila: perjantaisin klo 10, alkaen 23.9.
Pyhäntä: keskiviikkoisin klo 10, alkaen 21.9.
Rantsila: torstaisin klo 12, alkaen 15.9.
 
Varhaisnuoret
Kestilä: tiistaisin klo 14.15, alkaen 20.9.
Piippola: keskiviikkoisin klo 16.30, alkaen 21.9.
Pulkkila: maanantaisin klo 14.15, alkaen 19.9.
Pyhäntä: tiistaisin klo 14.30, alkaen 20.9.
torstaisin klo 15.30 Tavastkengän koululla, alkaen 22.9.
Rantsila: tyttökerho maanantaisin klo 15, alkaen 19.9.
                poikakerho tiistaisin klo 15, alkaen 20.9.
                Hovin varkkarit torstaisin klo 15 
  Hovin koululla, alkaen 15.9.
 
Kerhot kokoontuvat: Kestilän kerhokoti, Pulkkilan 
kerhotalo asunto 1, Piippolan seurakuntakoti, Pyhännän 
srk-talon kerhotila, Rantsilan srk-talon Nuppula

Kerhot 
alkavat

Vihityt: Marko Juhani Marttila ja 
Minna Vuokko Hannele Heikkilä (Rantsila) 

Kiitos kaikille 
lähetysjuhlien 

vastuunkantajille 
ja osallistujille!

Siunausta syksyyn!

Lähetysjuhlien
päätoimikunta

Kuollut: Yrjö Johannes 
(Jussi) Saukkonen 86

Freeim
ag

es
A

rkisto
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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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele

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

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Raamatun äärellä -ilta (raa-
mattu- ja rukouspiiri) to 8.9. 
klo 18.30 Lähetysvintillä.
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 9.9. srk-talolla. Vapaaeh-
toisten kattama aamupala 
eurolla klo 9–10.30. Kauppo-
jen lahjoittamaa ruokaa ja-
ossa klo 10 alkaen niin kau-
an kuin tavaraa riittää. Kier-
rätystori avoinna klo 9.30–
11. Voit hakea tarvitsemasi 
ilmaiseksi tai tuoda ylimää-
räistä kierrätykseen. Lisätie-
toja antaa diakonissa Marika 
Kamps, p. 044 7521 243.
Lähetysvintti ma 12.9. klo 12. 
Omaishoitajaryhmä ma 
12.9. klo 13.30 srk-talolla. 
Vertaisryhmä omaishoita-

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä pe 
klo 11–17. Tervetuloa juttele-
maan!
Perhekerhot: Kirkko: ke klo 
9.30–11, Vanha Pappila: pe 
klo 9.30–11, Keskustan srk-ta-
lo: ti klo 9.30–11, Kokkokan-
kaan srk-keskus: ke klo 9.30–
11, to klo 9.30–11 ja pe klo 
9.15–10.45 (perhepäivähoita-
jien ja hoitolasten ryhmä). 
Varhaisnuorten kuoro to 
8.9. klo 15.30–16.15 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to 8.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Hanna-piiri ti 13.9. klo 18 

Messu su 11.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa, avustaa Ve-
sa Äärelä, messudiakoni 
Saija Kivelä, kanttori Ta-
ru Pisto. Musiikkiavustus 
Kirkkokuoro.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Sotiemme veteraanien 
Pohjois-Pohjanmaan poh-
joisten jokialueiden seu-
tukunnallinen kirkko-
päivä Limingassa su 11.9. 
Juhlamessu klo 10 Limin-
gan kirkossa, kunniakäyn-
ti sankarihaudoilla, juhla 
Limingan rauhanyhdis-
tyksellä. Messun toimit-
taa ja saarnaa Ilkka Torn-
berg avustajinaan Limin-
gan papit ja diakoniatyön-
tekijät, kanttorina Hanna 
Korri. Partiolaisten juma-
lanpalvelusryhmä ja  Ce-
leste-kuoro.

