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Tyttöyden voima

Törmäsin taas ilmaisuun ”tyttöministeri”. Sillä mitä-
töitiin poliitikon ammattitaito ja sukupuolistettiin 
hänet. Tytöttelyssä kielen valta toimii niin, että ase-
tutaan yläpuolelle ja osoitetaan naisen paikka. 

Puheen kohteena ei ole vain ikänsä ja sukupuolensa 
vuoksi ”kyvytön” ministeri, vaan myös naispuoliset kuuli-
jat. Samalla ilmaisu kertoo myös sen, että mies on päteväm-
pi ja arvokkaampi kuin nainen.

Olen feministinä ja naisena usein miettinyt laajempaa 
kulttuuriin sisäistynyttä naisen ja tyttöyden vähättelyä. 
Tunsin itse pitkään noloutta siitä, että olin ollut ”tavallinen 
tyttö” – leikkinyt nukeilla ja barbeilla ja lukenut tyttökirjo-
ja. Kuulin naisten korostavan poikatyttömäisyyttään tai yl-
peilevän sillä, miten he lapsena mieluummin potkivat jalka-
palloa kuin leikkivät kotileikkejä.

Kahden tytön äitinä olen ottanut itseäni kiinni omista 
asenteistani. Ensimmäisen kohdalla toivoin 
lapseni valitsevan moderneja ja mieluummin 
maskuliinisia kuin feminiinisiä malleja. 

Toisen kohdalla oivalsin, että hankaluu-
dessani vaaleanpunaista prinsessamekkoa 
kohtaan tulin siirtäneeksi kulttuurissamme 
elävää feminiinisen aliarvostusta omiin tyt-
töihini. Samalla näin, miten tutulla pojalla ei 
ollut tilaa pukea ylleen haluamaansa mekkoa. 
Tällaisen sijaan toivoin tyttöyden ja feminii-
nisen olevan voimaannuttavaa.

Tytöttely ja feminiinisen vähättely eivät 
ole sama asia, mutta niiden taustalla on kult-
tuuriin kerrostunut ilmiö: historiasta kaikuva 
naissukupuolen vähempiarvoisuus. 

Sukupuoliin liittyvät asenteet ja arvostuk-
set sanallistetaan ja niitä ylläpidetään myös 
kielen avulla. Tapa, jolla tytöistä puhutaan, 
rakentaa maailmaa, jossa ja johon he kasvavat.

Kirjoittaja on kirjallisuudentutkija, FT, 
Kirjallisuudentutkijain Seuran puheenjohtaja

”Mies on 
pätevämpi ja 
arvokkaampi 
kuin nainen.

Henkireikä 
Hietasaaressa
Kesäkuussa 1956 uutisoitiin 
Hietasaaren leirikeskuksen 
siirtymisestä Oulun NMKY:ltä 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
omistukseen. 

Jo tätä ennen leirikeskuksessa 
oli pidetty useana vuonna Lasten 
kesäpäiviä. Pastori Eljas Mikkonen 
esittääkin jutussa toiveen 
vanhemmille ”lähettää tyttönne ja 
poikanne sinne uimaan, urheilemaan 
ja muuhun virkistävään toimintaan”.

Hietasaaren leirikeskus myytiin 
keväällä 2017. Oulun seurakuntien 
järjestämissä kesäilloissa on 
paistettu viimeiset makkarat kuluvan 
elokuun aikana.    

Seurakuntalehti 
ei ole propagandaa

” Lukijalle annetaan 
kirkosta ja sen opista 
mahdollisimman 
ajanmukainen ja oikea kuva. 

Rauhan Tervehdys täyttää tä-
nä vuonna 110 vuotta. Vuo-
sikymmenet ovat muuttaneet 
lehteä paljon, mutta eivät sen 
perusideaa: seurakuntalehti 
on viesti, jonka seurakunnan 

päätöksentekijät haluavat lähettää seura-
kuntalaisille. 

Seurakuntalehdellä on monta tehtä-
vää. Se kertoo tapahtumista ja seura-
kunnan tilaisuuksista, huomioi kirkko-
vuoden kulun ja merkittävät juhlapyhät, 
mutta nostaa esille myös ihmisiä, ilmiöi-
tä ja elämän merkityksellisiä kysymyksiä. 

