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RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Ryhdytään 
kertomaan 
tarinoita

Huumeiden käyttäjien 
omaisille on tarjolla 

vertaistukea

Panun vanhemmilla on ol-
lut jatkuva huoli pojas-
taan jo 13 vuotta. Huoli al-
koi, kun heidät eräänä yö-

nä hälytettiin Oulun yliopistolli-
seen sairaalaan 17-vuotiaan Pa-
nun vuoteen äärelle. 

Psykoosiin vajonnut poika ei 
tunnistanut vanhempiaan. Syy-
nä oli kannabiksen polttaminen. 

Sairaalassa selvisi, että Panu 
oli käyttänyt huumeita satunnai-
sesti jo pari vuotta. 

Vaikka Panu on vakuuttanut 
lopettavansa huumeiden käytön, 
lupaus ei ole pitänyt. Katkaisu-
hoitojen ja kuntoutusjaksojen jäl-
keen tilanne on aina luisunut en-
tiselleen. 

Alkuaika oli pahinta.
– Minun oli pakko puhua jol-

lekin, tuntui, että muuten pää rä-
jähtää, isä kertoo.

– Jos meillä ei olisi ollut ver-
taistukea, voi olla, että emme oli-
si kertomassa tarinaamme, van-
hemmat toteavat.

Tällä hetkellä Panu on vanki-

lassa. 
 – Tuntuu, että hän on siellä 

turvassa, äiti huokaisee.
Vaikka Panun vanhemmat 

ovat vuosien aikana puhuneet 
asiasta myös julkisesti, eivät he 
halua esiintyä tässä jutussa omil-
la nimillään. 

Jo pelkkä tieto 
vertaisista voi auttaa
Panun vanhemmat ovat tuttuja 
kasvoja Oulun seurakuntien jär-
jestämässä huumeiden käyttäji-
en omaisten vertaisryhmässä. He 
toivovat, että sinne uskaltautui-
sivat kaikki, joita asia koskettaa.

– Jollekin voi tosin riittää se, 
että tietää tällaisen ryhmän ole-
van olemassa ja muiden kokevan 
samoja asioita, isä pohtii.

Vanhemmat ovat huomanneet 
ryhmässä, että turvalliset kotio-
lot saati ehjä perhe eivät takaa si-
tä, että lapsi pysyy pois vaikeuk-
sista. 

– En ole enää vuosiin ajatellut, 
että syy olisi meissä. Jotkut vain 

ovat herkempiä ajautumaan huu-
meiden pariin, isä kertoo. 

Perheen muilla lapsilla ei ole 
ollut vastaavanlaisia vaikeuksia. 

Vertaisryhmässä Panun lähei-
set ovat huomanneet, että huu-
meiden käyttäjien omaisten ko-
kemukset ja tunteet ovat hyvin 
samankaltaisia. 

Verestävät silmät
yksi merkki
Näin jälkikäteen vanhemmat nä-
kevät Panussa ylivilkkauden piir-
teitä. 

– Hän oli liikkeessä koko ajan. 
Aktiivinen liikuntaharrastus tys-
säsi kuitenkin keskittymisvaike-
uksiin. 

Kun harrastus loppui, teini-
ikäinen Panu jäi tyhjän päälle. 
Kerran opettaja soitti kotiin ja 
kertoi pojan istuvan yksin kou-
lussa. Kiusaamista ei opettajan 
mukaan ollut, mutta jälkikäteen 
Panu on kertonut, että häntä kiu-
sattiin. 

Rippikouluiässä kavereita al-

Mikä on paras tarina, kertomus tai satu, 

jonka olet kuullut?

Tarinoita kuulee nykyisin aivan liian 

vähän. Ne jäävät uutisten ja kaiken muun informaa-

tion jalkoihin. 

Jos internetin keskustelupalstat täyttyisivät viha- 

ja kaunapuheen sijaan hyvillä tarinoilla, eläisimme-

kö Suomessa henkisesti erilaisessa ilmapirissä ja voi-

simme paremmin? 

Ajatus on naiivi mutta houkutteleva. Olisiko se 

myös tosi? 

Tässä lehdessä sivuilla kymmenen kerrotaan, että 

joka torstai-ilta radion iltahartaudessa kello 18.50 

voi kuunnella tarinan. Myös kirjastoissa on kerrottu 

syyskuussa tarinoita – eikä vain lapsille vaan myös 

aikuisille. 

Kun perinteisissä radion iltahartauksissa uskalle-

taan luottaa tarinan mahtiin kertomusta mitenkään 

selittelemättä, ollaan uskon ytimessä. Kristinuskon 

keskeisin viestintäväline on nimenomaan kertomus. 

Kun ihmiset kääntyvät uskonnon puoleen kriisis-

sä, ylittämättömiltä tuntuvien haasteiden ahdista-

mana, pelissä on paljon. 

Usko ei tällöin merkitse niinkään kristinopin 

tai katekismuksen sisältöä vaan kertomusta, jossa 

Jumala on kiinnostunut ihmisestä, hänen inhimilli-

sestä elämästään. 

On sanottu, että kristillinen kirkko on yrittänyt 

rakentaa uskonsa liikaa uskonkappaleiden ja dogmi-

en varaan. Oppi luo myös herkästi jännitteitä aikaan 

sidotun Raamatun tekstin ja nykyisyyden välille. 

Tarina tarvitsee aina kuuntelijan. Tarina on par-

haimmillaan silloin, kun sitä voi kertoa katsomalla 

samalla kuulijaa silmiin. 

Edesmennyt eetikko, teologian tohtori Martti 

Lindqvist uskoi, ettei maailma jäsenny inhimillisek-

si ilman tarinoita. 

Inhimillisyys on läsnä vahvasti myös Raamatun 

evankeliumeissa. Voisiko muutoin 

ollakaan, kun kertomusten 

henkilöinä on tavallinen 

tyttö, joka synnyttää 

Jumalan sekä iso joukko 

sankareita, jotka ovat 

ammatiltaan kalasta-

jia ja käsityöläisiä.

Koko perheen 
riippuvuus
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 Yksi investointipäätös 
voi vaatia jopa 11
kokousta eri 
kokoonpanoilla. 

Kallista demokratiaa
Kolumni

”Mooses on Mooses ja Bis-
nes on Bisnes”. Näillä kah-
della asialla on eroa. Toi-
mitus pyysi minulta ko-

lumnia, jossa pohtisin yritys-
johtajan ja seurakunnan luot-
tamushenkilön työn yhteneväi-
syyksiä ja eroja. 

Oulun seurakuntayhtymän 
kiinteistötoimen johtokunnan 
puheenjohtajana minulla on ai-
tiopaikka seurata erilaisia kehi-
tyshankkeita, uusia investointe-
ja sekä nykymuodin mukaisesti 
karsia turhia neliöitä ja käyttö-
kustannuksia. 

Seurakuntayhtymän talou-

den tasapainottamisessa kiin-
teistöillä on – henkilöstökulujen 
lisäksi –  ratkaiseva merkitys. 

Yritysjohtajan ehkä tärkein 
tehtävä on toteuttaa laadittua 
strategiaa. Tämän saman asian 
vankina olen myös luottamus-
henkilönä: toteuttamassa an-
nettua tehtävää. Kiinteistöistä 
ja niiden käyttökustannuksista 
on karsittava 30 prosenttia toi-
mikauteni aikana. 

Yksittäiselle seurakunnan 
jäsenelle tutun seurakuntata-
lon purkaminen saattaa olla 
järkytys, mutta purkupäätök-
sen taustalla on tarkat tosiasiat, 

kuten väestökehitys eri asuma-
alueilla.

Taustatyö on seurakuntayh-
tymässä tehty esimerkillisesti. 
Toisinaan jopa liian hyvin. Yksi 
investointipäätös voi vaatia jopa 
11 kokousta eri kokoonpanoil-
la. Kokouksissa asiaa käsittelee 
350 henkilöä.

Yritysjohtaja ei ole tottunut 
näin massiiviseen kokoustami-

seen. Miljoonien hintainen tek-
ninen ratkaisu saa minimaali-
sesti aikaa, mutta ikkunanver-
hojen väristä kaikilla on oma 
käsityksensä. 

Pahimmillaan marginaali-
sista yksityiskohdista ei päästä 
sopuun ja asia jätetään pöydäl-
le. Demokratia on arvokas asia, 
mutta kallis. Tässä suhteessa yri-
tysjohtaja näkee seurakunnassa 
joskus yliosallistumista ja sielu-
kasta sanahelinää, johon kaikilla 
on demokratian pääperiaatteen 
mukaan oikeus osallistua. 

Bisneksessä tällaiseen ei ole 
aikaa.

En ole enää vuosiin 
ajatellut, että syy 
olisi meissä. Jotkut 
vain ovat herkempiä 
ajautumaan 
huumeiden pariin.

Panun isä

Diakoniatyöntekijä Tellervo Kianto toivottaa vertaistukiryhmään tervetulleeksi kaikki, joiden läheinen on riippuvainen huumeista. Ryhmä kokoontuu syksyllä kahden viikon välein.

JARMO HUSSO
Toimitusjohtaja

Oulun seurakuntien luottamushenkilö

”normaalia” ja mikä viestii päih-
teiden käytöstä. Nyt Panun van-
hemmat ymmärtävät, että on ai-
ka huolestua, jos nuoren pupillit 
ovat poikkeuksellisen isot tai pie-
net ja hän nukkuu paljon. Huo-
miota kannattaa kiinnittää myös 
siihen, jos kaveripiiri vaihtuu, 
nuori on usein yökylässä ja koko 
hänen tunne-elämänsä muuttuu. 

– Panu oli kuin vieras, joten-
kin tunnoton. Keskustelua ei syn-
tynyt enää lainkaan, ja hän alkoi 
valehdella meille, vanhemmat 
muistelevat.

Kannabiksen hajunkin he 
osaisivat tunnistaa nyt. Aivan lii-
an usein se tulee vastaan kadulla.

Huumeet rikkovat 
ihmissuhteet
Yhdeksännen luokan Panu joutui 

tuplaamaan. Vuosi oli vanhempi-
en mielestä hyvä. Pieni ja tuettu 
ryhmä sopi Panulle, ja hän sai pe-
ruskoulun päättötodistuksen. 

Valittu opiskeluala ei kuiten-
kaan ollut sopiva ja päihteiden 
käyttö lisääntyi. 

Pian tuli öinen puhelu, joka vei 
vanhemmat pojan sairaalasängyn 
ääreen. 

Panulla on diagnosoitu psy-
koosisairaus. 

– Tuntuu, että hoitoja on vai-
keampi saada, kun toisen sairau-
den hoidot ovat saattaneet olla 
juuri käynnissä. Hoitoon pitäisi 
kuitenkin päästä heti, vanhem-
mat painottavat.

Isä muistaa poikansa toden-
neen, että hän tuntee huumeita 
käyttäessään itsensä normaaliksi.

Panu on aina voinut tulla ko-

E l s i  S a l ovaa ra

koi kuitenkin ilmaantua. Samal-
la mukaan tuli alkoholi ja ilmei-
sesti pian myös kannabis ja kovat 
huumeet. 

– Eihän me tiedetty huumeis-
ta mitään, emmekä huomanneet 
merkkejä.

Murrosikäisten käytöksessä 
onkin hankala tietää, mikä on 

Kohtaamispaikka   
huumeiden käyttäjien omaisille
•  Vertaisryhmä kokoontuu joka toinen torstai kello 17–19 Van-

han pappilan kivijalassa, Asemakatu 6, Oulu. Oikea ovi löytyy 

pappilan ja Keskustan seurakuntatalon yhteiseltä sisäpihalta. 

•  Seuraavan kerran ryhmä on koolla 29. syyskuuta. Tämän vuo-

den viimeinen kokoontuminen on 8. joulukuuta. 

•  Lisätietoja ryhmästä antaa diakoniatyöntekijä Tellervo Kianto, 

040 7564 022 tai tellervo.kianto@evl.fi.

tiin, vaikka hänellä ei ole sinne 
avainta.

Usein huumeiden käyttäjän 
vanhempi, puoliso tai lapsi jou-
tuu tekemään kuitenkin raskaan 
päätöksen yhteydenpidon katkai-
semisesta. Lähestymiskielto voi 
olla ainoa keino pelastaa itsensä.  

– Ensimmäisellä sairaalareis-
sulla nuori mieshoitaja sanoi 
meille, että tästä teillä alkoi sel-
lainen taival, jolla ei ole loppua. 

– Emme silti osaa ajatella, että 
toivoa ei enää olisi.

ELSI SALOVAARA

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu
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Muut mediat

TOISIN KUIN voisi olettaa, voimakkaissa 
herätysliikkeissä mukana olleet eivät kadu 
lopun lähetessä syntejään. 
Silloin surraan yhtäkkiä sitä, että pelon 
takia elämässä jäi paljon elämättä, tuli oltua 
etäinen vanhempi koska huomio kiintyi 
niin paljon uskon asioihin, sortui olemaan 
liian ankara, jätti sanomatta mitä oikeasti 
tunsi…
Onnellisia ovat ne tarinat, joissa vielä 
vanhuspuolen vaiheissa on pyydetty 
anteeksi ja puhuttu asioita auki läheisten ja 
jälkikasvun kanssa. 
Silloin voi lopulta päätyä sopuun itsensäkin 
kanssa.

Toimituspäällikkö Freija Özcan Sana-lehdessä 15. 9. 2016

Talous puheeksi kotona
 Rahasta, velkaant umisesta  ja säästämisestä pitää puhua jo lapsille 

Maailma on täynnä ta-
louspuhetta, mutta ei 
siellä, missä sitä ki-
peimmin kaivattai-

siin: kodeissa. Näin on todennut 
velkakierteessä ja taloudellisesti 
haavoittuvassa elämäntilanteessa 
olevia ihmisiä auttavan Takuu-
Säätiön toiminnanjohtaja Juha 
A. Pantzar.

Samaa mieltä on järjestön Poh-
jois-Suomen aluekoordinaattori 
Taina Rajanen: 

– Perheissä pitäisi puhua 
enemmän rahasta. Taloudesta voi 
puhua jo lapsille. 

– Ei niin, että siirretään mah-
dolliset omat rahahuolet lapsille 
tai pelkästään todetaan et saa, ei 
osteta. Lapselle voi kertoa, mis-
tä perheeseen tulee rahaa ja mi-
hin kaikkeen sitä kuluu. Tulojen 
ja menojen valossa voi perustel-
la, miksi esimerkiksi lapsen ha-
luamaa puhelinta ei voi nyt ostaa. 

– Lapsia ja nuoria kannattaa 
myös opettaa säästämään, Raja-
nen sanoo.

Jokainen osaa seurata
menojaan ja tulojaan
Suomalaisten on perinteisesti ol-
lut vaikea puhua rahasta. Raha-
ongelmat koetaan hävettävinä ei-
kä niitä välttämättä uskalleta pal-
jastaa edes omalle puolisolle.

Talousasioihin perehtymistä 
pidetään hankalana, ellei talous-
sanasto ole aivan hallussa.

Simppelin budjetoinnin osaa 
kuitenkin Rajasen mukaan jo-
kainen. 

– Vaikka se on hyvin yksinker-
taista, sitä ei monikaan tee.

Tulojen ja menojen listauksen 
voi aloittaa ruutupaperin ja ky-
nän kanssa tai sähköisesti exel-

Joka viides seurakunta on t alousvaikeuksissa
Kirkon tiedotuskeskus ker-

toi viime kuussa, että joka 
viidennen seurakunnan 
talous oli useilla tunnus-

luvuilla mitattuna vaikeuksissa. 
Viime viikolla uutisoitiin, 

että Utsjoen seurakunta anoo 
kirkkohallitukselta kriisiapua 
voidakseen maksaa loppuvuo-
den palkat.

Miltä seurakuntien talousti-
lanne vaikuttaa, Oulun hiippa-
kunnan kirkolliskokousedusta-
ja ja kirkolliskokouksen talous-
valiokunnan jäsen Jukka Hau-
tala? 

– Ei se ruusuiselta näytä, tilan-
ne vaikeutuu tulevina vuosina. 
Hallitus esimerkiksi esittää in-
deksijäädytystä valtionrahoituk-
seen, jota seurakunnille makse-
taan lakisääteisten tehtävien ra-
hoittamiseksi.

Voiko Utsjoen kassakriisin kal-
tainen tilanne olla edessä muu-
allakin?
– Tiedän pieniä seurakuntia, joil-
la taloudellinen liikkumavara on 
äärimmäisen pieni. Jos seurakun-
taa kohtaa yllättävä investointi-
tarve – esimerkiksi homevaurion 
korjaaminen – hetkellinen hel-
potus löytyy ottamalla velkaa tai 
myymällä omaisuutta, esimer-
kiksi metsää. Mutta talouden ra-
hoittaminen syömävelalla ei tie-
tenkään ole kestävää.

– Talousasioiden hoito kan-
nattaisi keskittää. Tätä ehdotet-
tiin kolme vuotta sitten esitel-
lyssä rovastikuntamallissa. Siinä 
seurakunnat olisivat jääneet itse-
näisiksi toimintayksiköiksi mut-
ta muun muassa hallinto ja omai-
suus olisi hoidettu suuremmas-
sa yksikössä – kuten seurakun-

Rakenteita pitää 
miettiä uusiksi 
ja se koskee koko 
kirkkoa. 

Jukka Hautala

tayhtymissä, mutta vähän keve-
ämmällä mallilla. Tämänkaltai-
nen hallintomalli olisi pelastanut 
monen pienen seurakunnan ti-
lannetta. 

– Tuomiokapitulit ovat varau-
tuneet tilanteisiin, joissa seura-
kunnan talous menee huonoon 
suuntaan pysyvästi. Siinä tapauk-
sessa seurakuntia ensin ohjataan 
vapaaehtoisiin liitoksiin. Jos seu-
rakunta ei itse kykene huolehti-
maan palkoista, kiinteistökuluis-
ta ja muusta, jossakin vaiheessa 
on edessä pakkoliitoksia.

M inna Ko l i s t a ja

Apua talousongelmiin voi etsiä Takuu-Säätiön nettisivuilta, Velkalinjalta tai Kysy rahasta -chatista. Ohjausta ja tukea ihan kasvokkain antavat Hyvän mielen talon 
koulutetut vapaaehtoiset, vinkkaa Takuu-Säätiön Pohjois-Suomen aluekoordinaattori Taina Rajanen.

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu
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Ihmisiä

Tavoitteena kaunis laulu 

R
iitta H
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Ulla-Maija Aaltomaa uskoo, että viittomakielisestä lauluesityksestä voi 
nauttia, vaikka ei osaisikaan viittomia.

Viittomakielinen laulu on paljon muutakin kuin pe-
räkkäisiä viittomia.  Oulun seurakuntien viittoma-
kielisen kuoron esitys virrestä Liekkejä on monta, 
ei synny siten, että kuorolaiset viittovat ensin suo-

men kielestä sanan liekki ja sitten perään virren muut sanat.
Kuoronjohtajalle, viittomakielen tulkille Ulla-Maija Aal-

tomaalle viittomakielisen kuoron laulu on myös visuaali-
nen esitys.

– Tekstin pitää olla ymmärrettävä, mutta myös kauneus 
on olennaista esityksessämme. Haemme kauneutta tietoises-
ti esityksiimme. Ilmeet, eleet ja esimerkiksi viittomien soin-
nillisuus ovat tärkeä osa viittomakielistä laulua.

Lauluja viitotaan eri tavoin kuin iltauutisia. Jos sana Suo-
mi viitotaan asiatekstissä sormella leukaan, musiikkiesityk-
sessä Suomen viittoma voi olla toisenlainen, ehkäpä näyt-
tävämpi.

– Se ei tarkoita, että viittoma olisi keksitty omasta päästä, 
mutta laulua varten sanan Suomi käännöstä viittomakielelle 
on voitu hakea esimerkiksi vanhoista viittomista. Se voi olla 
eräällä tapaa mukailtu tutusta Suomi-viittomasta. 

– Kun käännämme laulun Ihme ja kumma viittomakie-
lelle,  teksti saa melkein kuin uuden elämän. Se on yhtäkkiä 
enemmän kuin tuttu lastenlaulu. Mietimme käännöstä yh-
dessä kuorolaisten kanssa. Valmiita viittomakielisiä lauluja 
on vähän, Aaltomaa kertoo.

Viittomakielinen kuoro etsii uusia jäseniä. Kuoronjohta-
ja miettii kysymystä, voisiko kuoroon liittyä kuuleva henki-
lö, jolla ei ole ääntä, mutta runsaasti intoa laulaa kuorossa.

– Harjoitukset ovat viittomakielisiä. Siksi viittomakieli-
syys on kriteeri osallistumiselle.

RIITTA HIRVONEN

Onko talous hallussa?Gallup
Pidätkö kirjaa tuloista ja menoista? 
Pistätkö rahaa syrjään yllättävän rahanmenon varalle? 
Tätä kyselimme kulkijoilta Oulussa.