Kastettu:  Kerttu Vanamo Mehtälä, Rosanna  
Matleena Lauronen, Matilda Aini Sofia Puhakka, 
Niklas Rafael Tahkola.
Kuollut: Aappo Niemelä 75, Otto Olavi Taimen 87

Kastetut: Kerttu Helmi Sofia Lieto, 
Ville Werner Mämmelä, Tiia Helmi Helena Vähäkuopus
Vihityt: Ari Tuomas Juntunen ja Hannele Suvi Tuulikki 
Stenius, Ari Ilmari Stenius ja Minna Kristiina Niemi, Jere 
Jaakko Juhani Pakaslahti ja Susanna Kristiina Karppinen
Kuollut: Lauri Niilo Kaasalainen 86, 
Liisa Marjatta Kauhanen e. Meripaasi s. Mäkelä 70

jalle, jonka hoidettava on 
laitoksessa. Ohjaajana dia-
konissa Sinikka Ilmonen. 
Neulekahvila ma 12.9. klo 
17.30 Lähetysvintillä. 
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 13.9. klo 12 Kotikololla. 
Mielenterveyskuntoutujien 
avoin ryhmä, johon voit tul-
la mukaan milloin 
vain. Jutellaan, 
kahvitellaan ja 
tehdään mu-
kavia juttu-
ja yhdessä. 
Mukana esh 
Maire Taiki-
na-Aho, p. 
050 430 2030 
ja diakonissa 
Marika Kamps, p. 
044 7521 243. 
Vapaaehtoistyö.fi - nettisi-
vuston koulutus Liminka-

laisille yhdistyksille ti 13.9. 
klo 18 srk-talolla. Ilmoittau-
tuminen 9.9. mennessä ma-
rika.kamps@evl.fi.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 14.9. klo 12 srk-talolla. 
Kuoroharjoitukset ke 14.9.: 
Celeste klo 17 kirkossa, Täh-

det klo 17 srk-talolla, Min-
ka klo 18.30 kirkos-

sa ja Kirkkolau-
lajat klo 18.30 

srk-talolla.
Aamupuu-
ro ja ruo-
kajakelu pe 
16.9. srk-ta-

lolla tuttuun 
tapaan.

Ystävärengas 
pe 16.9. klo 12 Lä-

hetysvintillä. Joukko va-
paaehtoisia, jotka vievät seu-
rakunnan tervehdystä mm. 
laulaen erilaisiin paikkoihin. 
Mukana diakonissa Marika 
Kamps.
Kierrätystori avoinna maa-
nantaisin klo 17.30–19 sekä 
perjantaisin klo 9.30–11.

EU-ruokajako
liminkalaisille vähä-

varaisille ja lapsiperheille 
ti 20.9. klo 14 alkaen (niin 
kauan kuin tavaraa riit-

tää) Limingan osuusmei-
jeri Meijerintie 4. Lisät: 

p. 044 7521 226.  

Keskustan srk-talon kokous-
huoneessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
rin ja seurakuntapiiri yhtei-
nen kerho to 15.9. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Parisuhdekurssi Rikasta mi-
nua / Ryppyjä ja rakkautta 
14.–16.10. Luurinmutkan lei-
rikeskus, Utajärvi. Ks. lisää ja 
ilmoitt.  25.9. mennessä ko-
tisivuilla. 
Varhaisnuoret kerhot aloit-
tavat vkolla 37. Ks. tarkem-
mat tiedot kotisivuilta.
Nuoret Vanhassa pappilas-

sa: Nuorten ilta to klo 19. Yö-
pappila pe 9.9. klo 20. Raamis 
ke 14.9. klo 18. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokkalaisten retki 
la 10.9. klo 8.30 (isot) Lähtö 
ry:ltä 8.30. Seurat su 11.9. klo 
17 ry:llä. Tiistaikerho ti 13.9. 
klo 12 ry:llä. Veli-ilta ti 13.9. 
klo 18.30 ry:llä. Perhekerho 
ke 14.9. klo 10 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 9.9. klo 19 
Äijälä A&H, Kauttaranta 22, 
Tyrnävä. Leirikeskusilta ja 
seurat su 11.9. klo 16 ry:llä.