Lehti palvelee myös heitä, jotka eivät 
osallistu toimintaan tai tapaa seurakun-
tien työntekijöitä. Ja kuten kirkkoherra 
Niilo Pesonen muistuttaa seurakunta-
lehden merkitystä pohtivassa jutussa (s. 
7), lehden on perusteltua tuoda asioihin 

eri näkökulmia. 
Erityisen tärkeää se on ristiriitoja ja 

hengellisiä linjaeroja sisältävien aiheiden 
kohdalla, mutta myös silloin, kun kyse on 
vaikkapa alueellisista eroista. Toisinaan 
asiat näyttävät aika erilaisilta keskikau-
pungilla kuin taajamien ulkopuolella. 

Rauhan Tervehdys on yleiskirkollinen, 
mikä tarkoittaa sitä, että lehden jutuis-

sa kirkon viralliset linjaukset ja periaat-
teet erotetaan mielipiteistä ja eri ryhmit-
tymien toiveista ja tavoitteista. Lukijalle 
annetaan kirkosta ja sen opista mahdol-
lisimman ajanmukainen ja oikea kuva. 

Lehti voi tuoda esille myös kriittisiä 
näkökulmia – journalistisia periaatteita 
noudattaen. Sama pätee myös sen viestin-
nälliseen tavoitteeseen. Viestintä perus-
tuu tosiasioihin ja kuvaa asioita sellaisina 
kuin ne ovat. Lehti ei siis ole propaganda-
väline, vaan sen sanomisiin voi luottaa. 

Seurakuntalehti on turha ilman luki-
joita, mutta kaikki jutut eivät voi kiinnos-
taa kaikkia. Tämän haasteen keskellä toi-
mitus on iloinen jokaisesta juttuvinkistä 
ja kehittämisehdotuksesta, jonka se saa.
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Teemu Isokääntä haluaa jättää tilaa myös juttuhetkille, joita ei ole kalenterissa

Tyrnävän uuden kirk-
koherran työkalen-
terissa on sovittuja 
menoja joulukuulle 
saakka. Teemu Iso-
kääntä aikoo kuiten-

kin pitää huolen siitä, että hänel-
lä seurakunnan johtajana ja seu-
rakuntapappina on aikaa kohdata 
seurakuntalaisia myös aikatau-
luttamatta. 
– Kohtaaminen on sekin, kun 
ajan tuolla kylällä ja nostan kät-
tä ihmisille. Morjenstamiset ja 
kuulumisten kyselemiset kuulu-
vat asiaan, kun samassa yhteisös-
sä eletään.

Työntekijän on hyvä
joskus heittäytyä
Kirkon kulttuurissa vanha peri-
synti on linnoittautua virastoi-
hin ja pitää tärkeinä vain meno-
ja, jotka on hyvissä ajoin merkit-
ty kalentereihin, Isokääntä sanoo.

– Yhtä tärkeää on olla kylän 
raitilla. Hyviä kohtaamisia ja sy-
vällisiä juttuhetkiä voi syntyä 
vaikka torin laidalla.

Isokäännän mielestä seurakun-
nan työntekijöiden tulee antaa it-
selleen vapautta heittäytyä. Se on-
nistuu muiltakin kuin ulospäin 
suuntautuneilta sanasepoilta. 

– Aitoudesta se lähtee. Siitä, 
että on rehellisesti oma itsensä. 
Silloin ihmiset tulevat lähelle ja 
päästävät lähelle. 

Isokääntä on toiminut seura-
kuntapappina Parkanossa ja Tyr-
nävällä. Ennen paluuta papiksi 
Tyrnävälle Isokääntä opetti Yli-
vieskassa ammattikorkeakoulun 
yhteisöpedagogiopiskelijoita, jot-
ka saivat kirkon nuorisotyönteki-
jän kelpoisuuden.

– Olen koko urani ollut kasva-
tuksen pappi ja lisäksi opetin kir-
kon kasvatusta. Lasten ja nuorten 
maailma on minulle tärkeä, sillä 
kirkkoa on maailman sivu raken-
nettu aikuisten ehdoilla. Tyrnä-
vä on yksi Suomen ikärakenteel-
taan nuorimmista seurakunnista 
ja siksi sopiva paikka olla raken-
tamassa kirkkoa, joka ottaa lap-
set todesta.