TEKSTI: MINNA KOLISTAJA
KUVAT: RIITTA HIRVONEN

En pidä kirjaa, mutta olen tark-
kaan selvillä taloustilanteestani. 
Tulot ja menot seuraan känny-
källä: pankin sovelluksella näkee 
kätevästi, paljonko tilillä on ra-
haa ja onko katevarauksia. Vara-
rahastoon laitan sivuun matkaa 
varten. Tarvitsin sieltä juuri myös 
500 euroa kissan lääkäri- ja tuh-
kauskuluihin.

Marja-Leena Nurmela, Oulu

En pidä kirjaa, valitettavasti.  Ra-
hatilanne on kuitenkin melko hy-
vin selvillä korvien välissä – tie-
dän kyllä, missä vaiheessa ra-
hankäyttöä pitää tietoisesti ryh-
tyä jarruttelemaan. Talouspuhet-
ta saisi arjessa kuulua enemmän 
ja nimenomaan kansan kielellä. 
Käytän kahta tiliä, jotta en hösää 
kaikkea menemään. 

Hannele Niemelä, Oulu

Ei ole tarpeen pitää kirjanpitoa it-
se: pankki tekee käyrät siitä, pal-
jonko lainaa on jäljellä ja mihin 
rahani suunnilleen kuluvat. Seu-
raan tätä netistä viikoittain, jo-
ten yllätyksiä ei pääse synty-
mään. Vararahastoksi siirrän ker-
ran kuussa 50 euroa toiselle tilil-
le. On sitten mistä ottaa, jos läh-
tee vaikka reissuun.

Jarkko Kaarivaara, Oulu

Talous puheeksi kotona
 Rahasta, velkaant umisesta  ja säästämisestä pitää puhua jo lapsille 

taulukolla; valmis pohja siihen 
löytyy esimerkiksi Takuu-Sääti-
ön nettisivuilta.

Etenkin nuoria ja nuoria ai-
kuisia houkutellaan seuraamaan 
käytettävissä olevan rahan mää-
rää maksuttomalla penno.fi -ta-
loudenhallintasovelluksella. 

– Jos velkaantunut haluaa esi-
merkiksi päästä velkajärjestelyyn, 
hänen pitää ensin oppia tulemaan 
toimeen tuloillaan, vaikka velkaa 
ei siinä vaiheessa vielä lyhennet-
täisikään. Tässä penno.fi voi olla 
hyvänä apuna.

Talouskirjanpito
kannattaa aina
– Toki taloudenpitoa pitää harjoi-
tella. Osalle tasapaino löytyy hel-

posti, osalle se on haasteellista ai-
na. Rahaa voi olla vaikea hahmot-
taa, kun sitä ei näe.

Talouskirjanpito kannattaa 
Rajasen mukaan aina, oli elämän-
tilanne mikä hyvänsä. 

– Eräs ikänsä pienillä tuloilla 
elänyt tiivisti asian hyvin: bud-
jetointi on kaiken perusta, hyvää 
elämää voi viettää vaikka tulot 
olisivat pienetkin.

Talouskirjanpitoa voi pitää, 
vaikka talousahdingosta ei ole 
tietoakaan.

– Eräs äiti kertoi pitävänsä kir-
jaa tuloista ja menoista silloin täl-
löin. Hänelle oli ollut herättävää 
huomata, kuinka paljon rahaa 
kuluu esimerkiksi kahvilakäyn-
neillä.

Rajanen itse välttää heräteos-
tokset lähtemällä kaupungille il-
man pankkikorttia.

Syyllistäminen ei auta talous-
ahdinkoon joutunutta. Tukemi-
nen ja kuunteleminen sen sijaan 
ovat avuksi. 

– Koskaan ei ole liian myöhäis-
tä hakea apua, Rajanen korostaa. 

– Velkaa voi kertyä nopeasti-
kin ja velkatilanteen selvittely vie 

aikansa, mutta aina asiat jollakin 
aikavälillä ovat järjestettävissä.

Solmuun menneistä talousasi-
oista Rajanen kannustaa puhu-
maan ystävän tai läheisen kanssa.

– Jos taloustilanne on huono, 
se ei tee kenestäkään huonoa. It-
selleen ei kannata olla liian an-
kara.

Kunnalliseen velkaneuvon-
taan saattaa tulla ihminen kä-
dessään lähimarketin muovikas-
si täynnä avaamattomia perintä-
toimiston kirjeitä. 

– Se voi tuntua ahdistavalta 
möykyltä. Kun laskut avataan ja 
käydään läpi, niistä muodostuu-
kin pino, joka tuntuu vähän hel-
pommin hallittavalta ja hiukan 
vähemmän ahdistavalta, Raja-
nen tietää.

Maksutonta apua talousvaike-
uksissa oleville saa puhelimitse 
tai chatissa. Kasvokkaista tukea 
antavat esimerkiksi Oulun Hyvän 
mielen talon koulutuksen saaneet 
vapaaehtoiset. Myös seurakuntiin 
on tarkoitus kouluttaa vapaehtoi-
sia talousneuvojia.

MINNA KOLISTAJA

Joka viides seurakunta on t alousvaikeuksissa

Koskaan ei ole liian 
myöhäistä hakea apua. 
Velkatilanteen selvittely 
vie aikansa, mutta aina 
asiat jollakin aikavälillä 
ovat järjestettävissä.

Taina Rajanen

Edessä on iso ajattelutapojen 
rukkaus? 
– Rakenteita pitää miettiä uu-
siksi ja se koskee koko kirk-
koa. 

– Tähän saakka kirkko ol-
lut riittävän varakas tekemään 
asiat työntekijävetoisesti. Jat-
kossa kirkko ei voi olla palve-
luja tuottava laitos, jossa seu-
rakuntalaiset ovat asiakkaina 
vaan yhteisö, johon ihmiset 
tuovat omaa osaamistaan pal-
katun työvoiman oheen. 

– Ihmisten sitouttaminen 
seurakuntaan vapaaehtoistyön 
kautta on se suunta, johon pi-
täisi mennä.

”Vähemmistökulttuuri 
on säilytettävä”
Oulun piispa Samuel Salmi pi-
tää Utsjoen seurakunnan ta-

loudellista selviämistä koko 
kirkon huolenaiheena. Piis-
pan mukaan Utsjoen riittävä 
avustaminen kokonaiskirkon 
varoista tukee saamenkielisen 
hengellisen kulttuurin säily-
mistä.

Piispa korostaakin, ettei ky-
se yksittäisen suomalaisen seu-
rakunnan taloudellisesta pe-
lastamisesta vaan ennen muu-
ta vähemmistökulttuurin yllä-
pitämisestä.

Kirkkohallitus on käsitellyt 
tällä viikolla Utsjoen seurakun-
nan taloudellista tukemista.

Asiasta lisää 29.9. ilmesty-
vässä Rauhan Tervehdyksessä.

MINNA KOLISTAJA
RIITTA HIRVONEN

• Onko tili nollilla tai vuokra rästissä? Menikö erä-

päivä jo? Uhkaako maksuhäiriö, pelottaako perin-

tä? Takuu-Säätiön työntekijöiden kanssa voi kes-

kustella maksutta ja nimettömänä mieltä paina-

vista raha-asioista. Velkalinja on avoinna arkisin 

kello 10–14 numerossa 0800 98009. Kysy rahasta 

-chat toimii ma ja ke kello 12.30–15.

• Takuu-Säätiö myöntää 200–2000 euron suuruisia 

pienlainoja esimerkiksi takuuvuokraan tai kodin 

välttämättömiin hankintoihin. Ihminen, jonka on 

vaikea saada pankista lainaa esimerkiksi maksu-

häiriömerkinnän vuoksi, mutta jonka velkaongel-

ma on ratkaistavissa yhdellä uudella lainalla voi 

saada Takuu-Säätiön takauksen pankista nostet-

tavaan järjestelylainaan.

 • Takuu-Säätiön palveluista on mahdollisuus kysel-

lä kaikille avoimessa Tsemppiä talouteen -tapah-

tumassa 12.10. kello 9–11 (Kansankatu 53, Oulu). 

Apua rahahuoliin maksutta ja nimettömänä
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Namibia oli valtaisa elämys

Amani on vieraillut useita kerto-
ja Tansaniassa, jossa on kerät-
ty musiikkia, tutustuttu kult-
tuuriin ja Suomen Lähetysseu-

ran toimintaan. Tällä kertaa halusim-
me kokeilla jotakin muuta, kertoo ryh-
män taiteellinen johtaja Marjo Kum-
pulainen. 

– Olemme parhaimmillamme live-
esiintymisessä, siksi oli selvää, että läh-
demme reissuun samanlaisella meinin-
gillä.

Amanilaisilla oli kontakteja ja koke-
musta kohdemaaksi valitusta Namibi-
asta. Ennen matkaa oli valittava ja so-
vitettava uusi ohjelmisto. 

– Maa on monikulttuurinen ja -kie-
linen, joten musiikkia piti olla monilla 
kielillä. Musiikkia oli myös muista Af-
rikan maista. Suunnittelimme esiinty-
misiä ja ohjelmistoa paikallisten muu-
sikoiden kanssa, Marjo Kumpulainen 
kertoo matkaan valmistautumisesta. 

Pääkonsertissa 
sali oli täynnä
Vuoden vaihteessa tehdyn matkan 
aluksi Amani oli safarilla Etoshassa 
matkalla kohti Namibian pohjoisosia. 
Pääkonsertti oli pääkaupungissa Wind-
hoekissa Warehouse-teatterissa yhdes-
sä kotimaassaan suositun naismuusik-
ko Tunakien kanssa. 

– Tunakie teki töitä managerin-
sa kanssa konserttimme onnistumi-
sen eteen. Hänen ansiostaan Amani se-
kä suomalaisten ja namibialaisten pit-
kä vuorovaikutus saivat palstatilaa The 
Namibian -lehdessä. 

– Yleisöä kerääntyi ilmaiseen kon-
serttiin istumapaikat täyteen. Tilai-
suutta oli seuraamassa myös nami-
bialaisia muusikoita. Esitimme omaa 
ohjelmistoamme ja yhdessä Tunaki-
en kanssa hänen kappaleitaan. Esiin-
nyimme Windhoekissa myös kutsuvie-
rasyleisölle Suomen suurlähetystössä, 
Kumpulainen selvittää.

Paikallisia 
kuorojakin kuultin
Pohjoisen seurakunnissa yleisömäärät 
jäivät pieniksi, mutta sana suomalai-
sen musiikkiryhmän vierailusta levisi. 
Amani tunnistettiin huoltoasemilla ja 
kyläbaareissa. Yleisöä tavoitettiin vii-
meisiin esiintymisiin. 

– Emmanuel-kirkossa oli paljon seu-
rakunnan omia kuoroja, ja työntekijät 
kokosivat tilaisuuden yhteen lyhyillä 
puheilla. Oli hienoa päättää vierailum-
me juuri Emmanuelin seurakuntaan. 

– Suomeen palattuamme sosiaalises-
sa mediassa tuli vastaan hauskoja yllä-
tyksiä, esimerkiksi Oniipan kirkossa 
laulamamme Tate Kalunga oli kuvattu 

kännykkäkameralla ja laitettu jakoon. 
Videopätkää on kuunneltu kymmeniä 
tuhansia kertoja. 

Ensikosketus 
Afrikkaan
Veera Suutari (kuvassa lapsen kanssa)
on laulanut Amanissa jo 16 vuotta. Hän 
ei ole aiemmin perheen kasvaessa pys-
tynyt osallistumaan Amanin Afrikan-
matkoille.

– Minulla oli ennakkokäsitys Wind-
hoekista melko siistinä ja länsimaise-
na kaupunkina, ja sitä se olikin, Vee-
ra kertoo. 

– Vasta pohjoisen maaseudun Onii-
passa tunsin olevani mielikuvieni ai-
dossa Afrikassa. Vuohet käyskentelivät 
tiellä roskia syöden ja ihmiset asuivat 
pääasiassa pellistä rakennetuissa para-
keissa. 

– Tsumebin konsertissa afrikkalai-
nen aikakäsitys tuli tutuksi. Konsertin 
oli määrä alkaa kello 16, mutta paikal-
la oli ehkä yksi kuulija. Kello 17 kirk-
koon oli saapunut muutama lisää. Aloi-
timme kuudelta, ja vielä konsertin aika-
nakin ihmisiä valui paikalle. Kuulijoi-
den kasvoilta luin hämmästystä ja ihas-
tusta.  Älypuhelinten meri alkoi kuvata 
laulujamme.

Sama toistui muissakin konserteissa.
– Lopuksi kuulimme seurakunnan 

upean voimakasta äänissä laulamista. 
Vaihdoimme kuulumisia paikallisten 
kanssa ja majoituimme yöksi koteihin. 

Ikimuistoinen 
yhteisesiintyminen
Oniipan jumalanpalveluksessa 
Veeran huomiota kiinnittivät 
naisten upeat puvut ja kampa-
ukset. Lapsetkin olivat hie-
noiksi puettuja. 

– Kun jumalanpalvelus 
oli ohi, ihmiset riisuivat 
juhlakenkänsä kirkon ovel-
la ja ahtautuivat seisomaan autojen 
lavoille, Veera toteaa.

– Oniipan lähetystalon pihalla meil-
le esiintyi lapsi- ja nuorisokuoro. Pie-
nimmät istuivat ujoina maassa, kun 
isommat näyttivät heimotanssejaan. 
Kannustin pieniä, ja näin kasvojen le-
viävän hymyyn ja pientä tanssahtelua 
myös. 

Windhoekin konsertissa Veera sai 
ikimuistoisen elämyksen laulaessaan 
sooloa namibialaisen Tunakien kanssa. 

– Hän tuli konsertoimaan kanssam-
me vielä Katuturaan Emmanuel-kirkol-
lekin. Siellä kuulimme myös paikallisia 
kuoroja. Paikalle saapui myös suurlähet-
tiläs Anne Saloranta vieraineen. 

– Olin jännittänyt lukuisia asioita 
matkalla, mutta pääasiassa koin olo-

Amani pääsi esiintymään Namibiassa suositun laulajattaren Tunakien kanssa. Kokemus jäi amanilaisten mieliin. Yhteistä musiikkia syntyi myös spontaanisti Oniipan vanhan lähetysaseman pihalla.

Oulun seudulla toimiva Amani-musiikkiryhmä esiintyi 
Namibiassa yhdessä paikallisen tähden kanssa 

Ku va t :  A ma n i - ku o r o
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Suomeen palattuamme sosiaalisessa mediassa 
tuli vastaan hauskoja yllätyksiä, esimerkiksi 
Oniipan kirkossa laulamamme Tate Kalunga 
oli kuvattu kännykkäkameralla ja laitettu 
jakoon. Videopätkää on kuunneltu kymmeniä 
tuhansia kertoja. 

Marjo Kumpulainen

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

ni turvalliseksi ja varjelluksi. Namibia 
resonoi sieluni kanssa! 

Kirkkomusiikki teki 
vaikutuksen
Amanin Jussi Hirvilammille jäi Nami-
bian matkasta mieleen erityisesti paikal-
listen kuorojen ja muusikoiden esittämä 
musiikki. 

– Tunnelataus kappaleissa oli valta-
va, hän sanoo. 

– Mieleen tulee jumalanpalvelus 
Oniipassa. Tarkemmin vielä kolehtilau-
lu, joka oli määrittelyn ulottumattomis-
sa olevalla tavalla mieleenpainuva. Na-
mibialainen kirkkomusiikki oli hulppea 
kokemus.

– Matkasta jäi käteen entistä tiiviim-
mäksi muuttunut yhteishenki, onnis-
tuneita keikkoja, yhteistyökokemuk-
sia paikallisten kanssa sekä musiikilli-
sia ideoita. 

Kunpa tunnelma
leviäisi suomalaisillekin
– Matkaan valmistautuessa tulee miet-
tineeksi, kuinka siitä saisi mahdollisim-
man moni ihminen mahdollisimman 
paljon irti: niin ihmiset Namibiassa, me 
itse kuin Amanin kautta osansa saava 

suomalaisyleisökin, Jussi pohdiskelee. 
– Hyödynnämme matkan antia Suo-

messa muun muassa keikkatallenteiden, 
musiikillisten ideoiden ja mukaan tart-
tuneen fiiliksenkin muodoissa.

Oulun seudulla toimiva Amani on 
vuodesta 1987 lähtien keskittynyt afrik-
kalaisen musiikin esittämiseen. Suomen 
Lähetysseura on ollut taustaorganisaa-
tiona alkuajoista saakka. 

Ohjelmistossa on traditionaalista ja 
uudempaa afrikkalaista musiikkia, jota 
sanoitetaan suomeksi ja sovitetaan ryh-
mälle. 

Amanissa on vaikuttanut vuosien 
mittaan toista sataa muusikkoa. Ryh-
män koko on vaihdellut suurkuorosta 
bändivetoiseen kokoonpanoon. Viime 
vuosina Amani on keikkaillut noin 10 
hengen ryhmänä. 

PIRRE SAARIO

Juttu on julkaistu aiemmin 
Lähetyssanomat-lehdessä 7/2016

Amani esiintyy sunnuntaina 25.9. kello 19.30 
Naisten Pankin hyväntekeväisyyskonsertissa 
ravintola 45 Specialissa Oulussa. 

• 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

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

Koulutus on 
innostanut romaneja

Oulussa on saatu hyviä 
tuloksia alueen roma-
niväestön koulutuksen 
sujuvoittamisessa. Ro-

maneja on lähtenyt uusiin kou-
lutuksiin, ja osa on täydentänyt 
vanhoja opintojaan. 

Romanien koulutusta tuke-
vaan toimintaan on paneudut-
tu Diakonia-ammattikorkea-
koulun Oulun toimipisteessä.

Opin portailla Pohjois-Poh-
janmaalla -hankkeessa mukana 
olevista romaneista osa on jat-
kanut keskeytyneitä peruskou-
luopintojaan ja osa sai keväällä 
päättötodistuksen. Toiset ovat 
korottaneet aiempia arvosano-
jaan tai hakeutuneet ammatil-
lisiin oppilaitoksiin tai ammat-
tikorkeakouluun.

Yksi korkeakoulutukseen jat-
kaneista on Katja Huusko-Ahl-
grén, joka opiskelee Oulun toi-
mipisteessä ensimmäistä luku-
vuottaan sosionomi-diakonik-
si. Huusko-Ahlgrén kannustaa 
muitakin alueen romaneja opis-
kelemaan.  Opintoja hän pitää 

keinona päästä elämässä eteen-
päin.

– Tunnen monia, joilla ei ole 
lainkaan koulutusta. Etenkin 
monelta romanimieheltä puut-
tuu ammatillinen koulutus ko-
konaan täällä pohjoisessa. Sii-
hen asiaan pitäisi saada muu-
tosta, Huusko-Ahlgrén sanoo.

Tulevaisuuden haaveita ak-
tiivisella opiskelijalla riittää.

– Lastensuojelu, maahan-
muuttajatyö, koulumaailmassa 
romanilasten tukeminen, hän 
luettelee mahdollisuuksia työ-
kentällä.

Huusko-Ahlgrén kehuu, et-
tä opettajat ovat olleet ihania 
ja koulun käytävällä on tullut 
hymyileviä tuttuja kasvoja vas-
taan.

Opin portailla Pohjois-Poh-
janmaalla -hankkeen toimin-
nassa on tällä hetkellä aktii-
visesti mukana 26 romania 
ja syksyn myötä osallistujien 
määrä kasvaa. 

RIITTA HIRVONEN
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Seurakunta
mukana 
Tyrnävän pottu-
markkinoilla

 
Tyrnävän seurakunnan vapaa-
ehtoiset pyöräyttävät tulevana 
lauantaina 24.9. kello 6 alka-
en seurakuntatalon keittiössä 
tuoreita munkkeja.

Niitä seurakunnan lähetys-
työ myy samana päivänä Tyr-
nävän perunamarkkinoilla. 
Lisäksi myynnissä on pillime-
hua ja vapaaehtoisten neulo-
mia villasukkia ihmiskaupan 
vastaiseen työhön.

– Perunamarkkinat ovat 
Tyrnävän syksyn iso tapaus 
ja siellä mekin haluamme ol-
la mukana. Markkinoilla on 
mahdollisuus kohdata myös 
kuntalaisia, joita ei ehkä muu-
toin seurakunnan toiminnois-
sa näy, sanoo perunamarkki-
noilla mukana oleva seura-
kunnan nuorisotyönohjaaja-
lähetyssihteeri Johanna Ran-
tala.

Sävellyskilpailu 
käynnistyi
Suomen Sotaveteraaniliitto 
järjestää avoimen, alle 35-vuo-
tiaille suunnatun sanoitus- ja 
sävellyskilpailun. Kilpailun 
tarkoituksena on tuottaa vete-
raanimiehistä ja -naisista ker-
tovia, nykyaikaan soveltuvia 
lauluja lapsille ja nuorille.

Sanoituksen tulee ilmen-
tää veteraanien kunnioitusta, 
isänmaan rakkautta, uskoa tu-
levaisuuteen ja positiivisuut-
ta. Sanojen tulee olla kansan-
omaisia.