Muistimessu 
to 22.9. klo 13 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Järj. Oulun seudun muistiyhdistys ja 
Kempeleen seurakunta. Kirkkokahvit.

Seurakuntakerho eläkeläisille
keskiviikkoisin klo 12 srk-talolla.
Aloitus 14.9. kahvitarjoilu ja vaihtuvaa ohjelmaa.
Sopii sinulle joka etsit juttuseuraa, ajankulua 
ja haluat virikettä päivääsi.
Lisätietoja: diakonissa Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.

Tervetuloa uudet ja vanhat kuorolaiset! 
Limingan seurakunnan Tähdet-kuoro 

alkaa ke 14.9. klo 17 srk-talolla. 
Kuoro on tarkoitettu 1.–6.-lk tytöille ja pojille. 

Ilmoittautuminen sähköisesti seurakunnan kotisivujen 
kautta www.liminganseurakunta.fi. 

Kirkkolaulajien harjoitukset 
alkavat ke 14.9. klo 18.30 srk-talolla. 

Lisätietoja: Mika Kotkaranta, p. 044 7521 234.

Lapsiparkki
Ilmainen lapsiparkki 1–6-vuotiaille lapsille, jonka aikana 
äiti tai isä voi käydä asioilla tai nauttia omasta ajasta. Par-
kissa leikin lomassa hiljennytään ja vietetään eväshetki. 
Lapsille mukaan pientä välipalaa. 
Lapsiparkkiin ilmoittaudutaan edellisen viikon perjantai-
na klo 12–13 puhelimitse (ei tekstiviestillä) Tuijalle nume-
roon, p. 044 7521 230.
Vanamossa ti 13.9. klo 12.30–15
Seurakuntatalolla to 15.9. klo 8.30–11
Vanamossa to 29.9. klo 9–11.30
Koti-Pietilässä to 29.9. klo 12.30–15

Partio: Ke 14.9. päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
Tarkemmat tiedot toimin-
nasta löydät www.niittykar-
pat.fi
Rauhanyhdistys: pe 9.9. klo 
18.30 kodinseurat Minna ja 
Jyrki Autiolla ja klo 19 alu-
eellinen nuortenilta ry:llä se-
kä raamaattuluokka (7.–8.). 

La 10.9. klo 18.30 raamattu-
luokka (5.–6.) ry:llä. Su 11.9. 
veteraanijuhla ry:llä ja klo 12 
pyhäkoulut sekä klo 14 seu-
rat Joutsenkodilla ja klo 16 
seurat Limingan kirkossa.Ke 
14.9. klo 18.30 aikuisten raa-
mattuluokka ry:llä. To 15.9. 
klo 12 varttuneiden kerho 
ry:llä.

Muistijumalanpalvelus  
sunnuntaina 18.9. klo 10 Limingan 
kirkossa. Messuun kutsutaan erityises-
ti muistisairaita, heidän omaisiaan ja 
omaishoitajia myös naapurikunnista.
Kirkkokahvit.
Olisitko sinä kyydin tarvitsija tai tar-
joaja? LC Liminka Kultasirkut avustavat 
myös kyydityksissä. Kyytiä tarvitseva tai 
antava soita, p. 044 7521 226 / Ilmonen.
Järjestää: Limingan seurakunta ja 
Oulun seudun muistiyhdistys 

SEURAKUNNAN KIINTEISTÖTIIMI  
ETSII VAPAAEHTOISIA 

SUNTION APULAINEN 
Suntion apulaiset järjestävät kirkkotilan 

kuntoon messun jälkeen ja toimivat suntion  
apuna myös muissa seurakunnan tilaisuuksissa. 
Messussa tehtäviin kuuluu mm. ehtoollispikarien 
pesu, virsikirjojen järjestäminen ja kolehdin-
kantajana toimiminen.  
Suntion apulaiset kokoontuvat muutaman  
kerran vuodessa jakamaan tulevien kuukausien 
vapaaehtoisvuorot suntion johdolla.  