Jeesus tarkoitti ehtoollisen 
ihan kaikille, lapsillekin
Yksi Isokäännälle tärkeistä tee-
moista on lasten käyminen eh-
toollisella. Kirkkojärjestyksen 
mukaan ehtoolliselle saa osallis-
tua ”kastettu lapsi, jolle on ope-
tettu ehtoollisen merkitystä, yh-
dessä vanhempansa tai muun hä-
nen kristillisestä kasvatukses-

taan huolehtivan konfirmoidun 
kirkon jäsenen kanssa”. Tämä on 
ollut mahdollista vuodesta 1979 
alkaen, mutta lapsia tuodaan eh-
toolliselle harvoin. 

– Muutamien perheiden lapset 
ehtoollisella käyvät. Ehkä siitä 
hiljalleen opitaan. Ehkä jo ennen 
minun eläkeikääni lasten ehtool-
lisella käyntiä ei enää ihmetellä.

Isokääntä muistuttaa, että eh-
toollinen on Jeesuksen asettama 
sakramentti, joka on tarkoitettu 
ihan kaikille. 

– Ei Jeesus missään ole sanonut 
että ”Älkää vaan sitä lapsille sit-
ten antako”. Jeesuksen viesti las-
ten suhteen taisi olla jotakin ihan 
päinvastaista.

Yhteys vanhempiin solmitaan
lasten ja nuorten kautta
Uusi kirkkoherra näkee seura-
kunnassaan valtavan määrän 
mahdollisuuksia. 

– Esimerkiksi kouluikäisil-
le suunnatussa toiminnassa al-
kaa olla hyvää imua. Ihan perin-
teinen tyttö- ja poikatyö koetaan 
kiinnostavaksi, retket ja leirit ve-
tävät.

Tyrnävälle muutti 2000-luvun 
alkuvuosina iso joukko ihmisiä 
muualta. 

– Silloin oli vielä ”vanhoja” ja 
”uusia” tyrnäväläisiä. Nyt paikka-
kunnalle muuttaneet alkavat löy-
tää tyrnäväläisen identiteettinsä, 
Isokääntä arvioi.

Myös Pattijoella syntyneelle 
Isokäännälle Tyrnävä tuntuu jo 
kodilta.

– Moni seurakunta kipuilee 
sen kanssa, miten tavoittaa ruuh-
kavuosia elävät nuoret perheet, 
joiden arki on täynnä työelämän 
vaatimuksia ja muksurumbaa. 

– Itse ajattelen, että kun seu-
rakunta toimii lasten ja nuorten 
kanssa, toiminta alkaa vähitellen 
vetää mukaan vanhempiakin. Si-
tä kautta yhteys syntyy.

Tärkeää on myös tarjota aikui-
sille toimintaa ilman vaatimuksia 
ja velvollisuuksia.

– Myös peräpenkkikristillisyy-
delle pitää antaa lupa. Peräpenkis-
sä tarpeeksi levännyt voi sitten ai-
kanaan siirtyä etupenkkiin. 

– Ehkä me kirkon työntekijät-
kin olemme turhan hanakasti ky-
selemässä ihmisiä vapaaehtoistoi-
mintaan, kun ihminen tosiasias-
sa tuli seurakunnan tilaisuuteen 
ihan vain saadakseen huilata het-
ken, Isokääntä miettii.

Myös osallisuuden vahvistami-
nen on yksi Isokäännän lempitee-
moista. 

– Opettajavuosinani opin, et-
tä kun ihmisiin luottaa ja heil-
le antaa tilaa, he ottavat vastuu-
ta ja alkaa tapahtua oikeasti hy-
viä asioita.

Ylhäältä annettu ei synny-
tä yhteisöjä. Ontto on sellainen 
yhteisö, jossa johtaja vie ja muut 
tulevat perässä, Isokääntä ajat-
telee.

Minna Kolistaja

Teemu Isokääntä asetetaan 
kirkkoherran virkaan 3.9. 

kello 10 Tyrnävän kirkossa. 
Piispanmessun jälkeen 

vietetään juhlaa Tyrnävän 
seurakuntatalolla. Tarjolla on 

lohisoppaa ja juhlakahvit.