Sotaveteraaniliitto palkit-
see kolme parasta kappaletta. 
Kilpailuaika jatkuu 31.10.2016 
asti. 

Tuumasta 
toimeen
Tämän vuoden alussa rova-
niemeläinen rakennusneu-
vos, yrittäjä Seppo Aho kävi 
Kambodžassa Dountepin ky-
lässä. Verkkolehti Kotimaa24:n 
mukaan Aho on tehnyt Kirkon 
Ulkomaanavun kautta lahjoi-
tuksen, jolla kylään rakennet-
tiin koulu. Entinen koulu oli 
alkeellinen rakennus, jossa ei 
ollut seiniä. Sääolosuhteiden 
vuoksi lapset olivat paljon pois-
sa koulusta.

– Tapaamisemme koulul-
la oli hyvin lämminhenki-
nen. Oikein hyvä vaikutelma 
minulle sieltä jäi, rahat olivat 
menneet oikeaan kohteeseen, 
Seppo Aho toteaa Kotimaa 
24:n haastattelussa.

Koulussa opiskelee noin 
150 lasta. Aho sai ajatuksen 
lahjoituksesta lomamatkansa 
yhteydessä. Nähtyään ihmis-
ten kurjuuden Aho otti yhteyt-
tä Ulkomaanapuun.

E l s i  S a l ovaa ra

Turvakengistä 
hyötyä kirkon töissä 
 Seurakuntamestari Tuula Peltoniemi taitaa monta ammattia 

Osa Siikalatvan seurakun-
talaisista on saattanut 
pohtia viime kuukausi-
na, että uudessa seura-

kuntamestarissa, tutummin sun-
tiossa, on jotain tuttua. 

Mielikuva voi olla oikea, sillä 
Tuula Peltoniemellä on takana 14 
vuoden kokemus kesäteattereissa 
ja näytelmäryhmissä. Järjestys-
mieshommiakin hän on tehnyt 
pääasiassa tanssilavoilla.

Ihmisten kohtaaminen on siis 
Peltoniemelle entuudestaan tuttua. 

Suntion työhön vaaditaan 
Tuulan mukaan kokemuksen ja 
palvelualttiuden lisäksi oikean-
laista koulutusta.

– Koulutus on kaiken a ja o, 
sen verran työssä tulee vastaan 
lakipykäläviidakkoakin. On tär-
keää osata kertoa ihmisille, miksi 
jokin asia tehdään seurakunnassa 
niin kuin tehdään. 

Usein suntio on se, joka koh-
taa niin häihin, hautajaisiin kuin 
kastetilaisuuksiin tulijat ensim-
mäisenä. Hautaan siunaamiset 
ovat Peltoniemen mukaan tilai-
suuksista vaativimpia. 

– Iloisissa juhlissa pienet köm-
mähdykset annetaan helposti an-
teeksi, mutta hautajaisissa ihmi-
set ovat herkillä. 

 
Kilometrejä kertyy 
töissä ja vapaalla
Tuula Peltoniemi on työskennel-
lyt aiemmin seurakuntamesta-
rina niin Kärsämäellä, Nivalas-
sa, Kempeleessä kuin Oulujoel-
la. Aina hän ei ole ollut kirkon 
leivissä. 

– Aikoinaan tuli valmistuttua 
kauppateknikoksi. Työkokemus-
ta on vaatetusalalta, aikuisliikun-
nan ohjaamisesta, vanhustyöstä 
ja lasten motoriikan parissa työs-
kentelystä, hän listaa nauraen. 

Monipuolinen työhistoria aut-
taa nykyisessä työssä. 

– Vaatetusalan kokemukses-
ta on hyötyä esimerkiksi kirkko-
tekstiilien käsittelyssä, Peltonie-
mi kertoo.

Hänen mukaansa suntion 
työssä on oltava näkemys siitä, 
miten asiat sujuvat parhaiten. En-
nakointi on tärkeää, kun autoilee 
Siikalatvan kirkkojen väliä.

– Hyväkuntoinen tässä pitää 
olla, kilometrejä kertyy muutoin-
kin kun auton ratissa.

Kunnostaan Peltoniemi pitää 
huolta liikkumalla luonnossa, 
sauvakävelemällä, pyöräilemäl-
lä ja hiihtämällä. Harrastuksiin 
kuuluu myös kuorolaulu. Pelto-
niemen alttoa kuullaan Kärsämä-
en seurakuntakuorossa.

Martoissa mukana oleva Pelto-
niemi kasvatteli kesällä purkeissa 
niin pottua, hernettä kuin tilliä. 

– Kokeilen vähän kaikkea, pi-
tää olla äksöniä, hän toteaa iloi-
sesti.

Suntiot pystyvät moneen
• Suntion ammattitutkinto on toisen asteen ammatillinen tutkinto, 

joka suoritetaan näyttötutkintona. Tutkinnon voi suorittaa myös 

oppisopimuskoulutuksena. 

• Suntion erityistehtävänä on valmistella tilat jumalanpalveluksia 

ja kirkollisia toimituksia, kuten avioliittoon vihkimisiä varten. 

Suntio huolehtii myös tilaisuuksien käytännön sujumisesta. 

• Ammatti edellyttää osaamista kiinteistöjen ja viheralueiden 

hoidosta, ravitsemuspalveluista sekä seurakuntatyöstä. 

• Suntion ammattitutkintoa järjestävät muun muassa Jyväskylän 

kristillinen opisto, Laajasalon opisto ja Raudaskylän kristillinen opisto.

Monelle kun suntioista tulee en-
simmäisenä mieleen tummiin 
pukeutunut hahmo, joka ohjaa 
toimintaa kirkossa. Työ on kui-
tenkin paljon muutakin.

Turvakengät 
aina mukana
Peltoniemen mukaan hänet on 
otettu Siikalatvalla hyvin vastaan, 
eikä naispuolista seurakuntames-
taria ole isommin ihmetelty. 

Tuorein silmin asioita katso-
essaan hän on ehdottanut myös 
käytäntöihin uudistuksia. 

– Vihkiryijyt ovat kirkossa nyt 
alempana ja kelloja soittamaan 
mennessä luukut aukaistaan na-
ruilla, hän listaa vinkkejään.

Turvallisuus on suntion am-
matissa tärkeä asia. Hanskat ja 
hengityssuojain ovat aina kyy-
dissä jo astmankin takia.

– Kuljen melkein aina turva-
kengät jalassa, koska ikinä ei tiedä, 
mihin joutuu, Peltoniemi kertoo.

ELSI SALOVAARA

Syksyllä Tuula Peltoniemen ka-
lenteriin ilmestyvät kielikurssit. Nii-
den myötä pääsee matkailemaan 
maailmalla. Reissuja hän on tehnyt 
jo Lontooseen ja Roomaan.

Työnkuva 
vaihtelee päivittäin
Tuula Peltoniemen koti on Kärsä-
mäellä, josta kulkeminen on help-
poa, sillä sieltä on puoli tuntia jo-
ka paikkaan, kuten hän kuvailee. 
Tien päällä oleminen tuli Pelto-
niemelle tutuksi jo Nivalassa, jos-
sa oli myös neljä kappelia. 

Siellä, kuten Siikalatvallakin, 
häntä ilahduttaa se, että pienessä 
seurakunnassa saa tehdä kaikkea 
laidasta laitaan. Viiden kirkon 
seurakunnassa on nykyisin vain 
kaksi seurakuntamestaria.

– Työkuvaan kuuluu kaikki 
ruohonleikkuusta alkaen, Pelto-
niemi kertoo. 

Hänestä onkin hyvä, että tä-
män jutun haastattelu sattuu 
päivälle, jolloin hänellä on pääl-
lään haalari mustan puvun sijaan. 

Seurakuntamestari Tuula Peltoniemen työnkuvaan kuuluvat myös kaatopaikkakuormien vieminen. Haalarit ovatkin seurakuntamestareilla pukua yleisempi asu.

Hyväkuntoinen tässä 
pitää olla, kilometrejä 
kertyy muutoinkin 
kun auton ratissa.

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

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

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

TILAAJA/MAKSAJA 

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi √ Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 12 kuukautta  79 € (normaalihinta 132 €)
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Matkakumppani
kirkkotiellä jo vuodesta 1905.

Tilaa soittamalla 
020 754 2333

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä 
www.kotimaa.fi/tarjous

 Tilaa
Kotimaa.

�

�

  79 € 
 (normaalihinta 132 €)

Nyt 12 kk
tarjoushintaan

Kesät talvet.

Kovan 
onnen 
KirKKo 
500 
vuotta
Puinen kirkonrakentaja 
kerää varoja Pyhän  
Olavin kirkon ylläpitoon 
Sastamalassa. 
Sivut 10–15

ju
k

k
a

 g
r

a
n

s
tr

ö
m

kisapappi lähti rion  
olympialaisiin levollisin 
mielin.

 sivu 6

Eero junkkaala  
kirjoitti kirjan  
viidesläisyydestä.

 sivut 8–9

4 .  e l o K u u ta  2 0 1 6  |  hinta: 3,70€ |  111.  vuosikerta |  0043595–16–32
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Etkö pysty lukemaan?
Rauhan Tervehdyksen 
voi saada ilmaisena äänilehtenä

Rauhan Tervehdyksen voi 
kuunnella äänilehtenä 
kahdella tapaa: omalta 
tietokoneelta tai cd-rom-

levynä. 
Lehden kuunteluun tietoko-

neella tarvitaan nettitunnus, jon-
ka saa Näkövammaisten keskus-
liitosta. 

Näkövammaisten keskusliit-
to myös lainaa cd-romin kuunte-
luun tarvittavia Daisy-soittimia. 
Sellaisen voi saada henkilö, jolla 
on todettu näkövamma tai hen-
kilö, jolla on muu lukemisen este: 
kun esimerkiksi lehti ei pysy kä-
dessä tai kun jokin muu vamma 
tai sairaus haittaa painetun teks-
tin lukemista. 

Äänilehti tulee tilaajilleen per-
jantaisin ja se on ilmainen.

Rauhan Tervehdyksen ää-
nilehden lukevat ja äänittävät 
Oulun seurakuntien vapaaeh-
toiset.

Äänilehden saaminen ei kui-
tenkaan riipu asuinpaikasta, vaan 
sen voi saada, jos on oikeutettu 
näkövammaiselle tarkoitettuun 
palveluun. 

Lisätietoja asiasta saa Oulun 
seurakuntien näkövammaistyön 

diakoniatyöntekijältä tai netistä 
www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_
nakovammaisille/lukeminen.

Äänilehden tilaukset, tiedus-
telut:  Näkövammaistyön dia-
koniatyöntekijä Anne Kellokum-
pu, p. 050 4305 178 tai anne.kel-

lokumpu@evl.fi

Daisy-soittimen lainaaminen: 
Näkövammaisten keskusliiton 
Daisy-neuvonta, p. 09 3960 4040, 
daisy@nkl.fi tai www.nkl.fi/daisy

MINNA KOLISTAJA

Seppo Jounio, Arja Alakontiola ja Tuula Reiniharju kuuluvat vapaaehtoisten ryhmään, 
joka mahdollistaa Rauhan Tervehdyksen valmistamisen äänilehdeksi.

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

Runoesityksen aiheena 
muistin menetys 

Näyttelijä Lotta Vaat-
tovaaran Pikku-Liisa  
-runomonologi kos-
kettelee satuttavaa ai-

hetta, muistin menetystä.
Esitys on koostettu suoma-

laisista runoista. Kertomuksen 
runkona ja innoittajana toimii 
Jukka Itkosen koskettava runo 
Pikku-Liisa, jonka Itkonen kir-
joitti Alzheimerin tautiin työ-
ikäisenä sairastuneelle vaimol-
leen.

Teos on myös Vaattovaaral-
le henkilökohtainen, sillä hä-
nen anoppinsa sairastaa Alzhei-
meria. 

– Muistisairaus on vahvasti 
myös omaisten sairaus. Isoäidin 
mukana katoaa osa perhettä, sen 
historiaa ja sukupolvien välistä 
jatkumoa, näyttelijä kuvaa. 

Runomonologi pohtii, mi-
tä meidän ytimeemme jää, kun 
puhe muuttuu tuuleksi ja muis-
ti päiväperhosiksi? Kenet tun-
tee tai tunnistaa, kuka muuttuu 
muuksi? Ketä ei edes huomaa?

Pikku-Liisaa esitetään Oulun 
kulttuurikeskuksen Valvesalis-
sa 23.9. kello 19 ja 24.9. kello 13, 
17 ja 19.

Pikku-Liisan lisäksi Vaatto-
vaaralla on meneillään Muistin 
Musiikkia -projekti, jossa on ke-
rätty musiikkiin liittyvää muis-
titietoa Oulun alueen ikäihmi-

siltä. Muistojen pohjalta kirjoi-
tetaan ja sävelletään uusia kap-
paleita, joita esitetään yhdessä 
varttuneemman väen toivekap-
paleiden kanssa.

Muistin Musiikkia -konsert-
ti on Valvesalissa 29.9. Mukana 
konsertissa on Vaattovaaran li-
säksi kolmehenkinen ammatti-
muusikoista koostuva orkesteri.

– Konsertin tarkoitus on lau-
lattaa, tanssittaa, tervehdyttää, 
itkettää ja naurattaa senioreita, 
Vaattovaara sanoo. 

Lotta Vaattovaara tunnetaan 
Oulussa muun muassa Oulun 
kaupunginteatterin tuotannois-
ta The Addams Family ja Brea-
king the Waves.

Lotta Vaattovaara 
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Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

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

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 25.9. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan lastenohjaaja Ou-
ti Metsikkö kertoo Rakkauden 
kaksoiskäskystä.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 25.9. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan lastenohjaa-
ja Outi Metsikkö kertoo Rak-
kauden kaksoiskäskystä.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi.
Klo 10 Jumalanpalvelus Hau-
kiputaan kirkosta. Virret:  
537:1-4, 727, 401, 376, 448 ja 
461:1,6. Synnintunustus: teks-
ti 707.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 
 

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 25.9. klo 10 nuorten mes-
su Ylitornion kirkosta. Virret: 
Virret: 135 ja 401 

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

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

Aikuisille kerrotaan 
nyt tarinoita

Kun media kertoo vain 
huonoja uutisia, jostain 
muualta on kuultava 
kertomuksia, joita kan-

tavat hyvyys, toivo ja viisaus. 
Kovalle nykyajalle tarvitaan 

vastapainoksi tarinoita, sanoo 
tarinankertoja Kiisi Isotalo.

– Mistä saamme kansan-
kuntana voimaa nousuun, jos 
tarjolla on päivä toisensa jäl-
keen vain negatiivisuutta? hän 
pohtii.

Isotalo on yksi neljästä hen-
kilöstä, jotka lukevat torstai-il-
taisin tarinoita radio Yle1:n il-
tahartauksissa. Isotalon tari-
nahartauksissa käyvät keskus-
telua Martta ja mummo. Dia-
logi Martan ja mummon välillä 
on Isotalon kirjoittama. 

Sadut ovat myös
aikuisten oikeus
Tarinankertoja Isotalo puus-
kahtaa ajatukselle, että sadut ja 
tarinat kuuluisivat vain lapsille.

– Sadut kuuluvat kaikille. 
Sadun avulla aikuinen voi käy-
dä läpi omaa elämänhistori-
aansa. 

Isotalon mukaan satumaail-
massa jokaisella – niin lapsella 
kuin aikuisella – on vapaus ko-
kea satujen filosofia ja viisaus 
juuri sillä tavoin, kuin itse ha-
luaa. Hyvän tarinan tunnistaa 
sitä, että se avautuu eri-ikäisille 
ja kaikki löytävät siitä jotakin, 
mihin samaistua.

Kun Isotalo vieraili parisuh-
deillassa puhumassa tarinoista 
ja niiden voimasta, kehotti hän 
perheen aikuisia lukemaan toi-
silleen ääneen satuja.

– Aikuisille pitäisi kirjoittaa 
paljon enemmän omia satuja, 
hän sanoo. 

Koko syksy
tarinoita
Elokuussa aloitetut tarinahar-
taudet jatkuvat tammikuun lop-
puun saakka. Idea tarinoista har-
tauspuheina tuli kirkkohallituk-
sen toimittajalta Hanna Paavi-
laiselta. 

Paavilainen uskoo, että hyvä 
tarina voi parhaimmillaan aut-
taa ymmärtämään omaa arkea, 
sen ihmeellisyyttä ja koko elämää 
syvemmältä kuin mihin mikään 
niin sanottu järkipuhe pystyy. 

– Tarina on vanha tapa vie-
dä kristinuskon sanomaa eteen-
päin. Itse en ole tottunut siihen, 
että hartauden pitäisi olla tietyn-
lainen. Voihan hartaus olla myös 
näytelmä tai perustua kahden 
henkilön keskusteluun. 

Paavilainen ei ajattele, että sa-
na satu olisi synonyymi sepityk-
selle, epätodelle puheelle. Jos us-
konnosta puhutaan tarinoiden 
avulla, Jumalasta ja Jeesuksesta 
ei tule satuhahmoja. 

– Biologian tieto voi uudistua 
ja täydentyä ajan kuluessa, mut-

ta tarina on aina omalla tavallaan 
totta. 

Myös kirjastossa 
satuja aikuisille
Oulun eteläisten alueiden kir-
jastoissa järjestettiin syyskuussa, 
valtakunnallisella positiivisuus-
viikolla satutuokioita aikuisille. 

Informaatikko Terhi Musto-
nen Oulunsalon kirjastosta ker-
too, että satuhetkistä tuli hyvää 
palautetta. Esimerkiksi Kauko-
vainion kirjastossa paikalle tuli 
lähemmäs 20 aikuista.

Satutuokiossa luettiin tarinoi-
den lisäksi myös runoja ja kat-
kelmia tykätyistä kirjoista, ku-
ten tarinanpätkä Mielensäpahoit-
tajasta. 

Satujen kuuntelijoille oli tar-
jolla myös teetä ja pientä purta-
vaa.

– Satuhetkiä aikuisille toivot-
tiin lisää. Nyt olemmekin päättä-
neet, että jatkamme niitä joulu-
kuussa.

RIITTA HIRVONEN

To 22.9. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, musiikki: Jukka Kauppila. Pe 23.9. klo 
19 Helmi (nuortenilta). Su 25.9. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Kari 
Heikkinen, Risto Wotschke, musiikki: God’s Bell. Ke 28.9. klo 13 Senioripiiri Saare
loilla, Postimestarintie 22 B 12, klo 18 Varkki-ilta (11-14 -vuotiaille). To 29.9. klo 19 
Opetuslapseus ja rukousilta, aiheena: ”kaava joka muuttaa maailmaa.” La 1.10. 
klo 1417 KID’S ACTION DAY Myllyojan koululla. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 25.9 klo 17. Keskustan srk-talon 
Iso sali, Isokatu 17 Oulu.

Puhe sielunhoitaja-terapeutti 
Raija-Elina Kauppila.

Henkilökohtaista rukouspalvelua.
Järj. Tuomiokirkkosrk. Tervetuloa!

Elämän Lähteellä 
– sanaa ja rukousta

Siionin virsiseurat: su 25.9. klo 15.00 Koskelan seurakuntakodilla,  
Koskelantie 86, Oulu, to 29.9. klo 18.00 Pattijoen pappilassa, Koulutie 8, 
pe 30.9. klo 18.00 Tuulikki Tihisellä, Peltotie 1, Pudasjärvi, su 2.10. 
klo 18.30 Paula ja Alpo Salolla, Punaherukkakuja 4, Oulunsalo.

Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 24.9. klo 13-17 Syty Soimaan Uusikatu, 
päivä soittajille ja laulajille. La 24.9. klo 18 
#Nuortenilta, Valo. Su 25.9. klo 11 Musiikki-
jumalanpalvelus, Pasi Markkanen, Anne ja 
Eero Siliämaa, Syty Soimaan. Lastenkokoukset 

ja seimi. Ke 28.9. klo 17 Soppa-kirkko. (Ovet avautuvat klo 16.30). 
To 29.9. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 24.9. klo 11-13 Soppaa 
ja evankeliumia. Ma 26.9. klo 16.00 Majakka-Kahvio. Ti 27.9. klo 18 
Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.
Viikko-ohjelma:
To  klo 17 Veljesliitto, miesten ryhmä (parillisilla viikoilla)
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 25.9. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Ari Juntunen.

Muut seurakunnat

Tarinaa ei kannata selittää, Kiisi Isotalo sanoo.

S a n t e r i  Su r ma - a h o
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Ps. 119: 1-8
Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta,
ne, jotka seuraavat Herran lakia.
Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa
ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan,
ne, jotka eivät tee vääryyttä
vaan kulkevat hänen teitään.
Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettaviksi.
Kunpa kulkuni olisi vakaa,
kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi!
Kun pidän käskysi silmieni edessä,
en joudu häpeään.
Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua,
kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.
Minä noudatan sinun käskyjäsi –
älä koskaan minua hylkää!

5. Moos. 6: 4-9
Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra 
yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, 
koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina 
mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään 
annan. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja 
puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla 
tai jalkeilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä 
tunnuksena otsallasi. Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja 
kaupunkisi portteihin.