TALONMIES 
Talonmiesten tehtävänä on huolehtia  

kiinteistöjen liputuksista liputuspäivinä:  
lipunnosto aamulla ja lipunlasku illalla. Liputus 
hoidetaan Kokkokankaan srk-keskuksessa, van-
hassa pappilassa ja Keskustan srk-talolla.  
Talonmiesten yhteisessä kokoontumisessa jaetaan 
liputusvuorot ja sovitaan käytännön asioista. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
Seurakuntamestari Tapani Raappana 
0407790376, vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattori Minna Sorvala 0407797705 
etunimi.sukunimi@evl.fi 

Jatkokatekumenaatti -ryhmä alkaa 22.9. klo 18. 
Ryhmä on tarkoitettu Katekumenaatti-ryhmissä jo olleil-
le. Tiedustelut ja ilmoitt. kappalainen Vesa Äärelälle (ve-
sa.aarela@ev.fi) tai 040 7703 819. Ks. lisää kempeleen-
seurakunta.fi

Ystäväpalvelukurssi  
lauantaina 24.9. klo 10–14 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Kurssilta saa valmiuksia vapaaehtoisena 
ystävänä toimimiseen ja henkisen hädän kohtaamiseen. 
Kouluttajana Rauno Laitila. 
Ilm. 19.9. mennessä, p. 040 7790 368 / Jaana Helisten-
Heikkilä. Järj. SPR ja Kempeleen seurakunta

Seurakunta on mukana Hyvä kasvaa Kempeleessä 
-tapahtumassa la 10.9. Tapahtuman yhteydessä 

kirkkojen esittely klo 12–13, lähtö Vanhasta kirkosta.

Sanan ja rukouksen ilta su 11.9. klo 17 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Illan aiheena ”Jeesus antaa elämän”. 
Puhujat: Teemu Riihimäki ja Ari Juntunen, juontaja: Mar-
jatta Tuohinto, musiikki Versot. Rukouspalvelu ja iltapala.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Vihitty: Joakim Atte Juhana Lehtola ja 
Kreeta Sofia Karhumaa

Kuollut: Seppo Juhani Piippo 68 

Hartaus to 8.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Tarja Pyy.
Iltahartaus to 8.9. klo 19 Ro-
kualla, Tarja Pyy.    
Perhepyhäkoulu su 11.9. klo 
11.30 srk-talon alakerrassa.
Aikuisten raamattupiiri su 
11.9. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. Syys-
kauden aloitus. 
Ompeluseurat ma 12.9. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa. Kaikille avoimet ompelu-
seurat lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi. Aluekoordi-
naattori Hilkka Kaikkonen 
tulee kertomaan Operaatio 
Joulun lapsesta. 
Hartaus ti 13.9. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala. 
Omaishoitajien ryhmä ti 
13.9.  klo 13.15–14.45 seura-
kuntatalossa, Leena Leskelä. 

Messu su 11.9. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Jukka 
Joensuu, kanttorina Timo 
Ustjugov. Laitasaaren rau-
hanyhdistyksen syysseu-
rojen iltakirkko. 

Hartaus ke 14.9. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla. 
Nuttupiiri to 15.9. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Kuoroharjoitukset: Aikuis-
ten kuoro Capella keskiviik-
koisin klo 18–19.30 Tyrnävän 
srk-talolla. Lapsikuoro Helmi-
kello torstaisin klo 16–17 Tyr-
nävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  
Su 11.9. hartaus klo 14.30 
Villa Tyrnissä ja seurat klo 16 
ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 9.9. klo 19 Äi-
jälällä, Kauttaranta 22. Leiri-
keskusilta ja seurat su 11.9. 
klo 16 ry:llä.

Kansanlaulukirkko su 
11.9. klo 10 Kotiseutu-
talolla. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Riit-
ta Ojala.
Sanajumalanpalvelus 
su 11.9. klo 12 Temmek-
sen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Riitta Ojala.