Kohtaamisia Tyrnävän raitilla

 ʝ Pidin opetustyöstä todella paljon, mutta vähitellen syntyi palo takaisin kirkon töihin, sanoo 1. syyskuuta Tyrnävän kirkkoherrana aloittava Teemu Isokääntä. Alkusyksy on ollut työntäyteinen muun 
muassa virkaanasettamisjuhlaa valmistellessa, mutta Isokääntä on ehtinyt myös harrastuksiinsa, marjametsään ja sienestämään. Suunnitelmissa on päästä myös jänismetsälle dreeveri Kirin kanssa.

”Syvällisiä juttuhetkiä 
voi syntyä vaikka torin 
laidalla.
Teemu Isokääntä
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IHMISIÄ | Sara Keränen

MUUT MEDIAT

Alkuperäisväki kohtasi
Inarilaisen saamelaisnuoren Sara Keräsen elokuun alku oli jännit-
tävä: hän pääsi tutustumaan Tansaniassa itäafrikkalaiseen maa-
sai-paimentolaiskansaan. Kuten saamelaiset myös maasait ovat al-
kuperäiskansa. Kahden alkuperäiskansan kohtaaminen olikin mat-
kan tarkoitus.

Sara Kerästä pyysi matkalle mukaan Oulun hiippakunnan 
saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio. Mukava idea, tuumi 
lukiolainen nopeasti.

Tansaniassa Keränen pääsi tutustumaan paitsi maasaiden elä-
mään eri kylissä myös Morogoron hiippakunnan piispa Ma-
meoon ja suomalaislähetteihin Anna-Riitta ja Oskari Holmströ-
miin sekö Mikko Pyhtilään. 

Vieraat keskustelivat maasai-ihmisten kanssa muun muassa 
heidän elämäntavoistaan. 

– Opin, että maasait vaeltavat paikasta toiseen karjan mukana. 
Ymmärsin, että aiemmin enemmän kuin nykyisin. 

Keränen kuuli, että maasaiheimoa puhuttavat esimerkiksi 
maaoikeudet ja tahto säilyttää oma kieli. Asiat ovat ajankohtaisia 
myös saamelaisten keskuudessa.

Keränen kertoo, että suomalaiset lähetystyöntekijät ovat työs-
kennelleet pitkään sen hyväksi, että paimentolaislapset voivat 
käydä maasaikielistä esikoulua. Nyt se onnistuu.

– Koulutus on tärkeää, se auttaa pitämään kiinni omista oi-
keuksistaan.

Keräsen silmin värikkäästi pukeutuneet maasait elävät pää-
osin vaatimatonta, perinteistä heimonsa elämää. 

– En tiedä, olisiko minun kutsumukseni työskennellä Afrikas-
sa. Lähteminen pitemmäksi aikaa niin erilaisen elämän keskelle 
vaatisi paljon. Monia asioita, kuten tyttöjen turvakotia, olen jää-
nyt kuitenkin miettimään. 

Riitta HiRvonen

 ʝ Sara Keränen tutustui matkalla Morogoron hiippakunnan työntekijöihin 
papa Askofuun ja madam Elisiphaan.
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Henkka Helakorpi, 50, 
lähti rauhanturvaajaksi 
22-vuotiaana ja on pal-
vellut useissa eri pai-

koissa Lähi-idässä, Balkanilla ja 
Afrikassa. Lähtöjä on takana yh-
teensä jo yhdeksän.

Mikä oululaismiestä motivoi 
lähtemään rauhanturvaajaksi yhä 
uudelleen?

– Kipinä on ollut jo ihan en-
simmäisestä kerrasta lähtien. 
Kynnys lähteä madaltuu joka ker-
ta, mutta varsinainen syy lähtemi-
seen on se, että haluan kokea joka 
kerta jotakin uutta, kriisinhallin-
taoperaatiossa myös parhaillaan 
palveleva Helakorpi kertoo.  

– Komennus on hyvää vaihte-
lua niin sanotusta normaalista ar-
kielämästä, vaikka haasteet ovat 
välillä isot ja rauhanturvaamiseen 
sisältyy aina omat riskinsä.

Rooleja tarkkailijoista 
taistelujoukkoihin
Helakorven mukaan rauhantur-
vaamistyön sisältö vaihtelee. Rau-
hanturvaajan rooli voi muuntua 
aseettomasta tarkkailijasta osak-
si raskaasti aseistautunutta tais-
telujoukkoa.