1. Kor. 1: 4-9
Minä kiitän aina teidän tähtenne Jumalaani siitä 
armosta, joka teille on annettu Kristuksessa 
Jeesuksessa. Hänen yhteydessään te olette saaneet 
kaikkea rikkautta, niin tietoa kuin puhetaitoakin. 
Sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin, ja 
teillä on armolahjojen koko rikkaus odottaessanne 
Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. 
Jumala on myös vahvistava teitä loppuun saakka, 
niin ettei teissä ole moitteen sijaa Herramme 
Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivänä. Jumala 
on kutsunut teidät Poikansa Kristuksen Jeesuksen, 
meidän Herramme, yhteyteen, ja hän pysyy 
sanassaan.

Matt. 22: 34-40
Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut 
saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. 
Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi 
Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: 
”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: 
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko 
sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin 
ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden 
käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”

Pisara meressä 
Rakkaus ja hoiva ovat elinehto kaikelle elämälle. Rakkaus säilyttää ja puolustaa elämää. 
Rakkaus antaa toivoa. Jumalan tahto meille on näennäisen yksinkertainen: rakastakaa 
minua, itseänne ja toinen toistanne.

Itsensä rakastaminen on vaikeaa sellaiselle, joka tuntee puutteensa. Mutta juuri hei-
koissa Jumala on väkevä. Hän auttaa sinua rakastamaan itseäsi. Rakastava Jumala 
ymmärtää ja armahtaa. Luo uutta. Sinä riität. 

Katsothan rakastavasti myös toista yhtä rikkinäistä? Rakkaus on pitkämielinen eikä 
muistele kärsimäänsä pahaa. Rakkaus on persoona. Joskus jäät ilman vastarakkautta tai 
palvelet ilman kiitosta. Jumalan tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Rakkautesi ei ole sinun.

Rakkaus ei katkeroidu eikä kysy omaansa. Se on Jumalan elämää sinussa. Hän rakas-
taa myös tuntematonta kärsivää. Jeesus eli rakasten ja itsensä antaen. Jumalan Pojan 
rakkaus on meille tänään yhtä todellista kuin heille, joita Jeesus kosketti käsillään. Mei-
dän syntimme on sovitettu. 

Itseään ja toista voi ehkä rakastaa hetken ominkin voimin. Mutta Jumalan rakasta-
minen? Ajattelen, että se on kaikkien Hänen rakkaidensa rakastamista: ihmisten pal-
velemista erottelematta, kaiken kärsimyksen lievittämistä. Se on vaikeinta, rajatonta 
ja välillä jopa epäkiitollista. 

Palvelevaa rakkauttasi vahvistaa tulo sen lähteelle: Kristuksen luo, Raamatun sanan 
äärelle ja ehtoollispöytään. Rakkaus antaa itsensä sinulle. Se vie epäilyksesi, luovutta-
misesi ja pelkosi. Saat Herran sydämeesi: uskon, toivon ja rakkauden. Kristuksessa ei 
ole merkitystä, että olet maailmassa vain pisara meressä. Heikkous tulee voimaksesi. 
Saat olla juuri niin pieni ja mitätön. 

Riittää, että pisara säilyttää oman suolansa. Meri tottelee Luojaansa. Ja jokaisessa 
sen pisarassa on häivähdys kultaa.

JONNA PIIRAINEN
varhaiskasvatuksen ja perhetyön pappi

Tuiran seurakunta

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta Matteuksen evankeliumiin liittyen, mikä on vaikeinta: 

itsensä, lähimmäisen vai Jumalan rakastaminen.

Sanan aika
Sunnuntai 25.9.2016
Psalmi: Ps. 119:1-8
1. lukukappale: 5. Moos. 6:4-9
2. lukukappale: 1. Kor. 1:4-9
Evankeliumi: Matt. 22:34-40

F r ee im
ag

e s
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ehkä mitä kotitaloustunnilla 
on tehty.

– Kyllä tästä ihan hy-
vää tuli.

Kymmenestä paikalla 
olevasta oppilaasta nel-
jä kertoo käyvänsä poi-
mimassa puolukkaa per-
heen kanssa.

Inka poimi puolukkaa 
myyntiin asti
Innokkaita poimijoita löytyy 
naapuriluokasta, missä myös on 
valmistettu kiisseliä.

Henriikka Anttilaa ja Inka 
Hanhisuantoa ei tarvitse pakot-
taa metsään. 

– Marjastus on hyödyllinen 
taito. Samalla saa liikuntaa ja ul-
koilmaa ja lopuksi vaikka hyvän-
makuisia leivonnaisia, joihin on 
käytetty puolukkaa, tytöt kan-
nustavat muita marjareissulle.

Henriikka on käynyt marjassa 
mummulassa Tyrnävällä.

Inka kertoo poimineensa tänä 

Tehtiinpä sairaan hyvää puolukkakiisseliä
Muhoksen yläkoulun seiskaluokkalaisille vuoden marja maistuu myös vispipuuron, hillon tai marjarahkan muodossa

Tuleeko teillä kuplia? Voi-
ko tän levyn laittaa nyt 
pienemmälle? Onko tääl-
lä jossain sitä vanilliiniso-

keria? Mihin meidän maissitärk-
kelys köntsittiin?

Kun Muhoksen yläkoulun 
seitsemäsluokkalaiset valmistavat 
marjakiisseliä, kysymyksiä satelee 
niin opettaja Eila Puhakalle kuin 
vieruskaverillekin. 

Opettajan johdolla on hetki 
sitten käyty läpi kiisselin koko-
nestesuurustus: sekoitetaan me-
hu ja perunajauho kattilassa, pi-
detään kattilaa liedellä kunnes se-
os kuplii, nostetaan pois, lisätään 
marjat. 

– Vitamiinit säilyvät parem-
min, jos marjoja ei keitä, Puhak-
ka vinkkaa.

Kiisselin valmistus linkittyy 
myös seiskaluokkalaisten kemi-
anopiskeluun: ruuassa tapahtuu 
kemiallisia reaktioita lämmön 
vaikutuksesta. 

– Kiisseliä peruna- tai mais-

sitärkkelyksellä suurustettaessa 
tärkkelys sitoo kuumennettaessa 
itseensä nestettä ja turpoaa, opet-
taja kertaa.

Markus Tihinen, Eemeli Par-
viainen, Johannes Parviainen, 
Jesse Sarkkinen, Niko Pankarin-
kangas, Okko Männikkö, Juuso 
Karppinen ja luokan muut seis-
kat ottavat kotitalousluokan työ-
pisteet vauhdilla haltuun. 

Yksi survoo marjat sauvase-
koittimella, toinen kaivaa esiin 
kattilan ja vispilän, muut mit-
taavat tarvittavia aineita. Kerros-
kiisseliin tarvitaan kaksi kiisseliä: 
marjakiisseli ja maitokiisseli.

Maitokiisselin jäähtyessä tar-
joilukulhoissa oppilaat siivoavat 
liedet ja työtasot.

Kun puolukkakiisseli on ki-
pattu maitokiisselin päälle pääs-
tään maistelemaan.

– Siis miltä tuo maistuu?
– Uskaltaako tätä maistaa? 

Onko hyvää? 
– Ihan sairaan hyvää! Parasta 

syksynä jo useamman sangollisen 
puolukkaa ihan kotinurkilta Mu-
hokselta. 

Myyntiin asti riitti pari san-
gollista.

– Puhdistamattomista mak-
settiin 80 senttiä kilolta, puhdis-
tetuista euron. Ihan hyvä hinta.

Ei marjaa ole 
pakko itse poimia

Kotitalousopettaja Eila Pu-
hakan marjamaat sijaitse-
vat Pudasjärvellä saakka. 

– Opin marjastamaan 
jo lapsena, kun kuljin 
metsässä isän ja äidin 
kanssa.

Puhakka ei ajatte-
le marjareissut tekemättä 

jättäviä laiskoina – kaikilla 
ei ehkä vain ole hyvää marja-

paikkaa.
– Ja voihan ne puolukat os-

taa. Tuttavissa voi olla innokkai-
ta marjanpoimijoita ja kaupasta-
kin saa kotimaista marjaa.

Puolukkaa Puhakka käyttää 
marjarahkoissa, pataruokien li-
sukkeena tai juhlavina jäädyk-
keinä ja hyytelöinä.

– Puolukka on luomua ja lähi-
ruokaa. Ja sairaan hyvää, kuten 
joku oppilaista äsken muotoili.

MINNA KOLISTAJA

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

Muhoksen yläkoulun seiskaluokkalaiset oppivat kotitaloustunnilla, että marjakiisseli valmistetaan teräskattilassa, maitokiisseli pinnoitetussa kattilassa – ja että maitokiisseliä pitää vahtia, sillä se palaa helposti pohjaan ja kiehuu herkästi yli. Jesse Sarkkinen ja Okko Männikkö mittaavat perunajauhoja. Juuso Karppinen ja Niko Pankarinkangas valmistavat maitokiisseliä. Markus Tihinen perehtyy opettaja Eila Puhakan kanssa reseptiin.



13Rauhan Tervehdys  |  Nro 27  |  22.–29.9.2016

Tehtiinpä sairaan hyvää puolukkakiisseliä
Muhoksen yläkoulun seiskaluokkalaisille vuoden marja maistuu myös vispipuuron, hillon tai marjarahkan muodossa

Omena-puolukkahillo
1 kg omenoita
1 l puolukoita
2 dl vettä
2 dl hunajaa
500 g hillosokeria

Kuori omenat, poista sie-
menkodat, kuutioi. Laita 
kattilaan omenat, puolukat, 
sokeri ja vesi. Keitä kunnes 
seos alkaa höyrytä.  Lisää 
hunaja. Keitä hilloa miedol-
la lämmöllä noin 20 min sil-
loin tällöin sekoittaen.  Pur-
kita hillo kuumana ja säily-
tä kylmässä.

Lähde www.hunaja.net/reseptejä

Kerroskiisseli
marjakiisseli:
4 dl marjamehua
2 dl marjasurvosta 
3 rkl sokeria
2 rkl perunajauhoja
0,5 dl vettä

Mittaa kaikki aineet kyl-
mänä kattilaan. Kuumenna 
koko ajan sekoittaen kunnes 
kiisseli kuplii. Ota pois lie-
deltä, älä sekoita. Lisää mar-
jasurvos.

maitokiisseli:
5 dl maitoa
3 rkl sokeria
0,5 dl maissitärkkelystä
1 tl vaniljasokeria 

Outin ruiskäärötorttu
Täyte
1 dl kuohukermaa
1 dl maitorahkaa
0,5 dl puolukkasurvosta
sokeria
Vatkaa kerma vaahdoksi. Sekoita vaahtoon 
rahka ja puolukkasurvos. Mausta sokerilla.

Pohja
4 munaa
1,5 dl sokeria
1,75 dl ruissihtijauhoja
1 tl leivinjauhetta

Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Sekoi-
ta jauhot ja leivinjauhe. Lisää jauhot mu-
na-sokeri -vaahtoon varovasti sekoittaen. 
Paista 200 asteessa 6–8 minuuttia. Kumoa 
torttulevy leivinpaperille, jolle olet ripo-
tellut korppujauhoja. Levitä täyte torttu-
levylle ja rullaa tiiviille rullalle. Koristele 
halutessasi kermavaahdolla ja puolukoil-
la. Osan kermasta voi korvata vaniljatuo-
rejuustolla.

Eilan nopea 
marjapiirakka
2 munaa
1 dl sokeria
1 dl maitoa
1 dl öljyä tai voisulaa
3 dl jauhoja
1,5 tl leivinjauhetta
1 tl vanilliinisokeria
4–5 dl marjoja

Sekoita puuhaarukalla mu-
nat ja sokeri. Lisää maito ja 
rasva, sekoita. Lisää jauhot 
ja sekoita kunnes aineet ovat 
tasaisesti sekoittuneet. levi-
tä matalaan, voideltuun pii-
rakkavuokaan. levitä marjat 
pinnalle. Ripottele halutes-
sasi marjojen päälle seos 0,5 
dl voisulaa + 0,5 dl sokeria + 
1,5 dl kaurahiutaleita. Paista 
200 asteessa uunin alaosassa 
20–25 minuuttia.

Puolukkamehu 
1 kg puolukoita
1,2 l vettä
1/4 tl viini- tai sitruunahappoa
300 g sokeria/mehulitra

Puhdista marjat. Survo ne so-
semyllyllä, tehosekoittimel-
la tai survimella. Kiehauta ja 
jäähdytä vesi. Kaada jäähtynyt 
vesi marjasurvoksen päälle. Se-
koita viini- tai sitruunahappo 
joukkoon. Anna seoksen sei-
soa kaksi vuorokautta kylmäs-
sä. Sekoita muutaman kerran. 
Siivilöi mehu harsokankaan lä-
pi. Mittaa mehu ja sekoita soke-
ri joukkoon, niin että se liuke-
nee. Sokeria lisätään 300 g me-
hulitraa kohti. Pullota mehu. 
Mehu säilyy kylmässä jouluun 
saakka. Sitä pidempi säilyvyys 
saadaan pakastamalla.

Lähde: martat.fi

Muhoksen yläkoulun seiskaluokkalaiset oppivat kotitaloustunnilla, että marjakiisseli valmistetaan teräskattilassa, maitokiisseli pinnoitetussa kattilassa – ja että maitokiisseliä pitää vahtia, sillä se palaa helposti pohjaan ja kiehuu herkästi yli. Jesse Sarkkinen ja Okko Männikkö mittaavat perunajauhoja. Juuso Karppinen ja Niko Pankarinkangas valmistavat maitokiisseliä. Markus Tihinen perehtyy opettaja Eila Puhakan kanssa reseptiin.
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Seurakuntien syksyn 
kerhoissa on vielä tilaa

Menot Oulun seurakunnissa 22.–29.9.2016

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: Elna Aava Es-
meralda Järvimäki, Aada An-
neka Peitso.
Haukipudas: Jade Saaga Isa-
bella Ruuska, Peppi Maria 
Paloniemi, Viola Margaree-
ta Vänttilä, Frans Aleksante-
ri Räinä, Nuutti Mikael Tuu-
nanen.  
Karjasilta: Viljami Heikki 
August Ala-aho, Joonas Il-
mari Avila, Veikko Kalle Ak-
seli Hakkarainen, Artte Os-
mo Torsten Kuoksa, Elmo Ii-
vari Marjala, Vili Jouko Jonas 
Pekkarinen, Oliver Onni Emil 
Pelkonen, Antton Oliver Pie-
tiläinen, Elias Valtteri Ranta-
halvari, Rosa Sofia Eveliina 
Ruokamo, Elia Aaron Räihä, 
Minea Anna Melinda Wargh.
Kiiminki: Frans Elmeri Moi-
lanen, Kielo Aurora Käsmä, 
Milla Elina Maria Rämet, 
Meea Alexandra Kaaresto, 
Eedith Lilian Ervasti.
Oulujoki: Tomas Benjam Ala-
luusua, Matias Hannu Ante-
ro Ervasti, Oskari Matias Hei-
nonen, Joosua Eerikki Huh-
tala, Hilma Fanni Olivia Huo-
tari, Otto Valtteri Kähkönen, 
Eevi Anneli Meriläinen, Elsa 

Leikkaa talteen!

Oulun seurakunnis-
sa järjestetään syk-
syn aikana run-
saasti harrastus-

toimintaa lapsille ja nuoril-
le. Vaikka moni harrastuk-
sista on jo alkanut, löytyy 
seurakuntien toiminnasta 
vielä mielenkiintoisia, myö-
hemmin alkavia kerhoja.

Esimerkiksi Karjasil-
lan seurakunnan järjestä-
mät salibandykerhot alka-
vat lokakuun alussa, ja nii-
hin ei tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon. Karjasillan seu-
rakunta järjestää salibandy-
kerhot 2.–6.- ja 7.–8.-luok-
kalaisille pojille. 

Lisää tietoa Oulun seu-
rakuntien lapsille ja nuo-
rille tarjoamasta kerho- ja 
harrastustoiminnasta löy-
tyy osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/ryhmat.

Heppakerho vierailee 
hevostallilla
Oulunsalossa on alakoulu-
ikäisille suunnattu heppa-

Maija Ellinoora Mällinen, Ee-
vi Odette Adalmiina Nauha, 
Ninni Helinä Aurora Pelto-
la, Arttu Aleksanteri Petäjä-
kangas.
Oulunsalo: Neela Elisa Jo-
hanna Hekkala, Venla An-
na Elmiina Hiltunen, Leevi 
Sakari Kakko, Olga Amalia 
Karhumaa, Leonel Sebasti-
an Kurtti, Aada Maaria Pik-
karainen.
Tuira: Aino Ilona Elisabet 
Aromaa, Nooa Oliver Huota-
ri, Lenne Vilho Valtteri Kan-
niainen, Maija Enni Marjat-
ta Karjala, Vilma Olivia Kiut-
tu, Ellie Kati Kristiina Lauri-
la, Anni Maria Lehtikangas, 
Saimi Lyydia Maijanen, Ilo-
na Minna Elviira Manninen, 
Sanni Eerika Määttä, Matil-
da Asta Katariina Pirttikoski, 
Antton Juhani Purhonen, Ii-
sa Karoliina Sulasalmi, Saara 
Alisa Vihriälä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mauno Kale-
vi Huikuri ja Sirkka Maria Ta-
kalo-Kastari, Hannes Mat-
ti Anselmi Savela ja Irja Eli-
sa Paaso. 

Teatteria tarjolla senioreille
Domin teatteriryhmä esittää Tuula Väänäsen 

ohjaamana lyhyitä – koomisiakin – teatterikappaleita. 
Näytelmillä on historiallisia kiinnekohtia 

Ouluun tai seurakuntaan.
Senioritapahtuma Vanhassa Pappilassa:

torstaina 29.9. klo 18
Lisätietoja: Mari Tuokkola, p. 044 7881 392

Karjasilta: Mika Veikko Jo-
hannes Siklander ja Pirkko 
Tellervo Hyvönen, Jorma Ta-
pani Koskela ja Sari Susanna 
Lehtola, Sauli Juhani Akse-
li Lempiäinen ja Tarja Hele-
na Puusti, Janne Samuel Haa-
palahti ja Anna Katariina Nii-
ranen.
Oulunsalo: Tomi Tapani Hui-
kari ja Hanna-Leena Mylly-
koski, Heikki Olavi Vieresjoki 
ja Paula Hannele Walli.
Tuira: Juha Sakari Ylioinas ja 
Jenita Eerika Rantakokko, Ja-
ni Martti Petteri Karhu ja Tii-
na Marika Puustinen.

Kuolleet
Haukipudas: Matti Johannes 
Turunen 74, Kaisu Marja Hil-
levi Korpela 65, Pertti Sakari 
Kuusela 49.
Karjasilta: Lea Laila Annik-
ki Eskelinen 80, Ahti Kaler-
vo Rahikkala 98, Jouko Pek-
ka Kalevi Rönkkö 67. 
Oulunsalo: Pentti Henrik Jo-
sef Rankinen 83.
Tuira: Lauri Antero Honka-
nen 80, Valdine Maria Ikkala 
93, Ritva Sirkka Hillevi Murto 
84, Jouko Jorma Juhani Ny-
berg 62, Taisto Olavi Tölli 74.

Lisätietoa Oulun 
seurakuntien 
tarjoamasta 
kerho- ja harrastus-
toiminnasta löytyy 
osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/
ryhmat.

Veteraanileiri 
pe–su 4.–6.11.  Rokuan leirikeskuksessa.

"Herra on minun paimeneni" 
Leiri on tarkoitettu sotiemme veteraaneille ja heidän 
puolisoilleen. Leirin hinta on 47 €/ hlö. Hintaan sisäl-
tyy täysihoito, matkat, leiriohjelma ja vakuutus srk:n 
jäsenille. Leirillä mukana veteraanijärjestöistä Jaakko 
ja Mirja Granlund. Seurakunnasta pastori Pentti Kor-
tesluoma, kanttori Lauri Nurkkala ja diakonissat An-
na-Maija Sälkiö ja Eija Röning. Ilmoittautuminen pu-
helimitse to 6.10. ja pe 7.10. klo 9–15 Anna-Maijalle, p. 
040 5157 601 tai Eijalle, p. 040 5580 435. Leirille vali-
tuille lähetetään leirikirje. Tervetuloa mukaan!

kerho. Kerhossa opetellaan 
hevosen käsittelyn, ratsas-
tuksen ja hevosella ajami-
sen perustaitoja. 

Kerhosta käydään talven 
aikana tutustumassa hevos-
talliin. 

Hevosaiheisen puuhas-
telun lisäksi kerhossa myös 
askarrellaan ja kokataan yh-
dessä.

Kerho kokoontuu keski-
viikkoisin kello 16–17 Ou-
lunsalon varhaiskasvatus-
työn tiloissa, Repussa Opin-
tiellä. Kerho on ilmainen ei-
kä siihen tarvitse ilmoittau-
tua ennakkoon. 