Samanaikaisesti, klo 13–15, 
kokoontuu toiminnallinen 
ryhmä muistisairaille Päivä-
keskuksessa.
Rukouspiiri ke 14.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Kauneimmat hengelliset 
laulut to 15.9. klo 13.30 Mi-
kevan palvelukodeissa, Tarja 
Pyy, Ossi Kajava.
Hartaus to 15.9. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa.
Lapset / perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren rauhanyhdistyksen ti-
loissa Jokirinteellä sekä tors-
taisin klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Perhepy-
häkoulu su 11.9. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Ks. erillinen ilmoitus. Per-
hetapahtuma la 24.9. Limin-
ganlahden luontokeskukses-
sa. Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen viimeistään 8.9. Sir-
palle, p. 050 3093 565.

Kastettu: Ossian Vilhelmi Kämäräinen, 
Matias Tauno Olavi Piippo, Markus Toivo 
Olavi Tikkanen, Hilma Aino Maria Saarela
Kuollut: Eeva Laukkanen s. Päätalo 83

Perhetapahtuma
Liminganlahden  luontokeskuksessa 
lauantaina 24.9. klo 10–14.

Yhteinen aloitus auditoriossa klo 10. 
Alkuhartaus ja Elämää Liminganlahdella –multimediaesitys.
Opastusta lintutornilla, "Lintujen kahdeksan vuodenaikaa" 
-näyttelyyn tutustuminen, 
ulkoleikit, eläintarina, ”hassut kuvat luonnossa”…
Yhteinen loppuhetki klo 13.30-14. 
Luontokeskuksella on mahdollisuus ruokailla. Voit ottaa myös 
omia eväitä mukaan.
Lounas sisältää salaattipöytä, leivät, levitteet, ruokajuomat, 
lämmin ruoka, jälkiruoka, kahvi, tee.
Aikuiset 12 e / hlö, 
Lapset 4.- 12.v. 6 e / hlö, 
Lapset alle 4 v. maksutta
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä 
Meijulle 044 7372 615.

Yhteistyössä Hailuodon, 
Limingan, Lumijoen, 
Kempeleen, Muhoksen, 
Tyrnävän ja Utajärven 
seurakunnat.

Omat kiikarit halutessa mukaan!

Murron lenkki- ja saunailta
keskiviikkona 14.9. Murrossa. 
Kokoonnutaan klo 18 kerhotilan eteen 
(Kauttaranta 12 A), josta lähdetään tunnin lenkille 
kävellen tai hölkäten. Lenkin jälkeen 
iltapala ja hartaus, 
saunakin lämpenee. 
Illan isäntänä 
Timo Liikanen.

Lähetä lapsesi

perhepyhäkouluun 
sunnuntaina klo 11.30–12.30 srk-talon alakerrassa
11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 11.12.

Pyhäkoulu on kaikenikäisten lasten kirkkohetki 
(oman aikuisen mukanaolo on mahdollista 
mutta ei välttämätöntä).
Tutustumme raamatunkertomuksiin, laulamme 
ja leikimme pienten toimintatuokioiden lomassa.
Lapsi saa Pyhäkoululehden.
Tervetuloa mukaan!

Muhoksen seurakunta / varhaiskasvatus

OPERAATIO JOULUN LAPSI
Joululahjoja Euroopan köyhimmille lapsille
– infoilta ma 12.9. klo 18 seurakuntatalolla.

Aluekoordinaattori Hilkka Kaikkonen kertoo 
Operaatio Joulun Lapsi -projektista ja 
”kenkälaatikkolahjoista”. Tervetuloa!

Muhoksen seurakunta / lähetystyö

Nuoret / rippikoulut: Rippi-
kouluryhmät muodostetaan 
viikolla 37. Sen jälkeen saat 
kotiin kirjeen, jonka muka-
na toimitetaan myös keltai-
nen rippikoulukortti! Ja jos 
olet unohtanut ilmoittau-
tua rippikouluun, ehdit vie-
lä mukaan palauttamalla il-
moittautumislomakkeen vii-
meistään 9.9. kirkkoherran-
virastoon! 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 8.9. klo 18.30 ompeluseu-
rat Outi ja Antti Tuomikos-
kella ja Sisko ja Aarre Pitkä-
sellä. Pe 9.9. klo 19 nuortenil-
ta Laitasaaren ry:llä. La 10.9. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylät: 4.–6.-lk Ylimartimo ja 
7.–8.-lk Ihme. Su 11.9. klo 14 
seurat ry:llä. Ma 12.9. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. Ti 13.9. klo 
13 lauluseurakerho.