Rauhanturvaaminen on ny-
kyään enemmänkin kriisinhal-
lintaa, Helakorpi selvittää. Krii-
sejä laannutetaan myös ulkopuo-
lisen asiantuntija-avun kautta. 
Niissä on mukana niin oikeusa-
lan asiantuntijoita kuin lääkintä-
henkilökuntaa. 

– Rauhanturvaaminen on mi-
tä suurimmissa määrin kehitys-
yhteistyötä, Helakorpi näkee. 

Hänen mukaansa erilaiset yh-
teistyö- ja rakennushankkeet sekä 
koulutusoperaatiot kuuluvat iso-
na osana suomalaisten rauhan-
turvaamista. 

Ihmisten kohtaaminen ja hu-
manitäärinen työ ovatkin olleet 
kokeneen rauhanturvaajan par-
haita hetkiä hänen urallaan. 

– Ruoan ja lääkkeiden vien-
ti ihmisille on tuonut hienot fii-
likset. Ja toisaalta on hienoa ihan 
vain istua kuuntelemassa paikal-
lisia ihmisiä. 

Operatiivisen työn lisäksi He-
lakorpi on harjoittanut kriisin-
hallintaoperaatioissa diakonia-
työtä. Hänellä on Suomessa omat 
diakoniaopiskelut aloitettu. 

– Moni komennuksella oleva 
onkin sanonut, etteivät he Suo-
messa käy kirkossa, mutta rau-
hanturvatehtävissä hartaudella 
on eri merkitys.

Radikalisoituminen 
on suuri haaste
Valtioiden sisäiset konfliktit ovat 
lisääntyneet 1990-luvulta läh-
tien. Kun osapuolia on enemmän, 

Rauhanturvaajan mielestä kriisimaat tarvitsevat nuoria miehiä jälleenrakentamiseen

Sitkeästi rauhan puolella

 ʝ Vuonna 2009 Henkka Helakorpi työskenteli Afganistanissa.

myös haasteet rauhan saamiseksi 
ovat isommat. 

Helakorven mukaan ennen oli 
enemmän kahden maan välisiä 
riitoja. Nykyään on sisäpoliittisia 
riitoja ja sotia, joissa useat etniset 
ryhmät kiistelevät keskenään. 

– Irakissa ja Afganistanissa on 
alueita, joissa sota ja epävakaus ei-
vät välttämättä näy: ihmiset elävät 
ehkä hyvinkin normaalia elämää, 
hän selvittää. 

Helakorven mukaan henki-
löiden liikkumista eri maissa oli-
si pystyttävä kontrolloimaan ny-
kyistä paremmin.  Paperiton 
siirtolainen on myös turvaton, 
olemassa onkin riski, että hän 
ajautuu rikollisuuden piiriin, rau-
hanturvaaja sanoo.

– Kansainvälisten toimijoiden 
tulee jatkaa kriisialueiden ja mai-

den vakauttamista ja tukemista si-
ten, että maihin saataisiin toimiva 
poliittinen järjestelmä, omat riip-
pumattomat poliisi-, rajavartios-
to- ja puolustusvoimat, sekä toi-
miva oikeusjärjestelmä. 

Helakorpi uskoo, että rajatar-
kastuksilla voitaisiin osittain es-
tää terrori-iskuja Euroopassa ja 
muualla maailmassa. 

Jälleenrakennus 
kaipaa nuoria
Ääriryhmien kehitys ja radikali-
soituminen ovat haasteita, jotka 
näkyvät myös sotaa pakoon läh-
teneitä ihmisiä vastaanottaneissa 
maissa, kuten Suomessa.

– Maahanmuuttajien syrjäyty-
misen estäminen on erittäin tär-
keää, mutta niin kuin olemme näh-
neet, se on haastavaa johtuen eri 

 ʝHenkka Helakorpi on vieraillut suomalaiskouluissa puhumassa 
rauhanturvaamisesta.
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 ✢ Poliisit ovatkin kohdanneet Turun keskustassa 
ihmisiä entistä runsaammin ja läheisemmin.  
Tapahtuma on herättänyt suomalaisissa 
poliisin kannalta varsin epätyypillisen piirteen. 
Turkulaispoliisien puheissa ilmiölle on annettu 
nimeksi turvatankkaus.