Kerhoa vetää Oulunsalon 
seurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja Kirsi Järvelin. 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

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

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

teemana on auktoriteetit ja 
ihailunkohteet. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä, Isokatu 17.
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän vastaanotto to 22.9. ja 

29.9 klo 11–12 Keskustan srk-
talo. Päihdetyön diakonia-
työntekijä Riku-Matti Jär-
ven vastaanotto tukea tar-
vitseville.
Diakonian aamu ti 27.9 klo 
9–11, Keskustan srk-talon 
monitoimisali. Työttömien ja 
vähävaraisten maksuton aa-
mupala ja kaikenikäisten jut-
tutupa. Aamupala on tarjolla 

Kerhotoimintaa
Liikuntakerho 3.–6.-luokkalaisille 

ma 26.9. klo 18–19 
Kansainvälinen koulun liikuntasali, Kasarmintie 4.

Liikkumisen iloa ja riemua!  Kerhossa pelataan 
yleisimpiä pallo- ja mailepelejä, liikutaan erilaisilla 

temppuradoilla ja nautitaan liikunnan riemusta 
yhdessä toisten lasten kanssa. Et tarvitse omia 

liikuntavälineitä, vain reippaan mielen. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Kerho on maksuton. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la ja avustaa Jyrki Vaaramo. 
Kanttorina Péter Marosvári 
ja urkurina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi. 
Messu su 25.9. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Anu 
Ojala ja kanttorina Henna-
Mari Sivula. 
Messu su 2.10. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Sal-
la Autere. Urkurina Henna-
Mari Sivula, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki ja Oulun tuo-
miokirkon kamarikuoro. Mu-
siikissa avustaa Markku Kil-
piö. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi. 
Messu su 2.10. klo 13, Intiön 
srk-koti. Toimittaa Salla Au-
tere ja kanttorina Péter Ma-
rosvári. 

Harrastukset ja kerhot 
Elossa -kahavila pe 23.9. 
19–23.30, Keskustan srk-ta-
lo. Nuorten aikuisten kaikille
avoin kahavila, jossa tarjolla
pientä evästä. Klo 21 alkaen 
Elokuvailta. 
KOHTAAMISIA-Raamis to 
29.9. klo 18–19.30, Keskustan 
srk-talo. Ihmisten kohtaami-
sen iloa ja vaikeutta Raama-
tun tekstien pohjalta. Omien 
näkökulmien jakamista ja yh-
dessä pohtimista. Raamis on 
tarkoitettu ensisijaisesti nuo-
rille ja nuorille aikuisille. Illan 

kello 10.30 asti. Paikalla dia-
koniatyöntekijä ja vapaaeh-
toiset emännät. 
Työttömien ja eläkeläisten 

ruokailu ke 28.9. klo 11–12 
Keskustan srk-talo, Kaneli (2. 
krs.) Aterian hinta 2 €.

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

Oulun 
tuomiokirkko-

seurakunnan 

sururyhmä
alkaa keskiviikkona 28.9. klo 17–18.30 

Oulun tuomiokirkon kryptassa. 

Ryhmään voivat osallistua kaikki ne, joiden 
läheisen kuolemasta on kulunut vähintään 
3 kuukautta tai enintään 2 vuotta. 
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa syksyllä. 
Sururyhmän ohjaajina toimivat 
diakoniatyöntekijä Heidi Karvonen, p. 040 5747 091 
ja pastori Ari-Pekka Metso, p. 040 5747 143. 
Ryhmään ilmoittaudutaan ohjaajille 
puhelimitse 24.9. mennessä.

Oulun tuomiokirkon 
kanttoreiden konsertti 

perjantaina 23.9. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.

Henna-Mari Sivula – sopraano
Lauri-Kalle Kallunki – baritoni, urut ja piano

Péter Marosvári – tenori, urut

Kuolleiden lasten muistohartaus 
sunnuntaina 2.10. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Tilaisuuteen kutsutaan kaikkia, jotka haluavat muistaa 
kuollutta lastaan riippumatta siitä milloin ja miten 
lapset ovat kuolleet. Tilaisuuden alussa sytytetään 

kynttilät menetettyjen lasten muistolle.

perjantaina 7.10. klo 13 Oulun yliopiston 
Saalastinsalissa, Pentti Kaiteran katu 1

OHJELMA 
Juhlan juonto
Hannu Tarvas

Tervetulotoivotus
Hallintojohtaja Essi Kiuru, Oulun yliopisto

Hartaus
Kirkkoherra Satu Saarinen, Oulujoen seurakunta

Yhteislaulu
Juhlapuhe

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen
Musiikkia

Kanttori Sanna Leppäniemi ja 
nuorisomuusikko Esa Rättyä, Oulun seurakuntayhtymä

Tansseja baletista Tervatonttu Toivo
Balettikoulu Sinikello

Musiikkivideo Välitä – Yhdessä ilman ikärajaa 
OSMy ja yhteistyökumppanit

Kaupunginteatterin tervehdys 
Näyttelijä Merja Larivaara

Yhteislaulu 
Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

Juhlaan järjestetään ilmainen linja-autokuljetus. Lisä-
tietoja saat 29.9. ja 6.10. ilmestyvästä Rauhan Terveh-
dyksestä, Oulun kaupungin Aino-neuvontapalvelusta, 
p. 044 703 4973 sekä diakoniatyöntekijöiltä.
Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys diakonia-
työntekijöihin:
Karjasillan srk, Asta Leinonen, p. 040 574 7157
Tuiran srk, Sirpa Vähäaho-Kuusisto, p. 040 723 5880
Oulun tuomiokirkkosrk, Kirsi Karppinen, p. 040 574 7181
Diakoniset erityispalvelut, Anne Kellokumpu, p. 050 430 
5178
Vuoden 2016 vanhustenviikon teema on Tekee mieli op-
pia. Järjestäjät: Oulun kaupunki, Oulun ev.lut. seurakun-
nat, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Oulun 
seudun ammattiopisto sekä Diakonia-ammattikorkea-
koulu DIAK Pohjoinen.

Vanhustenviikon juhla 
Tervetuloa oman seurakuntasi 
4-vuotiaiden syntymäpäiville

Syntymäpäiviä vietetään sunnuntaina 9.10.

Oulujoella Hintan seurakuntatalossa klo 12
Haukiputaalla Kellon seurakuntakodissa klo 13

Karjasillan kirkossa klo 15
Kiimingin seurakuntakeskuksessa klo 15

Oulunsalon kirkossa klo 15
Tuomiokirkkoseurakunnassa Keskustan 

seurakuntatalossa klo 15
Tuirassa Pyhän Tuomaan kirkossa klo 15.

Ilmoittautuminen syntymäpäiville osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

tai kotiin tulleessa kutsussa mainitulla tavalla.

Lauluja 
ja tarinoita 

enkeleistä 
sunnuntaina 2.10. klo 15 Oulun tuomiokirkossa.

Lauletaan enkelilauluja ja -virsiä sekä kuullaan pieniä 
enkelitarinoita. Tilaisuus on suunniteltu lapsiperheille, 
mutta kaikenikäiset seurakuntalaiset ovat tervetulleita. 
Tilaisuuden jälkeen Kryptassa tarjolla kahvia, teetä ja 
mehua enkelipiparin kera. Enkelipipareita voi myös ostaa 
mukaan vaikka kummilapselle lahjaksi. Pipareiden myyn-
tituotto menee lasten kirkon rakentamiseen. Halutessasi 
voit myös askarrella oman enkelin. 
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Menot Oulun seurakunnissa 22.–29.9.2016

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 25.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tölli, 
avustaa Aulikki Rinta-Sänt-
ti, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Jäälinmessu (Tuomo Nikko-
lan sävelmillä) su 25.9. klo 
13 Jäälissä. Toimittaa Jaakko 
Tölli, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, Satakielet-kuoro, 
johtaa Ulla Metsänheimo.
Raamattupiiri to 29.9. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 22.9. klo 13 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 26.9. 
klo 11–12, Jäälin 
kappeli. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömi-
en ja pieni-
tuloisten aa-
mupuuro ma 
26.9. klo 9.30–
10.30, Kiimin-
gin Vanhusten-
taloyhdistyksen 
kerhohuone, Kivitie 1 
(sisäänkäynti Kiertotien puo-
lelta). Maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11. Jäälin 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 25.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, avustaa Leena Brock-
man. Messudiakonina Outi 
Palokangas. Kanttorina Han-
nu Niemelä. Maria Vesteri-
nen alttoviulu. Messun jäl-
keen pystykahvit kirkossa. Ra-
diointi Radio Dei 106,9 MHz.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiirin 
syksyn ensimmäinen ko-
koontuminen to 29.9. klo 13 
srk-keskuksessa. Ohjelmassa 
mm. yhteislaulua ja musiikin 
kuuntelua. Vetäjänä Hannu 
Niemelä.
Nuorten lauluryhmän har-
joitukset keskiviikkoisin klo 
18–19 srk-keskuksessa. Laulu-
ryhmä on tarkoitettu 13–18 
-vuotiaille. Laulamme hen-
gellistä kuoromusiikkia se-
kä kansanlauluja nuorek-
kaaseen sävyyn. Tule mu-
kaan laulamaan! Lisätiedot 
kuoronjohtajalta: Else Sassi, 
p. 040 5886 196, else.sassi@
gmail.com. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 

srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja Outi 
Palokangas p. 040 5741 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 22.9. klo 13 srk-kes-
kuksen Frosterus-salissa ja to 
22.9. klo 13 Kellon srk-kodilla.  
Nuorten Gospel-bändin 
harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18-20 Wirkkulassa. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 17 Wirkkulassa. Ker-
ho on tarkoitettu kouluikäi-
sille tytöille ja pojille. 
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Perjan-
tain nuorten illoissa on mm. 
leppoisaa yhdessäoloa, hil-
jentymistä ja tarjoilua. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Mielenystävät ti 27.9. klo 17 
srk-keskuksessa. Tuetaan toi-

siamme ja etsitään iloa elä-
mään kahvi- ja teekuppo-
sen äärellä. Kahvitarjoilu on 
maksuton. Aloitamme har-
taudella. Ajoittain vaihtuvaa 
toimintaa askartelua, leipo-
mista, yms. 

Muut menot
Aamupuuro-Akatemia ma 
26.9. srk-keskuksessa. Kai-
kille avoin kohtaamispaik-
ka. Aamiaisen jälkeen kes-
kustelemme aiheesta: Onko 
Oulussa mahdollisuuksia vai-
kuttaa? Alustajana Haukipu-
taan asukasyhdistyksen pj. 
Hannu Liljamo. Klo 9.50 aa-
muhartaus kappelissa, klo 10 
aamupuuro, voileivät ja kah-
vi ja klo 10.30–11.30 päivän 
aihe. Aamupuuron valmista-
vat Puttaan Martat. Ruokai-
lu on maksuton, halutessaan 
voi pudottaa vapaaehtoisen 
maksun rahalippaaseen.
Kellon diakonia ja lähetys-

kappelin perhekerho ei ko-
koonnu 22.9. eikä 29.9 aamu-
päivällä, tervetuloa Ilta per-
heille-tapahtumaan 29.9, ks. 

erillinen ilmoitus. 
Perhekahvilat 

Kirkkopirtillä 
perjantaisin 
klo 9.30–11 
ja Jäälin kap-
pelilla maa-
nantaisin klo 

9.30–11.  
Esikkoryhmä 

tiistaisin klo 10–
12 Jäälin kappeli.

Lasten iltaparkki Kirk-
kopirtillä 3–7-vuotiaille lap-
sille ke 28.9. klo 17.30–19.30. 
Lasten iltaparkki antaa aikui-
selle omaa aikaa, jolloin voi 
käydä ostoksilla, siivota ko-
tona tai vaikka vain levähtää 
hetkisen. Pienet eväät kan-

piiri ma 26.9. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla. Neulotaan ja 
kahvitellaan diakonian ja lä-
hetystyön hyväksi. Kahveis-
ta jokainen huolehtii vuorol-
laan yhdessä toisen kävijän 
kanssa. Piirissä on hartaus. 
Lukupiiri ma 26.9. klo 18 srk-
keskuksessa. Kirjana Hiekka-
pelto Kati; Suojattomat.
Lähde mukaan Maata nä-
kyvissä -festareille Turkuun 
18.–20.11. Hinta 60 € sis. fes-
tariliput (58 €), matkat, ma-
joituksen ja ruuat. Ilm. osoit-
teessa www.oulunseurakun-

nat.fi/tapahtumat -> haku-
sanalla maata näkyvissä. Li-
sätietoa www.maatanaky-
vissa.fi.
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksessa. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: kirkkoseurat su 25.9. 
klo 13 ja 17 kirkossa, seurat 
su 25.9. klo 14 Kultasimpus-
sa. Kello: kaikkien yhteinen 
raamattuluokka pe 23.9. klo 
18.30 ry:llä, ompeluseurat pe 
30.9. klo 18.30 ry:llä. Jokiky-
lä: perheperjantai pe 23.9. 
klo 18 ry:llä.

nattaa laittaa lapselle mu-
kaan, parkissa syödään kun 
nälkä yllättää. Parkista vas-
taavat seurakunnan lasteno-
hjaajat. Lasten iltaparkki on 
maksuton. Ilmoittautumiset 
lasten iltaparkin kokoontu-
misviikoilla ma–ti klo 8–15 
soittamalla p. 040 7431 902.
Pyhäkoulu su 25.9. klo 12, 
Kirkkopirtti.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 26.9. klo 10–
13, Jäälin kappeli. Kaikille 
avoin tapaamispaikka, jossa 
kahvittelun ohessa juttelem-
me arkipäivän asioista.
Diakoniapiiri ma 26.9. klo 
13–14.30, Jäälin kappeli. Ryh-
mä on käsitöistä ja vapaa-

Sanan ja 
rukouksen ilta 

su 2.10 klo 18 Jäälin 
kappelilla. Pekka 

Aittakumpu puhuu, 
Sauli Ojalehto johtaa 

rukousta ja Jaakko
 Tölli juontaa. 

Iltateet.

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. 

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Missionuoret järjestävät 
Tasauslounaan
lauantaina 24.9. klo 11–13 seurakuntakeskuksessa.

Hinta: Aikuiset 5 €, 
lapset 2–12-v. 3 €, 
alle 2-v. ilmaiseksi.
Lounaalla jauhelihakeitto, 
leipä, juusto, mehu ja 
maito. Jälkiruoaksi 
pannari mansikkahillolla
ja kermavaahdolla. 
Paikalla myös myyntipöy-
tä ja onnenpyörä (0,50 €) 
lähetyksen hyväksi. 
Keittoa varataan sadalle 
hengelle ja maksu vain 
käteisellä. Tervetuloa 
koko perheellä syömään!

Ilta perheille
torstaina 29.9. klo 18–20 Jäälin kappelilla. 

Kutsumme mukaan erityisesti isovanhempia. 
Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, muskaria, 

hiljentymistä ja illan päätteeksi pientä iltapalaa. 

Veisu-Messu 
perjantaina 30.9. klo 18 srk-keskuksessa. 
Veisu-Messu on viikkomessu, jossa lauletaan punaisen 
laulukirjan veisuja ja messua toteutetaan ilmaisun eri 
muodoin kuvin, näytelmin ja sanoin. Säestäjänä toimii 
nuorten gospel-bändi Sininen punavalas ja avustajana 
ilmaisuryhmä Luojan luomat. Veisu-Messusta saa rippi-
koululaiset ja isoskoulutettavat veisumessumerkinnän. 
Tervetuloa kaikenikäiset. 

San
n

a K
ro

o
k

Löydä oma vapaaehtoistyösi -ilta
torstaina 6.10. klo 17.30–19 Jäälin kappelissa.

Onko sinulla vapaata aikaa, jolloin et tiedä mitä tekisit? 
Oletko uusi paikkakunnalla ja kaipaat seuraa? Kaipaat-
ko vaihtelua arkeesi? Oletko miettinyt vapaaehtoisek-
si ryhtymistä? Jos vastasit edes yhteen noista kysymyk-
sistä myöntävästi, sinun kannattaa tulla vapaaehtois-
toiminnan infoiltaan.  Haastamme myös yrittäjiä mu-
kaan vapaaehtoistyöhön: seurakunnan diakoniatyöllä 
on keinot ja väylät, miten voit auttaa apua tarvitsevaa. 
Ammattitaitosi avulla voit antaa palvelun tai avun si-
tä tarvitsevalle. Ole rohkeasti yhteydessä tai tule iltaan 
mukaan ja tarjoa yrityksesi palveluja. 
Illassa pohdimme yhdessä kahvikupposen äärellä vapaa-
ehtoistyön tehtäviä, jotka sinulle sopisivat parhaiten, ta-
paat seurakunnan työntekijöitä ja ehkä löydät oman ta-
pasi tehdä vapaaehtoistyötä. Tervetuloa mukaan!
Tied. Jaana Kontio, p. 040 5793 248. 

ehtoistyöstä kiinnostuneil-
le, jotka haluavat tekemisen 
kautta auttaa diakoniatyötä.
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisryhmä ke 28.9. 
klo 13–14.30, Jäälin kappe-
lin neuvotteluhuone. Onko 
läheiselläsi psyykkistä oirei-
lua tai sairautta? Tarvitsetko 
tukea itse? Tule keskustele-
maan avoimeen vertaistuki-
ryhmään. 

Naisten kasvuryhmä ti 27.9. 
klo 13–14.30, Jäälin kappeli.
Nuorten Yökahvila pe 23.9. 
klo 18.30–22, srk-keskus.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 25.9. klo 
17 seurat ry:llä, Olavi Voitto-
nen, Risto Lohi.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 25.9. klo 14 Mon-
tin-salissa, Ari Juntunen.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Messu su 25.9. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustavat Maija 
Hyvönen ja Marjukka Hama-
ri, kanttorina Juha Soranta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.  60-vuo-
tiaiden juhla messun jälkeen.
Perhemessu su 25.9. klo 10, 
Kastellin kirkko. Oletko sinä 
saanut apua, kun olet tar-
vinnut? Oletko sinä osannut 
auttaa toisia? Jeesus opetti 
rakastamaan Jumalaa ja toi-
nen toisiamme, ja hän ker-
toi laupiaasta samarialaises-
ta, joka osasi auttaa. Perhe-
messun toimittaa Erja Oika-
rinen, avustavat Juha Vähä-
kangas, Antti Autio ja Jor-
ma Laapotti, kanttorina Riit-
ta Piippo. Laulamme lasten 
virsikirjasta. Myös lapset voi-
vat osallistua ehtoolliselle. 
Messun jälkeen kirkkokah-
vit ja -mehut. 
Messu su 25.9. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 25.9. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Maija Hyvönen, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kolehti Heli ja 
Hannu Nokelaisen työn tu-
kemiseen Etu-Aasiassa, Kan-
sanlähetyksen kautta. 
Arabiankielinen hartaus su 
25.9. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt. 

Hengelliset tilaisuudet
Hartaus Caritas-Koti pe 
23.9. klo 13, Kapellimesta-
rinkatu 2.
Maikkulan raamattupiiri to 
22.9. ja to 29.9. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Raamattupiiri ke 28.9. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 29.9. klo 
13, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat to 29.9. klo 18 Kau-
kovainion kappeli, pe 30.9. 
klo 18.30 Pyhän Andreaan 
kirkko.
Hanna rukousryhmä to 29.9. 
klo 18, Kastellin kirkko. Han-
na-työ on Lähetysjärjestö Sa-
nansaattajien kansainvälistä 
toimintaa. Lisätietoja www.
sansa.fi. Kokoonnumme joka 
toinen to klo 18–19.30 Kas-
tellin kirkon seurakuntasalis-
sa. Lisätietoja Mari Vakkilai-
nen, p. 050 3035 243. 

Harrastukset ja kerhot 
Operaatio Joulun lapsi  on 
keräys, jolla kerätään lahja-
paketteja Euroopan köyhim-
mille lapsille Romaniassa ja 
Moldovassa. Ks. ilmoitus.
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 22.9. klo 13 Kastellin 
kirkko, to 22.9. klo 13 Kauko-
vainion kappeli.
Diakoniaryhmä ti 27.9. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Nuorten Raamis. Kuka, mi-
tä, häh? Nuorille suunnattu 
raamis on nuortenilta Raa-
matun äärellä. Luvassa mo-
nenlaista tekemistä. Oma 

Raamattu mukaan! 22.9. ja 
20.10. klo 17.30 Pyhän An-
dreaan nuorisotilassa.
Toivon satama – nuortenil-
ta Pyhän Andreaan kirkol-
la 21.10. ja 18.11. klo 19–21. 
Nuorten toiminnasta ajan-
kohtaista tietoa löytyy os. 
https://padlet.com/karjasil-
lannuoret/nuoriso

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Karjasillan kir-
kolla torstaisin klo 9. Tule 
mukavaan seuraan nautti-
maan vapaaehtoisten valmis-
tamaa maksutonta aamupa-
laa. Tarjolla puuroa, leipää 
ja leikkeleitä sekä kahvia ja 
teetä. 