Seurakunnan 
kuorojen 
syyskausi 
aloitetaan 14.9. srk-ta-
lossa, lapsikuoro klo 
17 ja kirkkokuoro klo 
18.30. Päiväkuoro aloit-
taa ke 21.9. klo 10.30. 
Kuoroihin otetaan uu-
sia laulajia, tieduste-
lut kanttori Ossi Kajava  
p. 040 5470 786.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 9.9. klo 19 nuortenil-
ta ry:llä. La–su 10.–11.9. syys-
seurat: la klo 19 seurat ja lau-
lutuokio ry:llä. Su klo 11 ruo-

kailu ja klo 12 alustus ry:llä. 
Klo 18 messu Muhoksen kir-
kossa.  Ke 14.9. klo 17.30 päi-
väkerho ry:llä. 

NUORTENILLAT 
Luonnosta käsin -teemalla
Tavallisesta poikkeavat 
nuortenillat viikolla 37! 

Alla oleviin nuorteniltoihin 
ennakkoilmoittautuminen:
ti 13.9. Murrossa klo 18–20 
Luonnosta käsin, askartelu
to 15.9. Temmeksellä klo 18–20 
Luonnosta käsin, kokkailu
Pe 16.9. Tyrnävällä klo 18–20 
Luonnosta käsin, kokkailu
Ilmoittautumiset 9.9. klo 16 mennessä 
Jossulle, p. 044 7372 632 (viestillä, 
puhelulla tai WhatsAppilla).
4H Luonnosta käsin -hanke: Luonnosta 
käsin -hankkeen teemoina ovat lähiruoka, 
kierrätys sekä luonnosta ja eläimistä saata-
va hyvinvointi. Luonnosta käsin-hankkeen 
löydät Facebookista ja Instagramista.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
aloittaa kokoontumiset Temmeksen seurakunta-
talolla. Ensimmäinen tapaaminen on keskiviikkona 
14.9. klo 17.30. Sovimme seuraavat ajankohdat yhdessä. 
RaaTuuta vetää entiseen malliin Leila Ikonen. 
Tervetuloa mukaan pohtimaan yhdessä Raamatun
sanomaa ja saamaan voimia arkeen.

Flickr
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TOIMITUS 
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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 
Rauhan Tervehdystä ja muita 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 torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Postia & Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi, www.rauhantervehdys.fi/palaute

Rauhan Tervehdyksen takasivulla on joka viikko 
tilaa napakoille mielipiteille. Mistä jutuista pidit 
lehdessä? Petyitkö johonkin vai haluatko lähet-
tää kiitokset jollekulle? Minkä asian toivoisit ole-
van toisin lehdessä tai seurakunnissa?

Palautteen lähettäminen onnistuu nopeasti 
www.rauhantervehdys.fi/palaute. Tekstiviestipa-
laute, p. 044 5626450. Postiosoite Rauhan Ter-
vehdys, PL 102, 90101 Oulu. 

Kiitos mielenkiinnostasi ja aktiivisuudestasi!

Haluatko sanoa jotakin?

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. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Kempeleen seurakunnan tiedotussihteeri 
Sari Karvonen nautti jäätelöstä kirkon pihalla. 

Kolistelen työpaikan ovella kello 10.15. Onpas perin 
myöhäinen työhöntuloaika.  

Tuuraan illalla kirkkoneuvoston kokoukses-
sa sihteerin ominaisuudessa hallintosihteeriämme 

Tarjaa, joka nauttii vielä ansaituista lomapäivistä. Olen en-
simmäistä loman jälkeistä viikkoa töissä ja syksyn moni-
naiset aikataulut pyörivät mielessä. 

Työtoverit ovat aamukaffensa jo juoneet, joten kipai-
sen kupposen työhuoneeseeni ja uppoudun ensimmäisek-
si sähköposteihin. Sieltä bongaan työalojen syksyn toimin-
taan liittyviä töitä, esitteiden tekoa ja ilmoittelua. Tiliöin 
myös pari laskua eteenpäin hyväksyttäviksi.