– Ihmisillä on selvästi tarve puhua poliisin 
kanssa, kertoa tuntemuksistaan ja kiittää 
viranomaisia. Poliisikin on ollut uuden edessä, 
kun ihmisillä onkin yhtäkkiä näin paljon asiaa.

Kiitoksien ohella poliisit ovat saaneet 
kansalaisilta halauksia.

Ylikonstaapeli Jarkko Leino 
Lounais-Suomen poliisista 22.8. yle.fi:ssä
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Väkivaltatekoihin 
ei reagoida 
seurakunnissa 
selän kääntämisellä 
turvapaikanhakijoille.

Tehdäänkö seurakuntien työssä 
maahanmuuttajien parissa Tu-
run puukkosurmien jälkeen jo-
takin toisin? 

– Tällä hetkellä ei ole tarvetta 
muuttaa mitään.Toimimme jat-
kossa kuten tähänkin asti: hy-
vässä yhteistyössä viranomaisten 
kanssa, vastaa Oulun hiippakun-
nan kansainvälisen työn hiippa-
kuntasihteeri Matti Laurila.

– Minä uskon, että kirkon 
työ tähän asti ja tästedes nimen-
omaan ehkäisee osaltaan radi-
kalisoitumista, koska seurakun-
nissa turvapaikanhakijoilla on 
mahdollisuus solmia yhteyksiä 
kantaväestön kanssa. Tätä tu-
tustumista tapahtuu koko ajan 
eri puolilla.

Laurilan mukaan kirkko ei 
voi päättää kääntävänsä selkän-
sä maahan tulleille muukalai-
sille siksi, että isoon joukkoon 
mahtuu myös rikoksiin syyllis-
tyviä.

– Kirkko on kirkko: se tar-
koittaa, että jokainen ihminen 
on tärkeä Jumalalle riippumatta 
siitä, mikä hänen uskonnollinen 
taustasta on. 

– Kirkossa ei ratkaista kenen-
kään turvapaikanhakijan koh-
taloa: me emme päätä, jääkö 
tänne joku vai lähteekö takai-
sin. Ja maalaisjärki, sellainen 
arjen realismi ihmisten suhteen 

ohjaa edelleen monikulttuuri-
työtämme. 

Mielenterveystyölle
huutava tarve
Kirkkohallituksen asiantuntija 
Marja-Liisa Laihia kantaa mo-
nen muun tavoin huolta maa-
hanmuuttajien mielenterveydes-
tä turvapaikkaprosessin aikana. 

– Vastaanottokeskuksissa pi-
täisi ehdottomasti olla nykyistä 

paremmat mahdollisuudet pitää 
huolta asukkaiden jaksamisesta. 
Tässä on tällä hetkellä aukko-
ja. Mielenterveyden ongelmiin 
puuttuminen lisäisi myös kes-
kusten työntekijöiden työhyvin-
vointia.

Laihia puhuu suuresta avun-
tarpeesta, mutta ei tarkoita, että 
siihen voisivat vastata vain am-
mattiauttajat.

– Joskus parasta tukea odo-
tusaikana olisi mahdollisuus 
tehdä työtä tai kouluttautua, oli-
pa edessä sitten lähteminen tai 
jääminen Suomeen. 

Myös kirkon tulee katsoa tuen 
tarjoamisessa peiliin, Laihia sa-
noo. Hänen mukaansa esimer-
kiksi seurakuntien kasvatustyöl-
lä olisi loistavia, käyttämättömiä 
mahdollisuuksia tarjota nuorille 
turvapaikanhakijoille mielekäs-
tä tekemistä turvapaikkapäätös-
tä odottaessa.  

Riitta  HiRvonen

GALLUP | Mikä tuo turvaa?

”Irakissa ja 
Afganistanissa on 
alueita, jossa sota 
ja epävakaus eivät 
välttämättä näy, 
vaan ihmiset elävät 
hyvinkin normaalia 
elämää.

Rauhanturvaajan mielestä kriisimaat tarvitsevat nuoria miehiä jälleenrakentamiseen

Sitkeästi rauhan puolella

 ʝ Vuonna 2009 Henkka Helakorpi työskenteli Afganistanissa.