Aamupuuro Kaakkurissa 
perjantaisin klo 9. Aamu-
puuro työttömille ja pienitu-
loisille. Ilmainen aamupuu-
ro, joka sisältää kaurapuu-
roa, leipää, leikkeleitä, kah-
via ja teetä. Alussa hartaus. 
Jos olet kiinnostunut toimi-
maan vapaaehtoisena aamu-
puuron järjestelytehtävissä, 
ota yhteyttä diakoniatyön-
tekijöihin Seppo Meriläinen,  
p. 044 7884 035 tai Päivi Rah-
ja, p. 044 3161 457.
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 579 
tai paikan päältä Karjasillan 
kirkolta. Diakonian avustus-
vastaanotolle voi varata ajan 
silloin, kun tarvitset apua, 

Perheleiri 
pe–su 28.–30.10. Kiimingin Suvelan leirikeskuksessa.

Tervetuloa perheleirille, Taivaan Isän suojassa, Kiimin-
kijoen maisemiin.
"Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä 
itsestään huolen, kullekin päivälle riittävät sen omat 
murheet.." Matt. 6:34
Tule viettämään perheesi kanssa huoleton viikon-
loppu monenlaisen mukavan ohjelman merkeissä ja 
nauttimaan hyvästä ruuasta. Hinta 38 € / aikuinen, 26 
€ / 4–18-vuotiaat lapset, ja alle 4-v. ilmaiseksi. Leiril-
le kulkeminen omin kyydein. Aloitamme klo 17 yhtei-
sellä päivällisellä Suvelan leirikeskuksessa. Päätämme 
leirin yhteisen messuun Kiimingin kirkossa noin 11.30.

Ilmoittautuminen 19.9.–10.10.  osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Etusijalla Karjasillan 
seurakunnan jäsenet sekä ensikertaa leirillä olevat. 

Lisätietoja: Mari Jääskeläinen p. 040 574 7109.

Operaatio
Joulun Lapsi -keräys 
Operaatio Joulun lapsi on 
keräys, jolla kerätään 
lahjapaketteja Euroopan 
köyhimmille lapsille Romaniassa ja Moldovassa. 

Voit tuoda oman lahjapakettisi sunnuntaisin 
18.9.–13.11.2016 messujen yhteydessä Kastellin kirkolle 
ja 2.10.–13.11.2016 Pyhän Andreaan kirkolle.
Tule myös kuuntelemaan lisää operaatiosta su 18.9. 
messun jälkeen kirkkokahveille Kastellin kirkkoon ja 
su 2.10. Pyhän Andreaan kirkkoon. 

Lisätietoja: www.joulunlapsi.fi ja 
pastori Mirjami Dutton, p. 044 3161 473. 

1. 4 v. -synttärit

2. Majakkailta (ohessa)

5. Lattiakuvailta.

neuvontaa ja ohjeita talou-
delliseen tilanteeseesi.

Lapsille ja
lapsiperheille

Luontopyhis su 25.9. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Tervetuloa, koko perhe, yh-
teiseen mukavaan hetkeen. 
Isommat lapset voivat tulla 
itsekseenkin. Luontopyhik-
sessä hiljennymme hartaus-
hetkeen, tutkimme luontoa 
monin eri tavoin sekä tou-
huamme yhdessä sisällä ja 
ulkona. Ota mukaan omat 
eväät ja makkarat, sillä jo-
ka kerta on makkaranpais-
tomahdollisuus. Kutsumme 
mukaan kaikenikäisiä! Ko-

koonnumme su 27.11. saakka 
tänä syksynä. 

Muut menot
Haluatko tulla palvelemaan 
Pyhän Andreaan kirkolle? 
Meillä olisi tarjolla jumalan-
palveluksiin kirkkoemännän 
ja -isännän työvuoroja ja 
kirkkokahvinkeittoa. Näihin 
tehtäviin perehdytetään, jo-
kainen lapsi ja aikuinen pal-
velee niillä voimavaroilla ja 
taidoilla, joita on. Sinut on 
kutsuttu. Tule mukkaan! Li-
sätiedot Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, aluetyön koordinaat-
tori ja pappi, p. 044 3161 757, 
sähköposti ulla.mitrunen-
nyyssonen@evl.fi.

Kutsumme sinut, 4 vuotta täyttänyt tai pian täyttävä 
päivänsankari, osallistumaan perheesi kanssa 

seurakunnan suureen 

4-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhlaan

sunnuntaina 9.10. klo 15 Karjasillan kirkkoon.

Aloitamme juhlan perhekirkkohetkellä, 
Jumalan kämmenellä ihmetellen ja kiittäen. 
Kirkkohetken jälkeen nautimme juhlamehut 

ja -kahvit. Päivänsankarit saavat lahjan. 
Ilmoittaudu su 2.10. mennessä 

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

Lattiakuvailta 
keskiviikkona 28.9. klo 18 Maikkulan kappelissa.

  
Iltahartaus lapsille ja aikuisille. Lapsille ja aikuisille 

oma kertomus, jonka jälkeen yhteinen iltapala. 
Aiheena Enkeli kulkee kanssamme. 

Tervetuloa kaiken ikäiset yksin tai yhdessä! 
Lisätietoa: www.evl-slk.fi/tyon_tueksi/lattiakuvat
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Nuorten messu pe 23.9. klo 
19, Hintan srk-talo. Toimit-
taa Terttu Laaksonen, nuor-
ten bändi. 
Messu su 25.9. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Matti Jurvelin, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Matti Jurvelin, 
kanttorina Leo Rahko, Hoh-
de-kuoro.
Messu su 25.9. klo 12, Huo-
nesuon srk-koti. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokahvit.  
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 26.9. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 26.9. klo 18.30, Hintan 
srk-talo. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 27.9. klo 19, 
Myllyojan srk-talo.  Risto Räi-
hä ja Hugo Hintsala. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 
22.9. klo 9–12, Myllyojan srk-
talo. Yhteinen olohuone. 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-

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 22.–29.9.2016

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 25.9. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Jukka Joensuu, ehtoollisella 
avustus Esa Kurkela, kantto-
ri Pirjo Mäntyvaara, kirkko-
väärti Martti Kauhanen. 
Seurakuntakerho to 29.9. 
klo 11 seurakunnan Toimi-
talolla, arkilounas.

Lapsille ja
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 23.9. 
klo 9.30 Varjakan kyläta-
lolla.
Vattukujan perhekerho ma 
26.9. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja lapsille to 29.9. 
klo 9 seurakunnan Toimita-
lolla.
Repun perhekerho to 29.9. 
klo 9.30.  
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 30.9. 
klo 9.30 Varjakan kyläta-
lolla.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä: Su 25.9. klo 16 
seurakuntailta. Ti 27.9. klo 
18.30 lauluseurat Aulikki ja 
Matti Lääköllä, Pahajärven-
tie 56.
Salonpää: Su 25.9. klo 16 
seurat Oulunsalon kirkossa.

koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 703 3690. 
Vastaanotto muissa asiois-
sa sopimuksen mukaan ot-
tamalla yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Vapaaehtoista 
talousneuvontaa 
tiistaina 4.10. klo 14
Myllyojan srk-talolla.
Tuntuuko sinusta, et-
tä asiat kaatuvat pääl-
lesi? Tarvitsetko talous/
velkaneuvontaa? Jospa 
voisimme auttaa sinua 
eteenpäin. Varaa aika 
ma 26.9. klo 14–15, p. 
040 5747 098.

  
Harrastukset ja kerhot 

Liikunnallinen vertaistuki-
ryhmä mielenterveyskun-
toutujille to 22.9. klo 11–12, 
Hintan srk-talo.
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 13, Myllyojan srk-talo.
Piispankamari pe 23.9. klo 
11 Ylikiimingin asukastu-

Diakonian aamu 
ma 26.9. klo 10.30–12 
Myllyojan srk-talossa. 
Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan 
merkeissä. Aamupala on 
maksuton. Mukana seu-
rakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia.

Kyläkamari 
ma 26.9. klo 11. Paikalla on 
myös SPR:n Terveyspointti. 

Diakonian aamupuuro 
ti 27.9. klo 9–10. Diakonian aamupuuro on tarkoitettu 
vähävaraisille ja yksinäisille oulunsalolaisille.
Puuron lisäksi ateriaan kuulu leipä lisukkeineen, kah-
vi tai tee.

Lähetysilta 
ke 28.9. klo 18 
Ylikiimingin srk-talo. 
Vieraana Minna Hela-
nen, joka kertoo Kansan-
lähetyksen kuulumisia. 
Kahvittelua, arvontaa.

pa, Harjutie 18.  Lähetyksen 
puoti ja kahvila. 
Porinapiiri ma 26.9. klo 12, 
Sanginsuun srk-koti.  
Eläkeläisten kerho ma 26.9. 
klo 13, Hintan srk-talo.  
Pikku Putiikki ti 27.9. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo.  
Kansainvälisen diakonian hy-

väksi myytävänä sukkia, la-
pasia ja pieniä lahjatavaroita. 
Eläkeläistenkerho ti 27.9. klo 
10 Ylikiimingin srk-talolla.
Fransupiiri ti 27.9. klo 17, 
Myllyojan srk-talo.  
Aikuisten kuntopiiri ke 
28.9. klo 17, Hintan srk-talo.  
Torstaikerho to 29.9. klo 11, 

Yli-Iin srk-talo.  
Veteraanileiri Rokualla 4.–
6.11. Ks. ilmoitus s. 14.

Musiikkitilaisuudet
Hohde-kuoro ti 27.9. klo 
18.30, Ylikiimingin srk-talo.
Laulukerho to 29.9. klo 10 
Ylikiimingin srk-talo. Lisätie-
toja: Leo Rahko, p. 040 7300 
408. 
Konsertti ke 5.10. klo 19, Yli-
kiimingin kirkossa. Seeli Toi-
vio, sello & sopraano, Heikki 
Sassi, bassolaulu. Vapaa pää-
sy, ohjelma 15 €.

Neulontaa ja matkakumppanuutta 
tiistaina 27.9. klo 13–14 Pysäkillä.

Kaikille avoin ryhmä neulomisesta ja 
hyvän tekemisestä kiinnostuneille. 

Valmistamme diakoniatyölle lahjoitettavaksi sukkia,
lapasia, myssyjä, huiveja yms. keskustelun lomassa.

Otamme vastaan lankalahjoituksia. 

Lisätietoja diakonissa Riitta Markus-Wikstedt,
p. 044 7453 848.

tiistaina 4.10. 
klo 13 

Kirkonkylän 
koululla.

Tilaisuus alkaa 
yhteisellä 

ruokailulla 
klo 13.

Ohjelma 
juhlasalissa 
klo 13.30.

Tervetuloa! Kuuroille korville 
-elokuvailta
keskiviikkona 28.9. klo 18–20 Pysäkillä.

Dokumenttielokuvassa Hosainan kuurojen 
koulun viisi oppilasta kertoo elämäntarinaansa, 
selviytymisestään ja unelmistaan. 
Elokuvan jälkeen keskustelu ja tarjoilua. 
Suomen Lähetysseura tukee Hosainan kuurojen 
koulua Etiopiassa. Kouluun pääseminen on monelle 
kuurolle elämän muuttava tapahtuma.

Oulunsalon 
vanhustenviikon juhla

Soile 
Isokosken 
syyskonsertti 
sunnuntaina 25.9. klo 18 
Oulujoen kirkossa. 
Soile Isokoski konsertoi 
Oulujoen kirkossa 
säestäjänään Raakel 
Pöyhtäri. Konsertin 
ohjelmassa on J.S.Bachin 
soolokantaatti 'Ich habe 
genug', Schumannin 
laulusarja 'Maria Stuart' 
ja Oskar Merikannon 
yksinlauluja. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan Raakel 
Pöyhtärin uruille sovittamia Merikannon yksinlauluja. 
Konserttiin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 10 euroa. Tervetuloa!
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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

Oulun rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat ja raamattuluokka 
pe 23.9. klo 18.30–21, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Muistimessu su 25.9. klo 10, 
Tuiran kirkko. Ks. ilmoitus.
Messu su 25.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, ehtool-
lisavustajana Johanna Herra-
nen, kanttori Heikki Jämsä. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Messu su 25.9. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Ari Savuoja, saarna Jus-
si Miettinen, kanttori Anna 
Kälkäjä. OPKO:n kirkkopyhä. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa Riikka Honka-
vaara, kanttori Heikki Jämsä.  
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi). su 
25.9. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Tuttu messu kan-
sainvälisellä mausteella eng-
lanniksi. Toimittaa Ari Sa-
vuoja, kanttori Santeri Vuo-
pohja, kaksikielinen pyhä-
koulu lapsille messun aika-
na, kirkkokahvit.
Iltamessu su 25.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, ehtoollisavusta-
ja Juha Tervaskanto, kantto-
ri Tommi Hekkala.  
Viikkomessu ke 28.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jou-
ni Riipinen, kanttori Anna 
Kälkäjä. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 23.9. klo 14, Caritas Mat-
riiti, Valtatie 37. Hartauden 
pitää Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan pappi. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 23.9. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Herännäisseurat su 25.9. klo 
15, Koskelan srk-koti. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412.
Diakonian ateria to 22.9. 
ja 29.9. klo 12–13, Rajaky-
län srk-koti. Vapaaehtoinen 
maksu. 
Diakonian ateria to 22.9. ja 
29.9. klo 12, Pyhän Luukkaan 
kappelin takkahuoneessa. 
Vapaaehtoisten valmista-
ma lounas torstaisin. Vapaa-
ehtoinen maksu. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.
Diakonian aamupala ma 
26.9. klo 10–11, Rajakylän 
srk-koti. Aamupala on mak-
suton. 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri to 22.9. ja 
29.9. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. 
Seniorien laulupiiri to 22.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 
Eläkeläisten kerho to 22.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Eläkeläisten kerho osal-
listuu seniorien laulupiiriin. 
Tervetuloa kerhoon! Lisätie-
toja: diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064. 
Sanaa ja rukousta to 22.9. 
klo 13, Palokan srk-koti. Ker-
hossa keskustellaan hengel-

Diakoniapiiri 
ma 26.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan 

kirkossa. Välivainion ja 
Puolivälikankaan 

diakoniapiiri toimii 
alueensa parhaaksi, 

auttaen ja 
palvellen.

Auta oululaista opiskelun aloittanutta 
nuorta saamaan polkupyörä, jolla hän 

voisi kulkea koulumatkat.
www. vapaaehtoistyo.fi/oulu

lisistä asioista, luetaan Raa-
mattua ja rukoillaan. Ker-
hoon ei tarvitse ilmoittau-
tua erikseen, mu-
kaan voi tulla 
milloin vain. 
Kerho ko-
koontuu 
noin kol-
men vii-
kon vä-
lein tors-
taisin klo 
13–15. Lisä-
tietoja: dia-
koni Heli Mat-
tila, p. 040 5747 145,  
heli.m.mattila@evl.fi. 
Raamattupiiri to 22.9. ja 
29.9. klo 17, Rajakylän srk-
koti. Vetäjänä Jarmo Luoto. 
Käsityökerho pe 23.9. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Nuorten ilta pe 23.9. klo 18, 

Tuiran kirkko.
Juttutupa ma 26.9. klo 10, 

Pyhän Luukkaan kappe-
li. Hartaus, aamu-

pala ja yhdessä-
oloa omalla 

alueella. Lisä-
tietoja: dia-
konissa Saila 
Luukkonen, 
p. 040 5747 
092. 

Juttutupa ma 
26.9. klo 11, 

Koskelan srk-koti. 
Käsityökerho ma 

26.9. klo 12, Tuiran kirkko, 
Sumppu. 
Diakoniapiiri ma 26.9. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Välivainion ja Puolivälikan-
kaan diakoniapiiri toimii alu-
eensa parhaaksi, auttaen ja 
palvellen. Järjestämme esi-
merkiksi myyjäisiä ja vierai-

Piirustuskilpailu 

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

Seniorien laulupiiri
Tule laulamaan yhdessä vanhoja, 

tuttuja koululauluja ja hengellisiä lauluja 
sekä virsiä kanttorin johdolla! 

Mukana myös diakoniatyöntekijä.

Tuiran kirkko
to 13.10. klo 13.30–15.
to 10.11. klo 13.30–15.
to 8.12. klo 13.30–15.

Pyhän Tuomaan kirkko 
to 22.9. klo 13–14.30
to 20.10. klo 13–14.30
to 17.11.klo 13–14.30

Rajakylän seurakuntakoti
to 29.9. klo 14–15.30
to 24.11. klo 14–15.30

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Muistimessu 
sunnuntaina 25.9. klo 10 Tuiran kirkossa. 

Lyhyt messu (n. 45 min) muistisairaille ja omaisille 
Tuiran kirkossa. Messussa puheet ovat lyhyitä ja 
laulettavat virret ovat tuttuja. Toimittaa Minna Salmi, 
avustaa Jouni Riipinen, Sirpa Vähäaho-Kuusisto, 
Maarit Lampela ja Paula Ylikulju ja vapaaehtoiset. 
Kanttori Anu Arvola-Greus. Messu toteutetaan 
yhdessä Oulun seudun muistiyhdistys ry:n kanssa. 
Messun jälkeen muistiyhdistys tarjoaa kirkkokahvit 
Oulun seudun Muistiyhdistys ry. 

A
rkisto / San

n
a Tu

ru
n

en

lemme palvelutaloissa. Dia-
koniapiiri on kaikille avoin. 
Käsityökahvila ti 27.9. klo 
12–15, Koskelan srk-koti.
Eläkeläisten kerho ti 27.9. klo 
14, Tuiran palvelukeskus. Oh-
jelmallinen päivätuokio. Mu-
kana diakoniatyöntekijä Sirpa 
Vähäaho-Kuusisto ja Tuiran 
seurakunnan vapaaehtoisten 
lauluryhmä. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
28.9. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Eläkeläisten kerho to 29.9. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-

ko. Kokoonnumme kahvi-
kupposen äärelle keskustele-
maan päivän aiheeseen liitty-
vistä teemoista. Laulamme ja 
hiljennymme hartauden ää-
relle. Tarkoitettu eri-ikäisille 
eläkeläisille. Lisätietoja: dia-
koni Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064. 
Seniorien laulupiiri to 29.9. 
klo 14,  Rajakylän srk-koti. Tu-
le laulamaan yhdessä vanho-
ja, tuttuja koululauluja ja hen-
gellisiä lauluja sekä virsiä! Mu-
kana kanttori sekä diakonia-
työntekijä. Kahvitarjoilu! 

Miestenpiirin 
syksy 2016
Tuiran kirkossa tiistaisin klo 18

11.10. Riikka Honkavaara: Liikunnallisuus kristityn  
elämässä

18.10.  Kirsti ja Juhani Fiskaali: Maahanmuuttajan  
uusi Tie

25.10.  Arvo Ågren: Yhteinen lauluilta kaikille ääneen  
ja sukupuoleen katsomatta

1.11.  Matti Rahja: Uskon, rakkauden ja rauhan Sana
8.11.  Mika Pouke: Messiaskuninkaan paluu
15.11.  Vierailu Oulun ortodoksisessa katedraalissa,  

Torikatu 74. Esittelijänä Juksu Mäntymäki.
22.11.  Tapio Pokka: Suomi nousuun! – Kristillisen  

koulun rooli kansan tulevaisuudessa.
29.11.  Mikko Raatikainen: Veisattuaan kiitosvirren  

he lähtivät Öljymäelle. (Matt. 26:30)
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Kirkkoherra Merja Jyrk-
kä lomarahavapaalla 19.–
25.9., sijaisena Juha Luokka-
la, p. 0400 386 983. 
Pulkkilan lankapiiri ma 26.9. 
klo 17 kerhokodissa. Mukana 
Hilkka Kaikkonen kertomas-
sa Operaatio Joulun Lapsi ke-
räyksestä. Maailman köyhim-
mille lapsille kerätään iloa ja 
evankeliumia kenkälaatik-
koon pakattujen joululahjo-
jen avulla. Joululahjat jae-
taan 2–14-vuotiaille lapsil-
le paikallisten seurakuntien 
kautta yli 130 kohdemaassa. 
Järvikylän ja Rivinperän 
diakonia- ja lähetyspiiri ke 
5.10. klo 11 Paula Niirasella 
Retulassa, Purontie 11.
Päiväkerho: Kestilä: tiis-
taisin klo 10 kerhokodissa. 
Pulkkila: perjantaisin klo 10 
kerhokodissa. Pyhäntä: kes-
kiviikkoisin klo 10 srk-ta-
lon kerhotilassa. Rantsila to 
29.9. klo 12 Nuppulassa.
Seurakuntakerho: ke 28.9. 
klo 10 Pyhännän srk-talossa, 
to 29.9. klo 13 Rantsilan srk-

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu  22.–29.9.2016

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 22.–29.9.2016

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Elossa-kahavila 
pe 23.9. klo 19–
23.30, Keskustan 
srk-talo. Nuorten 
aikuisten kaikille 
avoin kahavila.
Opiskelijoiden kirkkopyhä su 25.9. klo 12 Pyhän Tuo-
maan kirkossa, Mielikintie 3, Puolivälinkangas. Saarna 
Jussi Miettinen, vastuutahona OPKO.
Sarastus-kuoron harjoitus ke 28.9. klo 18–20, Keskustan
srk-talo, Isokatu 17. Opiskelijoille ja nuorille aikuisille tar-
koitettu kuoro, joka laulaa gospelmessuissa, tuomasmes-
suissa sekä erilaisissa juhlissa ja tilaisuuksissa. Mukaan 
mahtuu pienen laulunäytteen kautta. Kuoroa johtaa kirk-
komuusikko Taina Voutilainen, taina.voutilainen@evl.fi.
Seuraavan Luukas-messun pe 14.10. klo 19 suunnitte-
lu on käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". 
Tervetuloa mukaan!