Työpäiväni kuluu 
enimmäkseen viestin-
tään liittyvissä tehtä-
vissä; työstän seura-
kunnan ilmoituksia, 
suunnittelen työaloil-
le mainoksia, päi-
vitän nettisivuja ja 
teen muutaman las-
kutuspyynnön Kir-
kon palvelukeskuk-
seen.  

Iltapäiväkahvi-
en jälkeen kokoon-
tuu Vanhan kirkon 
juhlan suunnitte-
lutyöryhmä. Kirk-
koherra Kimmon 
johdolla mietim-
me 16.10. olevan Vanhan 
kirkon 325-vuotisjuhlapäivän ohjelmaa ja yksityiskohtia.  
Sivuamme myös tulevaa reformaation juhlavuotta ja mi-
tä tilaisuuksia meidän seurakuntamme voisi siihen liitty-
en järjestää. 

Kirkkoneuvoston kokous alkaa kello 18 Vanhassa kir-
kossa. Sinne on vaikeampi laitella kahvitusta, ja koska ul-
konakin on vielä sangen leppoisa ja aurinkoinen ilta, nau-
timme Eskimo-jäätelöt ennen kokousta. Ylimääräiset jää-
telöt kiikutan kirkon pihalle hölmistyneille mutta ilahtu-
neille Pokemon Go -peliä pelaaville pojille. 

Hautausmaakatselmus pidetään neuvoston kokouksen 
jälkeen. Kierrämme talousjohtaja Annelin johdolla hauta-
usmaalla tarkastaen muun muassa restauroidun sankari-
hautausmaan, Vanhan kirkon kuntokartoituksen tuloksia, 
hautamuistomerkkejä, kasvistoa sekä hoitohautoja.  Kat-
selmuksen jälkeen huristelen kesäpirssilläni kotiin sopi-
vasti iltauutisille. 
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A n t t i  K innu n e n

Hyvän mielen 
juhlat Piippolassa

Oulun hiippakunnan lä-
hetysjuhlia vietettiin 
2.–4.9. Piippolassa, Sii-
kalatvalla.  Aurinkoises-

sa säässä vietetyissä juhlissa nau-
tittiin tunnelman ja ohjelman li-
säksi hyvistä tarjoiluista. 

Esimerkiksi lauantaina lounas-
annoksia meni 670 ja lettutaikinaa 
kului 20 litraa. Lettuja paistamas-
sa oli paikallisten vapaaehtoisten 
lisäksi myös albaaninuoria. 

Piippolan ammatti- ja kult-
tuuriosaston tiloista löytyi myös 
lähetystori, jossa saattoi ostaa 
tuotteita lähetystyön hyväksi. 
Mukana olivat kaikki kirkon lä-
hetysjärjestöt.

Lähetysjuhlat alkoivat nuoril-
le suunnatulla ohjelmalla perjan-
tai-iltana. Lauantaina ohjelmaa 
riitti aamusta puoleen yöhön, ja 
Piippolan vaarikin esiintyi illan 
nimikkoshow śsaan. 

Sunnuntaina vietettiin piis-
panmessua ja pääjuhlaa, jossa 
juhlittiin samalla kymmenvuo-
tiasta Siikalatvan seurakuntaa. 
Juhla-avain luovutettiin Muoni-
on seurakunnalle, jonne kokoon-
nutaan syksyllä 2018.

A nt t i  K innu n e n

Siikalatvan vs. kappalainen Jonne Pirkola toimi liturgina Suomalaisessa messussa. 
Taustalla Viola-kuoro. Juhlissa lavalle pääsivät kaikki Siikalatvan seurakunnan kuorot.

Juhlien järjestelyistä aina tilan rakentamisesta letunpaistoon huolehti iso joukko 
vapaaehtoisia. Iloisesta tunnelmasta nautittiin lettujonossakin.

Perjantai-iltana nuorten olkkarissa Nigeriasta Suomeen kotiutunut muusikko Popo Salami laittoi nuoret liikkeelle.