Elämyksiä 
hakemassa

 y Suomalainen rauhanturvaa-
minen täytti 60 vuotta vuon-
na 2016. Ensimmäiset suo-
malaiset rauhanturvaajat 
lähtivät Suezille vuonna 1956.

 y  Puolustusvoimien tuoreen 
tutkimuksen mukaan kriisin-
hallintatehtäviin lähtevien 
tärkeimpiä motivaatioteki-
jöitä ovat elämyksellisyyteen 
liittyvät asiat, kuten halu tu-
tustua vieraisiin maihin ja 
kulttuureihin sekä halu teh-
dä jotain merkityksellistä.

 y  Viime vuonna kansainväli-
siin kriisinhallintatehtäviin 
hakeutui 200 reserviläistä 
enemmän kuin edellisvuon-
na. Puolustusvoimien mu-
kaan syynä saattaa olla aktii-
visen markkinoinnin lisäksi 
kansainvälisten kriisien tulo 
lähemmäksi suomalaisia esi-
merkiksi turvapaikanhakijoi-
den myötä.

 y  Kriisinhallintatehtäviin on 
tähän saakka ollut riittä-
västi halukkaita. Pulaa on ol-
lut muassa lääkäreistä ja sai-
raanhoitajista.

 y  Suomalaisia rauhanturvaa-
jia toimii YK:n, Naton ja EU:n 
operaatioissa ympäri maa-
ilmaa.
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maiden taloudellisista tilanteista. 
Resursseja kotoutumiseen on 

oltava tarpeeksi, Helakorpi täh-
dentää.

– Otetaan mieluummin yksi 
kuin kymmenen ja hoidetaan ko-
touttamisvastuu kunnolla. 

Nuorten työkykyisten pako-
laisten palaaminen Lähi-itään 
luo Helakorven mielestä parem-
mat mahdollisuudet alueen sel-
viytymiselle tulevaisuuden haas-
teista. Kriisiyhteiskunnan saami-
nen jalkeille vaatii isoja ponnis-
tuksia. 

– Tavoitteena tulisi aina olla se, 
että henkilö voitaisiin palauttaa 
omaan maahansa, kun se on mah-
dollista. Näin toimimalla autetaan 
lähtömaan jälleenrakentamista.  

KRista  taKKinen

”Kirkossa ei ratkaista 
kenenkään 
turvapaikanhakijan 
kohtaloa.
Matti Laurila

Aiempi työ ei mene uusiksi

 ʝ Turvapaikanhakijat osallistuivat Yhteisvastuukeräykseen Oulun Tuirassa 
viime keväänä.
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Kysyimme lauantaina Oulun Nuku rauhassa -tapahtuman  
kävijöiltä, mitkä asiat antavat heille turvaa arkeen.

 
Teksti ja kuvat

Minna Kolistaja 
elsi salovaaRa

 » Rutiinit antavat turvaa omaan 
arkeeni, samoin perhe ja lähei-
set. Turvallisuusasioita on tullut 
mietittyä paljon jo ammatinkin 
puolesta. Viime aikojen tapah-
tumat eivät ole siihen juuri vai-
kuttaneet. 
Arto Kuoksa, Oulu

 » Meillä on haukkuva turvajär-
jestelmä ja lähellä olevat naapu-
rit tuovat myös turvaa. Emme 
tunne mitään erityistä uutta uh-
kaa, liikenne on terroria suurem-
pi vaara. Pelon ei pidä antaa voit-
taa, silloin terroristit voittavat.
Henna ja Petri Eklund, Oulu

 » Poliisi, suojelupoliisi, rajavar-
tiolaitos ja armeija luovat tur-
vaa. Yleisturvallisuus on tärkeää. 
Vielä 10 vuotta sitten Oulussakin 
uskalsi kävellä iltahämärissä ko-
tiin. Nyt ei tahdo uskaltaa, sen 
verran on maailma muuttunut. 
Harri Mäkelä, Oulu
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Hotelli Tervis, Pärnu
22.10.-29.10.2017 630€/hlö (2hh)

Superior-huoneet, täyshoito!

26.11.-3.12.2017 583€/hlö (2hh)
Superior-huoneet, täyshoito!