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 28.9. klo 18.30 Pyhän 
Luukkaan kappeli, seurakuntasali, Yliopistokatu 7. Tee-
mana: Ruosteinen raha. Puhe Tuomas Lempinen. 
OPKOn opiskelijailta la 24.9. klo 17.30, Tuiran kirkko, 
Myllytie 5, Maininki-sali. Teemana: Martta & Maria. Pu-
he Jussi Miettinen.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Varttuneiden porinapiiri ti 27.9. klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin srk-talo. Rupattelua, yhdessäoloa ja kahvittelua 
kehitysvammaisille eläkeläisille. 
Keskustelukerho ti 27.9. klo 17–18.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. 
Tainan tahdit pe 30.9. klo 13, Tahkokangas, juhlasali. 
Musiikki ja hartaushetki kanttori Taina Voutilaisen joh-
dolla. Mukana myös pastori Hanna Fähnrich.

KUULOVAMMAISTYÖ
Ystäväilta to 22.9. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 
Ohjelmallinen ilta yhdessä Runolan asukkaiden kans-
sa. Ohjelmassa hartaus, kahvit ja aiheenmukainen työs-
kentely. 
Viittomakielinen messu su 25.9. klo 12, Intiön srk-koti. 
Selkokielinen viittomakielinen messu. Messun toimittaa 
kuurojenpappi Päivi Liiti. Kirkkokahvit, vapaaehtoinen 
maksu menee kuuron kummilapsen koulunkäynnin tu-
kemiseen Tansanian kuurojenkoulussa.
Viittomakielinen messu su 25.9. klo 14.30, Palvelukes-
kus Runola. Selkokielinen viittomakielinen messu. Toi-
mittaa kuurojenpappi Päivi Liiti. 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 29.9. klo 14, 
Keskustan srk-talo. Kuoro avaa viittomakielisille mah-
dollisuuden tuottaa musiikkia ja ohjelmaa omiin mes-
suihin ja juhliin. Uusia kuorolaisia kaivataan mukaan! 
Lisätietoja kuoron johtajalta,  Ulla-Maija  Aaltomaalta, 
p. 050 5933 378. Lue juttu s. 5.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 29.9.
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu
2.   Musisointia Taina-kanttorin johdolla. Opasystävä 
on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pää-
oven läheisyydessä. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 23.9. ja 30.9. klo 13–15, Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.
Tavoiteryhmä ma 26.9. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille.
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
29.9. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukea huu-
meiden käyttäjien läheisille.

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 22.10., 26.11. ja 10.12. 
Tarinoita maailmalta pe 23.9. klo 12–13 Siivessä. Tovi 
tarinan äärellä virkistää, avartaa, syventää ja hiljentää. 
Tarinoita maailmalta pe 30.9. klo 12–13 Siivessä. 
Rhsi-kansan perinteita Laosista, Tarja Oja-Viirret.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe 12–18.
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

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 Communion Service, englanninkielinen mes-
su (saarna myös suomeksi). su 25.9. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälisten ihmisten viikoittainen ko-
koontuminen. Weekly gathering for international peop-
le.  Service every Sun at 4 pm in St. Luke’s Chapel. Kak-
sikielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. Kirk-
kokahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yliopisto-
katu 7, Linnanmaa.

Tasaus-tapahtuma
to 22.9. klo 13–19 Kauppakeskus Valkean kesäkadulla.
Oma maatilkku on kehitysmaan ihmiselle elinehto. 
Lahjoittamalla mahdollistat omavaraisen elämän.
Infoa maattomuudesta, musiikkia, ilmapallojen jakoa, 
käsitöitä, lipaskeräys sekä juttelua aiheesta: 
"Missä sinun mummolasi on?".  

Viikoittaiset 
kerhot
Päiväkerho 

3–5-vuotiaille keski-
viikkoisin klo 9.30–11.30 
kirkon kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
(kaikenikäisten 

perhekerho) torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.

Koululaisten 
chimes-ryhmä torstaisin 

klo 15–16 kirkolla.

Kirkkokuoro torstaisin 
klo 18–19.30 kirkolla.

Sanajumalanpalvelus 
su 25.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Syyskuun pyhäkoulu su 
25.9. klo 12 kirkon kerhohuo-
neessa.
Eläkeliitto ti 27.9. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Oriflamen 
tuote-esittelijä Mirkka Mä-
kelä Iistä.
Kirkkokuoron yhteishar-
joitus ke 28.9. Kempelees-
sä. Lähtö kirkolta klo 17. (Ei 
harj. torstaina!)
Yhteinen aamiainen (1 €) pe 
30.9. klo 7.30–9.15 srk-salissa.

Hautausmaiden 
siivoustalkoot

pe 30.9. klo 9
Tule ulkoilemaan ja te-
kemään yhteistä hyvää 
siivoustalkoiden mer-
keissä! Hernekeitto ja 

kahvit seurakuntatalois-
sa, Piippolassa hautaus-
maalla. Omat haravat 

mukaan!
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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
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www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Lasten kerhotoiminta toimii 
alkusyksyn poikkeusjärjeste-
lyin. Lisätietoa Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerhon aloitus siirtyy 
lokakuun puolelle.
Friday club 0.–4.-lk pe 23.9. 
klo 17.30–19 srk-talossa, mo-
nenlaista toimintaa ja puu-
haa sekä Raamattuopetus ja 
nyyttärit.
Friday club 5.–7.-lk pe 23.9. 
klo 19.15–21 srk-talossa, mo-
nenlaista toimintaa ja puu-
haa sekä Raamattuopetus ja 
nyyttärit luvassa.
Rukouspiiri maanantaisin 
klo 10.30 Helli Eeronkedolla, 
Jukolantie 2 A 5.
Kuoro ke 28.9. klo 18.30 srk-
talossa. Nyt syksyllä on hy-
vä tilaisuus tulla tu-
tustumaan kuo-
roon. Tule ko-
keilemaan mil-
laista on lau-
laa kuorossa!
Pienet laasu-
talakoot kirk-
kopuistossa to 
29.9. klo 9–12. 
Laitetaan kirkon-
pihaa syyskuntoon. Ta-
lakooväelle makkaraa, pul-
laa ja kahvia. Säävarauksella 
eli jos kovasti sataa, niin tala-
koot peruuntuu. 
Raamattupiiri to 29.9. klo 

18.30 srk-talossa, 1 Tim. 2.
Messu su 2.10. klo 10 kir-

kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttori-

na Maili Muut-
tola-Junkko-
nen, messu-
tiimi avus-
taa. Vietäm-
me vanhus-

ten kirkkopy-
hää! Avustam-

me Lumilyhdys-
tä väkeä kirkkoon 

ja mieti, voisitko sinäkin 
pyytää jonkun mukaasi kirk-
koon! Kirkkokahvit kirkossa 
messun jälkeen.
Tulossa: Nuorten leiri 30.9.–
2.10. Pattijoen veteraanima-

talossa, tiistaisin klo 12 Väi-
nölässä ja torstaisin klo 12 
Pulkkilan srk-talossa. Kesti-
lässä ei srk-kerhoa 30.9.
Perhekerho: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 k-kodissa. 
Parittomilla viikoilla paikal-
la diakonissa ja lastenohjaa-
ja. Pulkkila: keskiviikkoisin 
10–12 k-kodissa. Parillisilla 
viikoilla paikalla diakonissa 
ja lastenohjaaja. Pyhäntä: ti 
4.10. klo 10 srk-talon kerho-
tilassa, kokoontuu parillisilla 
viikoilla.  Rantsila:  maanan-
taisin klo 10 srk-talon Nup-
pulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: tiis-
taisin klo 14.15 kerhokodis-
sa. Piippola: keskiviikkoi-
sin klo 16.30–18 srk-kodissa. 
Pulkkila: maanantaisin klo 
14.15 kerhokodissa. Pyhän-
tä: tiistaisin klo 14.30 srk-ta-

lon kerhotilassa ja torstaisin 
klo 15.30 Tavastkengän kou-
lulla.  Rantsila: tyttökerho 
maanantaisin klo 15 ja poi-
kakerho tiistaisin klo 15 Nup-
pulassa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 25.9. klo 12 ry:llä, 
Yrjö Koskimäki ja Ismo Iso-
Heiniemi. Ompeluseurat pe 
30.9. klo 19 ry:llä. Pulkkila: 
Raamattuluokka ja seurat la 
24.9. klo 19.30 ry:llä. Pyhä-
koulu su 25.9. klo 12 ry:llä. Py-
häntä: Seurat su 25.9. klo 16 
ry:llä. Lauluseurat ke 28.9. klo 
19 Koskelolla. Seurat su 2.10. 
klo 16 ry:llä. Rantsila: Ompe-
luseurat pe 23.9. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 25.9. klo 18.30 ry:llä, 
Markku Pikkarainen. Om-
peluseurat pe 30.9. klo 19 ja 
seurat su 2.10. klo 18.30 ry:llä, 
Mikko Hanhineva.

Kuollut: 
Seppo Juhani Riekkinen 67 (Piippola), 
Paavo Ensio Kangas 80 (Rantsila), 
Jari Petteri Kurikka 48 (Rantsila), 
Matti Veikko Savilampi 85 (Kestilä)

Sanajumalanpalvelus su 
25.9. klo 13 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Jaakko Rahko.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

Messu 
su 2.10. klo 10 

kirkossa. Vietämme 
vanhusten kirkko-

pyhää! mieti, voisitko 
sinäkin pyytää 

jonkun mukaasi 
kirkkoon!

Lastenlaulutapahtuma 
torstaina 29.9. klo 18 Rantsilan srk-talossa.

Haluatko laulaa Karhunpoika sairastaa, 
Peppipitkätossu, tai Mä olen niin pienoinen.

Nyt sinulla on mahdollisuus toivoa ja tulla 
yhdessä laulamaan. Laita toivomus viimeistään 
ti 25.9. tekstiviestinä numeroon 044 518 1151 

tai sähköpostina arja.leinonen@evl.fi 
Tapahtumassa voit tutustua seurakunnan 

lapsikuoro- ja kerhotoimintaan! 
Lopuksi mehutarjoilu.

Vuoden 2017 rippikouluun 
ilmoittautumien
vielä ehtii perjantaina 23.9. klo 23.55 mennessä osoit-
teessa www.siikalatvanseurakunta.fi.
Ilmoittautuminen koskee kaikkia seurakuntamme 
vuonna 2002 syntyneitä jäseniä sekä heitä, jotka ha-
luavat suorittaa rippikoulun vuoden 2017 aikana. 
Tervetuloa mukaan!

Rippikouluun 2017 aloituskirkko
su 2.10. klo 12 Pyhännän kirkossa.
Aloituskirkko toteutetaan juonnettuna sanajumalan-
palveluksena ja tähän osallistuvat myös muualle rip-
pikouluun menevä nuoret. Kirkon jälkeen infotilai-
suus seurakuntatalossa. Infotilaisuudessa rippikoulu-
laiset saavat seurakuntaan tutustumiskortit.

jalla 5.–9.-luokkalaisille. Lisä-
tietoja ja ilmoittautuminen 
ma 26.9. mennessä Nikolle, 
p. 040 9620 891. 
Rauhanyhdistys: Pe 23.9. 
klo 19 raamattuluokat Ja-
ri Myllysellä (pienet)  ja E. 
Hirvasniemellä (isot), klo 19 
nuortenilta Mattilalla. Su 
25.9. klo 12 seurat ja ruokai-
lu ry:llä. Ma 26.9. klo 10 puu-
rokerho Nikolalla. Ke 28.9. 
klo 19 ompeluseurat Pitkä-
sellä. Päiväkerhot ti, ke ja to 
klo 17 –18.30.

Kuoroihin mahtuu laulamaan
Kestilä: kirkkokuoro ke klo 17 srk-kodissa. 
Pulkkila: kirkkokuoro to klo 13.30 ja 
Stellat klo 15.15 srk-talossa. 
Pyhäntä: lapsikuoro torstaisin klo 17.30 srk-talossa. 
Rantsila: Veteraanikuoro ke klo 11, Stellat ke klo 15.15 ja 
kappelikuoro ke klo 18.30. srk-talossa. 
Kuoroihin mahtuu laulajia, laulamisesta kiinnostunut 
tule paikalle tai soita. Kuoron johtajana Pulkkilassa ja 
Rantsilassa on Arja Leinonen, p. 044 5181 151 ja Kestiläs-
sä ja Pyhännällä Veijo Kinnunen, p. 040 8231 860.

Kuollut: 
Veijo Matti Kallio 56

Yhteissyntymäpäiväjuhlat
torstaina 22.9. klo 18 srk-talossa.
Juhlaan on kutsuttu tänä vuonna 70, 75, 80, 85, 90 
ja enemmän täyttäneitä sankareita puolisoineen. 
Luvassa leppoista ohjelmaa ja tietenkin täytekak-
kukahvit. Ilmoittautumista ei ole, mutta jos on tar-
vetta kyydille, niin noudamme mielellämme, otta-
kaa yhteyttä Marjoon, p. 045 6381 973 tai Mark-
kuun, p. 044 7750 602.

 

lauantaina 1.10. klo 18 Hailuodon kirkossa. 

Johtaa Risto Laitinen ja solistina Jorma Pulkkinen. 
E. Grieg: Vier Psalmen ja 

F. Liszt Missa choralis. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 euroa.

Tulossa:

Tuiran 
kamarikuoron konsertti

K
irko

n ku
vap

an
kki / M

arkku P
ih

laja

Jumalanpalvelukset
Messu su 25.9. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen. Maaseutuvä-
en kirkkopyhä, ohjelmaa ja ruokailu srk-kodissa.
Messu su 25.9. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen.
Iltakirkko su 25.9. klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Timo Hakkarainen, kanttorina Henry Yrjänä.
Messu su 25.9. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen, mukana Lapsikuo-
ro Stellat. Kiitos Sadosta, lähetyspyhä. Lähetyskahvit ja 
ohjelmaa seurakuntatalossa.

 
Vanhusten viikon alka-
jaisiksi su 2.10. klo 10 
vietämme Hailuodon kir-
kossa jumalanpalveluk-
sen, johon kutsumme 
erityisesti lapsia ja van-
huksia! Kyyti kirkkoon 
ja vanhusten viikon mui-
hinkin tapahtumiin (kun-
tatiedotteessa) järjes-
tyy Tapion kautta, p. 040 
7430 382 (tai sähköposti: 
tapio.jakkula@evl.fi).

Lähimmäis- ja ystäväpalvelun 
kokoontuminen 

maanantaina 26.9. klo 18 kirkolla. 
Keskustellaan Saarenkartanon vanhusten 
avustamisen tarpeesta ja vanhusten viikon 

tapahtumien järjestämisestä. Vapaaehtoisia uusia 
ja vanhoja toivotaan toimintaan mukaan!

Perinteinen Siikamarkkinoiden 
Rössypottutarjoilu 

lauantaina 8.10. ja sunnuntaina 9.10. 
klo 11–16 srk-salissa. Rössypotut, pannari ja kahvi 10 €, 

tuotto seurakunnan diakonia- ja lähetystyölle.
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Seurakunnissa tapahtuu  22.–29.9.2016

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 to 
22.9. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä. 
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 23.9. srk-talolla klo 
9–10.30. Kierrätystori klo 
9.30–11.
Lähetysvintti ma 26.9. klo 
12.
Neulekahvila ma 26.9. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Perhekerho ti 27.9. klo 9.30–
11 srk-talolla 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
27.9. klo 12 Kotikololla. Mie-
lenterveyskuntoutujien avoin 
ryhmä, johon voit tulla mu-
kaan milloin vain.
Jussilan porinahetki ti 27.9. 
klo 13. Mukana diakonissa Si-
nikka.
Perhekerho Vanamo ke 
28.9. klo 9.30–11 Vanamon 
Olohuoneessa.
Perhekerho Koti-Pietilä ke 
28.9. klo 9.30–11 päiväker-
hotiloissa Koti-Pietilässä.
Seurakuntakerho ke 28.9. 
klo 12 srk-talolla. Avoin kai-
kille eläkeläisille. Leena oh-
jaamassa. Lisäksi Sanna Nää-
tänen informoi vanhusten 

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 päi-
vystävät Zeppelinissä pe klo 
11–17. Tervetuloa juttelemaan!
Perhekerhot: ks. kotisivut.
Tapahtumia perheille www.
kempeleenseurakunta. i/1079 
-tapahtumia-perheille.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 15.30–16.15 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to klo 18 Kir-

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Rippikoulusunnuntai su 
25.9. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Aino Pieskä, kant-
torina Mika Kotkaranta, 
avustava pappi Ilkka Torn-
berg.

Kastettu: Hilla Irene Elisabet Hietala, 
Elli Katriina Leppäluoto ja Niklas Antti Samuel Soini
Kuollut: Pentti Lääperi 85

Kastetut: Sara Ellen Sova, Eetu Veikko Aleksi Kuusela, 
Nicholas Lenni Eerikki Kalliokoski, Oscar Noel Alexander 
Kalliokoski, Leonel Akseli Isoaho, Iida Aurora Pöyhtäri, 
Kosti Arvo Hermanni Junnila, Eetu Matias Koivukangas, 
Jimi Eetu Johannes Ruotsalainen
Vihityt: Asko Elias Hiltunen ja Terhi Elina Pitkänen
Kuollut: Aila Elisabet Tapio s. Hjort 73

viikon seniori surfista.
Kuorot ke 28.9. klo 17 Celes-
te kirkossa ja Tähdet-kuoro 
srk-talolla, klo 18.30. Minka 
kirkossa ja Kirkkolaulajat srk-
talolla.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 30.9. srk-ta-

lolla tuttuun tapaan.
Partio: 23.–24.9. Hamina-ret-
ket osastoittain. 23.–25.9. Ha-

Kirkko- ja 
kerhokyytiseteleitä 
sinulle, joka et ilman 

taksia pääse seurakunnan 
tapahtumiin. Ota 
yhteyttä syyskuun 

aikana diakonissaan 
p. 044 7521 226.

konkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 23.9. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa.
Versot su 25.9. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Hanna-piiri ti 27.9. klo 18 
Keskustan srk-talon kokous-
huoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 28.9. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 29.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa  ja Seurakun-
tapiiri to   29.9. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Varttuneet to 29.9. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kotisivut. 1.–7.-lk syysleiri 24.–
26.10.  Luurimutkassa Utajär-
vellä. Ilmoitt. 14.10. klo 10 

mennessä: kempeleenseura-
kunta.fi/ilmoittautuminen. 
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to klo 19. Yö-
pappila pe 23.9. klo 20. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Myyjäisruokailu pe 23.9. 
klo 17 ry:llä. Syysmyyjäiset pe 
23.9. klo 18 (Linnak.-Kokkok.) 
ry:llä. Pyhäkoulut su 25.9. klo 
12; Juntunen, Taukopaikka 3 
Kokkok-Haapamaa, Kurun-
lahti, Jannenkuja 5, Santa-
mäki, Karppinen, Ollakanku-
ja 7A, Keskusta-Ollila, Aho-
la, Lähetvainiontie 11, Lin-
nakangas. Seurat su 25.9. klo 
16 ry:llä. Rippikoulun kodinil-
ta ma 26.9. klo 18.30 Oulun 
ry:llä. Tiistaikerho 27.9. klo 
12 ry:llä. Perhekerho ke 28.9. 
klo 10 ry:llä. Sisarilta ke 28.9. 
klo18.30 Haapalahden mökki.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 23.9. klo 19 Äijä-
lä T&E, Pellontaus 1, Tyrnävä. 
Seurat su 25.9. klo 16 ry:llä. Si-
sarilta ma 26.9. klo 18 ry:llä.

PÄIVÄ KÄSITÖILLE
Vietä päivä käsitöiden parissa
la 1.10. Limingan srk-talolla.
Ovet avoinna klo 9–21. Tuo 
mukanasi puikot / ompelukoneet 
ja käsityöprojektisi. Paikalla
myös kangasvaihtarit. Ruokamak-
su 10 € (sis. lounas ja päivän kah-
vit). Lounaan tuotto Operaatio 
Joulun Lapsen hyväksi. Ilmoittaudu to 29.9. mennessä
hanna.korteniemi@evl.fi tai p. 040 7520 085.
Järjestäjinä Neulekahvila ja Lähetystyö
Lämpimästi tervetuloa!

Vanhustenviikon juhla 
keskiviikkona 5.10. alkaen kahvituksella klo 12 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Kuljetusta tarvitsevat: Linja-auto 1: Sarkkirannan Siwa klo 
11.30, Caritas Kempele Suolatie 4, Hovintien Palvelukes-
kus, Palvelutalo Hovila.
Linja-auto 2: Kirkonkylän seurakuntakoti klo 11.30, 
Palolaitoksen pysäkki, Asukastupa. 
Muuta kuljetusta tarvitsevat, ottakaa yhteys 30.9. 
p. 040 7790 368 / Jaana Helisten-Heikkilä.

Syksyn 2016 sururyhmä alkaa 5.10. 
Sururyhmä on vertaistukiryhmä läheisensä menettä-
neille. Ryhmässä käsitellään luottamuksellisesti suruun 
liittyviä tunteita ja kokemuksia. Kokoontumiset Kokko-
kankaan srk-talolla kuutena keskiviikkona klo 18 alka-
en 5.10. Ilmoittautuminen: ma 26.9. mennessä Jaana He-
listen-Heikkilälle. Vetäjinä: kappalainen Teemu Riihimä-
ki, p. 040 7790 308 ja diakoni Jaana Helisten-Heikkilä, p. 
040 7790 368.

Hyväntekeväisyyskonsertti 
torstaina 29.9. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Oamk:n kirkkomusiikin opiskelijat 
soittavat urkumusiikkia. Pääsiäisenä tapahtuneessa Yli-
vieskan kirkkopalossa tuhoutuivat myös kirkon arvokkaat 
urut. Oamk:n opiskelijat haluavat kantaa kortensa ke-
koon järjestämällä hyväntekeväisyyskonsertteja. Sinä voit 
kantaa oman kortesi kekoon tulemalla kuuntelemaan hy-
vää urkumusiikkia ja laittamalla kolehtiin haluamasi sum-
man, joka menee kokonaisuudessaan Ylivieskan seura-
kunnalle. Lämpimästi tervetuloa!

Tasaus-kahvila Lähetysvintillä 
keskiviikkona 28.9. klo 14–17. Piipahda her-
kuttelemassa ja juomassa kuppi kuumaa 
Tasaus-keräyksen hyväksi! Myös alakerran 
Kierrätystori avoinna! Voit tuoda hyväkun-
toisia vaatteita, tekstiilejä tai tavaroita ja 
ottaa mukaasi, mitä haluat. Tervetuloa!

Operaatio 
Joulun Lapsi – 
paketteja Euroopan köy-
himmille lapsille Roma-
nian ja Moldovan kyliin. 
Voit koota Operaatio jou-
lun lapsi -paketin ja tuo-
da sen keräyspisteeseen 
3.10.-13.11. välisenä aika-
na. ks. lisää www.kempe-
leenseurakunta.fi/1183-
operaatio-joulun-lapsi

mina-Rover 16 Hossassa 13-
v./2016 ja sitä vanhemmille 
nuorille. Retkikirje löytyy ko-
tisivulta. Ilmoittau-
tuminen Makel-
le tekstaril-
la. Ke 28.9. 
Päivystys 
Partiotoi-
mistossa 
klo 15–17. 
Mafeking 
1./16–17 Koti-
kololla klo 18–
20. Eräpartioluo-
kan koulutus Kotiko-
lolla klo 20-20.30. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi

Rauhanyhdistys: Pe 23.9. klo 
18.30 lauluaraamattuluok-

ka 5–8+nuoret ry:llä ja klo 
18.30 kodinseurat 

Niina Niemelällä. 
La 24.9. mieste-

nilta. Su 25.9. 
klo 12 pyhä-
koulut ja klo 
14 seurat Li-
mingan kir-
kossa sekä klo 

16 seurat ry:llä 
ja klo 17.30 ilta-

kylä kaikille ry:llä. 
To 29.9. klo 12 varttunei-

den kerho ry:llä. Pe 30.9. klo 
18.30 raamattuluokka 5.–6. 
ry:llä.

Seurakunnan 
vapaaehtoinen 
käy vastaamassa va-
paaehtoistyön kyse-
lyyn www.liminganseu-
rakunta.fi, etusivun ala-
osan linkistä.

Y
livieskan seu

raku
n

ta

Jaakko Löytyn (säv. san.) 
 

WÄHÄVÄKISTEN JUHLAMESSU 

Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
Su 25.9. klo 10 

Liturgi Paulus Pikkarainen, saarna Mikko Pyhtilä,  
messudiakoni Antti Ristkari 

Askeleet-kuoro, johtaa kanttori Marjo Irjala 
Marimba ja lyömäsoittimet — Erja Anttila 

Kitara — Ari Huovinen, Risto Jyrkkä 
Piano — Marjo Irjala 

Viulu — Maarit Karppelin 
Sello — Juhana Ritakorpi 

LÄHETYSTILAISUUS 
messun jälkeen kirkkosalissa.  

Vieraana nimikkolähettimme Tansaniasta, 
Pia ja Mikko Pyhtilä 
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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,
lisäksi 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

Kastettu: Ella Sofia 
Ylipukki

Vihitty: Juha-Pekka 
Uusimäki ja Kaisa-Leena 

Emilia Salmu.
Kuollut: Alpo Iisakki 

Saarela 87

Ainolan kerho to 22.9. klo 13 
ikäihmisten perhekoti Aino-
lassa Vainiotiellä. 
Lähetyslauluilta to 22.9. klo 
18.30 Laitasaaren rukous-
huoneella, Simo Pekka Pek-
kala, Ossi Kajava. 
Perhepyhäkoulu su 25.9. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. 
Aikuisten raamattupiiri su 
25.9. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Ompeluseurat ma 26.9. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi. 
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 27.9. klo 12 rukoushuoneel-
la, Hanna Kaisto-Vanhamäki. 
Syyskauden aloituksessa vie-
raana Oulun Lotta Svärd -pe-

Messu su 25.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Arja Savuoja, kanttorina 
Ossi Kajava. Medialähe-
tys Sanansaattajien kirk-
kopyhä, messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus srk-talossa. 

Ehtoollishartaus to 29.9. klo 
14 Kotolassa.
Hartaus pe 30.9. klo 13.30 
Lepolassa.
Nuttupiiri to 15.9. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 21.9. klo 
10.30 Murron kerhotilassa 
os. Kauttaranta 12 A 2.
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.
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.
Nuortenilta: to 22.9. klo 18 
Temmeksen srk-talossa.

Messu su 25.9. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, saarna 
Jaakko Kaltakari, kant-
tori Anu Kanerva-aho. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
kopyhä.
Messu su 25.9. klo 18 
(huom! aika) Temmek-
sen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori 
Anu Kanerva-aho.

rinnekilta ry:stä Terttu Väli-
kangas ja Eino Kukkonen. 
Käydään yhdessä läpi lottiin 
liittyviä muistoja. 
Hartaus ti 27.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Ossi Kajava.
Hartaus ti 27.9. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla,  Simo 
Pekka Pekkala.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ke 28.9. klo 12 Tuula ja Erkki 
Huovisella, Leena Leskelä, Si-
mo Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri ke 28.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 29.9. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Tarja Pyy.

Tule mukaan Tuomas-
messun suunnitteluko-
koukseen to 29.9. klo 17 
srk-talon kappelihuonee-
seen. Sopiva tehtävä löy-
tyy jokaiselle. Jos et pää-
se kokoukseen, voit tulla 
mukaan ottamalla yhteyt-
tä Tarjaan, tarja.pyy@evl.fi

Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 srk-talon ala-
kerrassa.
Kuorot: Ke 28.9. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitus srk-talossa. 
Lapset / perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Laitasaaren 
rauhanyhdistyksen tiloissa 
Jokirinteellä sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-

ushuoneella. Perhepyhäkou-
lu su 25.9. klo 11.30–12.30 
srk-talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Lähetyslauluilta to 
22.9. klo 18.30. Seurakunta-
piiri ti 27.9. klo 12. Perheker-
ho torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 22.9. klo 18.30 raamat-
tupiiri ry:llä. Pe 23.9. klo 19 
nuortenilta ry:llä. La 24.9. klo 
19 raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk Säily ja 7.–8.-lk Kaja-
va. Su 25.9. klo 12 pyhäkou-
lut: Kk–Anttila Heikkilä, Kori-
vaara Kalliokoski, Pälli Oika-
rinen, Suokylä Juusola. Klo 
14 seurat terveyskeskukses-
sa ja 17 ry:llä. Ma 26.9. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 23.9. klo 19 kotiompeluseu-
rat Parviaisella ja nuortenilta 
Muhoksen ry:llä. La 24.9. klo 
19 raamattuluokat: pienet Sii-
tonen, isot Kajava. Su 25.9. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Räisä-
nen, Laitasaari Saartoala, Huo-
vila Kinnunen. Klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä. Ke 28.9. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. 

Varhaisnuorten kerhot ovat 
alkaneet. Katso lisätiedot ja 
ilmoittautumiset kotisivul-
ta, www.tyrnavanseurakun-
ta.fi.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  
Seurat la 24.9. klo 18 ry:llä. 
Su 25.9. klo 10 messu Tyrnä-
vän kirkossa, klo 11.30 ruo-
kailu ry:llä, klo 13 seurat 
ry:llä, klo 14 seurat Lepolas-
sa, klo 18 seurat ja laulutuo-
kio ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 23.9. klo 19 
Äijälällä, Kauttaranta 22. 
Miesten ilta la 24.9. klo 18 
Haurun mökillä. Seurat su 
25.9. klo 16 ry:llä. Sisarilta 
ma 26.9. klo 18 ry:llä.

Luvassa olisi huikea syysleiri nuorille (7-luokkalaisista 
eteenpäin)! Jokainen leiriläinen pääsee vaikuttamaan 
leirin sisältöön, sillä suunnittelupäivä on 
keskiviikkona 12.10. klo 17–19 Tyrnävän srk-talolla.
Leiri toteutuu mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10.  
Leirille mahtuu enintään 20 osallistujaa.
Leirin hinta 25 €, sis. täyshoito, mutta ei kuljetusta, 
omat kyydit. 
Ilmoittautumiset 15.9.–25.9. osoitteessa: 
www.tyrnavanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittau-
tumiset/nuortenleirix 
Ilmoittautuminen on sitova!
Ilmoittautumisen päätyttyä osallistujat saavat kirjeel-
lisen verran lisätietoa leiristä. Lisätietoja: Jossu, p. 044 
7372 632 ja Mikael, p. 044 7372 633.

NuortenleiriX 
21.–23.10. Hannuksen Piilopirtillä

Media on ajaton ja rajaton -

LÄHETYSTILAISUUS
sunnuntaina 25.9. klo 11.15 
seurakuntatalolla. 
Medialähetys Sanansaattajien aluepäällikkö 
Arja Savuoja kertoo lähetystyöstä Intiassa ja Kiinassa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kastettu: 
Linnea Iida 
Aurora Miikkulainen

Lähetystyö 
perunamarkkinoilla
lauantaina 24.9.

Lähetystyön myyntipiste tutulla paikalla 
Sekran takana. Pisteeltä löytyy tuoreita 
aamulla paistettuja munkkeja mehun 
kera, sekä jaloille lämmikettä viileneviin 
syyspäiviin. 
Tuotto ihmiskaupan vastaiseen työhön 
Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta. 

Vielä ehdit ilmoittautua munkkitalkoisiin 
samaiselle aamulle tai avuksi myyntipisteelle! 
Ole yhteydessä Jossuun, p. 044 7372 632.
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Retki Maata 
Näkyvissä 
-festareille 
18.–20.11. Turkuun
Osallistumismaksu 60 
€. Ilmoittautumiset su 
30.10. mennessä osoit-
teessa: www.tyrnavan-
seurakunta.fi/info-ja-
asiointi/ilmoittautumi-
set/retki-maata-naky-
vissa-festareille 
HUOM! Ilmoittautu-
minen on sitova!
Lisätietoja Jossulta, p. 044 7372 632.
Maata Näkyvissä -festareista: www.maatanakyvissa.fi

Vanhusten-
viikon juhla 
torstaina 6.10.

Tekee mieli oppia! 

Ruokailu seurakunta-
talossa kahdessa ryh-
mässä,  klo 10.45 ja klo 
11.15. 
Juhla Koivu ja Täh-
ti -kulttuurikeskukses-
sa klo 12 alkaen. Juhla-
puhujana Marja Irjala 
KM, tohtorikoulutetta-
va, ”Pitäähän se oma-
kin elämä elää” - maisteriksi ja tohtoriksi surutyönä. 
Musiikkia esittävät alakoululaiset ja lukiolaiset.
Lopuksi kahvit. Ruokailuun ilmoittautumiset viim. 
29.9. kirkkoherranvirastoon, p. 08 5331 284.
Tervetuloa! Muhoksen seurakunta/Muhoksen kunta

Ompeluseurat 
syksyllä 2016

Seurakuntatalon 
kappelihuoneessa ma 
klo 18–20 10.10. ja 7.11.
Laitasaaren rukous-

huoneella  ma klo 18–20 
26.9., 24.10. ja 21.11.                          

Lämpimästi tervetuloa!

#Parisuhteestavoimaa! 
#perhettä #parisuhdetta
torstaina 6.10. klo 18 srk-talolla.
Parisuhde-illassa vertaisohjaajina ovat Mervi ja Tomi 
Hillukkala. Pohdimme yhdessä turvallisen riitelyn pe-
rusteita ja etsimme ratkaisuja ratkaisemattomiin riitoi-
hin. Lapset pääsevät kokeilemaan ohjatusti erilaisia kä-
dentaitoja. Iltapalatarjoilu. Ilmoittautuminen Sirpalle, 
p. 050 3093 565 ma 3.10. mennessä!
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Katselen uutisia televisi-
osta: hallitus kaavailee 
miljoonien eurojen tu-
kia raskaalle teollisuu-

delle. Pian tämän jälkeen uu-
tisten lukija sanoo, että hallitus 
suunnittelee vanhusten hoitoon 
leikkauksia. 

Jään miettimään, tähänkö on 
tultu: teollisuuteen, bisnekseen 
ja tuottavuuteen satsataan mut-
ta vanhuksilta otetaan pois vii-

meisetkin hoidot ja huolenpidot.
Suomi on ajautunut kovaan 

politiikkaan, jossa vanhusten, 
jotka usein ovat heikkoja ja 
puolustuskyvyttömiä, oikeus-
turva hyvästä huolenpidosta ja 
hoivasta narisee liitoksistaan. 

Jo nyt kerrotaan monista lai-
toksista myös avopuolelta, jois-
sa hoitohenkilökuntaa on aivan 
liian vähän laadukkaan ja hy-
vän hoidon turvaamiseksi.

Mielestäni kirkon ja seurakun-
tien pitäisi nousta puolustamaan 
ikäihmisten oikeuksia inhimilli-
seen ja laadukkaaseen hoitoon.

Luulen, että maamme siu-
naus ei ole teollisuudessa, vaan 
siinä, että kohtelemme vanhuk-
sia, heikkoja ja huono-osaisia 
hyvin huolehtimalla heistä.
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Kaija Siniluoto häviää 

Uuno-pelissä ja kuuntelee kurjan päivän fiiliksiä 

Nuorimmainen eskariin ja töihin. 
Toimistolta otan mukaani kaksi kassillista as-

kartelutarvikkeita, hartausmatskun ja lähdem-
me työkaverini Annelin autolla ala-asteelle esit-

telemään kerhotoimintaa.
– Hei, minun nimeni on Kaija. Ketäs kaikkia meitä on-

kaan tänään paikalla?
Kaikki huutavat oman nimensä yhteen ääneen. 
– Miten mukavaa, että tulitte tänään kerhoomme! Tä-

nään puhutaan eläimistä ja askarrellaan oma eläinnaa-
mari. Aloitetaan yhteinen kerhohetkemme hiljentymi-
sellä. Hartauden merkiksi sytytän kynttilän alttaripöy-
dälle. (Alttari on rakennettu käsienpesualtaan pöydän 
nurkalle). 

Kädessäni on pieni 
puinen Nooa-ukkeli. An-
neli kertoo Nooan tari-
naa. Minä kokoan arkkia 
ja eläimiä alttaripöydäl-
le. Kuvitteellinen kerho-
kertamme on alkanut. 

Nooa, Anneli ja mi-
nä vierailemme aamu-
päivällä kaikkiaan kol-
messa luokassa. Luok-
kavierailujen välissä 
syömme lähikaupan 
valmistaman lounaan 
koulun pihalla. 

Päätämme viimei-
sen vierailun sisarus-
piiriin ja siirryn Kes-
kustan seurakunta-
talolle vastaanotta-
maan alakoululaisia Tu-
paan.

– Terve! Voi miten kiva kun tulit. Millainen koulu-
päivä oli?

Seurakuntatalon eteinen täyttyy skuuteista ja skeitti-
laudoista. 130 tennaria vaatii välillä järjestelyä.

Luen lapsille tarinan Jumalasta, joka ei pidä unohdus- 
tai myöhästymiskirjaa. Välipalalla lasten suihin katoaa 
kahdeksan pussillista leipää juustolla ja metukalla. 

Seuraavan tuntien aikana autan läksyissä, häviän Uu-
no-pelissä, ihaillen uutta pyörää, olen kainalona ja sylinä. 
Istun vierellä, kuuntelen lasten juttuja, murheita, kurjan 
päivän fiiliksiä ja välillä muistutan: vain kengät jalassa 
ulos! Kun kello on neljä, sanon: 

– Turvallista kotimatkaa. Nähdään ensi torstaina. 

Suomi – teollisuuden turva ja vanhusten turma

Alkoholijuttu kirvoitti palautteeseen

Toimittaja Pekka Helinin 
alkoholiaiheinen juttu 
”Kirkko näyttää huo-
noa esimerkkiä” Rau-

han Tervehdyksessä 15.9. in-
nosti palautteeseen, jossa ku-
vailtiin hävyttömäksi sitä, et-
tä missään kirkon piiriin kuu-
luvassa tilaisuudessa käytetään 
alkoholia.

Palautteen antajan mielestä 
kirkkoon sopii ainoastaan eh-

toollisviini. Lukijan mielestä 
Raamatussa on monta kohtaa, 
jossa todetaan vääriksi juomi-
nen sekä humaltuminen.

– Humalaisia ei pitäisi pääs-
tää mihinkään tilaisuuksiin, 
joissa uskonto on jotenkin mu-
kana. Näin ei valitettavasti ny-
kyisin ole. Juopuneet aiheut-
tavat häiriötä käytöksellään. 
Heille voi antaa sielunhoitoa 
muualla kuin yhteisissä tilai-

suuksissa, lukija kirjoittaa toi-
mitukselle. 

Hän kysyy vielä, onko kirkon 
suhde alkoholiin liian salliva.

– Tänä aikana ihmiset kai-
paavat turvattomaan elämään 
järjestystä. Jos kirkko on salli-
va alkoholin käytössä ja kirkon-
miehet kokoontuvat sitä nautti-
maan yhdessä, niin kirkko seu-
rakuntineen ei tule olemaan 
minun eikä läheisteni paikka. 

Perheet tutustuivat matalan 
kynnyksen palveluihin

Haukiputaan koulun ruo-
kala täyttyi viime viikon 
keskiviikkona vanhem-
mista, koulun väestä se-

kä paikallisten ja valtakunnallis-
ten yhdistysten edustajista.

Messutyyppisen tapahtuman 
aikana vanhemmilla oli mahdol-
lisuus tavata niin oppilashuollon 
kuin yhdistysten edustajia sekä 
tutustua tarjolla oleviin matalan 
kynnyksen palveluihin. 

Yhdistysväki oli ilahtunut 
vanhempien kiinnostuksesta. Kä-
vijämääräksi arvioitiin noin 300 
vanhempaa. 

Yhdistysten ja oppilashuollon 
henkilöstön ohella myös Hauki-
putaan nuorisotoimi, Koulun kor-
va -toiminta ja koulun vanhem-
painyhdistys olivat esillä tapahtu-
massa, jonka järjesti Suomen Van-
hempainliiton EPeLI-hanke. 

– Tiedon lisääminen lähiym-

päristössä tarjolla olevista mata-
lan kynnyksen palveluista vaikut-
taa suoraan perheiden hyvinvoin-
tiin, totesivat hankkeen työnteki-
jät Sari Haapakangas ja Aslak 
Rantakokko.  

Yhdistysten tarjoama arvokas 
tuki jää usein ihmisille etäiseksi. 
Epeli-hankkeen yhtenä tavoittee-
na onkin tukea perheitä tuomal-
la kolmannen sektorin osaamista 
koulun porttien sisäpuolelle. 

Etenkin ne perheet, joissa on 
erityistä tai tehostettua tukea saa-
va lapsi tai joissa vanhemmalla it-
sellään on tuen tarvetta, hyötyvät 
järjestöjen helposti saavutettavis-
ta palveluista. 

– Tapahtuma oli hyvä ja avasi 
silmiä järjestökentän monipuoli-
selle osaamiselle, totesi eräs iltaan 
osallistunut vanhempi. 

ASLAK RANTAKOKKO