JOULUMATKA
20.12.-27.12. (7 vrk) 641€/hlö (2hh)

Superior-huoneet, puolihoito!

Fra Mare Thalasso Spa, Haapsalu
5.11.-11.11.2017 476€/hlö (2hh)

6 vrk täysihoidolla!

10.12.-16.12.2017 476€/hlö (2hh)
6 vrk täysihoidolla!

VIELÄ EHTII MUKAAN!

VARAA
MATKASI

Matka-
kaupasta

sassinliikenne.fi 
puh. 050 308 0698

Bussimatkalle suoraan
Oulusta!

Isokatu 45, 90100 Oulu  
Ma-Pe klo 8.30–21, La-Su klo 10–21 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001  
oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

Elokuussa 
Avainasiakastarjouksessa 
Devisol MIX, 10 mikrog. 200 tabl. 

12,90€ (0,06€/tabl)

 (norm. 16,61€/0,08€/tabl)

Hauska D-vitamiinivalmiste, 
jossa on kolmea eri makuista 
tablettia (banaani, mansikka ja 
päärynä). Sopii koko perheelle 
päivittäiseen käyttöön!  

TERVETULOA! 

J U H L A K I E R T U E  2 0 1 7

30.9. OULU
Klo 19.00 Madetojan sali

MUKANA
YLLÄTYS-
VIERAITA!

Tuiran hautaustoimisto
Valtatie 59, 90500 OULU  puh: 0400 399 506

Muhos
Valtatie 9  

0400 399 486

Liminka
Linnukkatie 2 

0400 399 679 

Tyrnävä
Joonaantie 4 C 1 
0400 399 466

Päivystys ja neuvonta 24h : 0400 399 466 

Oulun Poikien Talo haas-
taa kumppaneitaan pe-
laamaan pesäpalloa leik-

kimielisessä turnauksessa. Mai-
lan varteen kutsutaan erityisesti 
sosiaali-, terveys- ja kasvatus-
alan ammattilaisia. 

Hyväntekeväisyystempauk-
seen on houkuteltu esimerkiksi 
järjestöjä ja kaupungin työnteki-
jöitä. Myös Oulun seurakunnat 
ovat saaneet kutsun kumppani-
pesikseen.

Mukaan lähtemiseen riittää 
kahdeksan pelaajaa, joukkuei-
den tulee olla sekajoukkueita. 

Hauskanpitoa korostava pesis-
tapahtuma järjestetään perjan-
taina 8. syyskuuta ja loppuotte-
lu Oulun Lippo Old Stars -jouk-
kuetta vastaan 9. syyskuuta.

Loppuotteluun selvinneitä 
kumppanuusjoukkueiden par-
haimmistoa vahvistaa lyöjäku-
ningastittelin ansainnut lippo-
lainen Matti Korhonen. Kor-
honen on Vuolle Setlementin 
kummipelaaja ja Poiken Talo osa 
Vuollen toimintaa.

Poikien Talon johtaja Jussi 
Markus kertoo, että kumppa-
nuuspesistä pelataan nyt ensim-

mäistä kertaa. Markus muistut-
taa, että Oulun Lipon muka-
na oleminen ei tarkoita sitä, et-
tä muiden pelaajien olisi oltava 
mailapelin taitureita.

– Yhteistyö- ja avunantofi ilik-
sellä mennään. Hurtti huumori 
mukaan!

Markus toivoo, että varoja 
saadaan kerättyä, jotta Poikien 
Talon pojat pääsevät vaikkapa 
eräleirille.

Ilmoittautumiset ja lisää tie-
toa jussi.markus@vuolleoulu.fi  
tai p. 044 7261 264.

RIITTA HIRVONEN

Poikien Talo haastaa pesäpalloon

Hymy herkässä vielä maalissakin

Mukava yhteisöllinen ta-
pahtuma, kuvailevat 
Tuovi Tuohino, Var-

pu Lääveri ja ohjaajansa Jonna 
Karjalainen. 

Kolmikko tuli viime lauan-
taina järjestettyyn Piispansau-
vakävelyyn oululaisesta Iiris-ko-
dista.

Maaliin päästiin hyväntuu-
lisina – matkaksi valittu 1,3 ki-
lometriä oli juuri passelin pitui-
nen eikä sadettakaan tullut hai-
taksi asti.

Oulun teatterin kulmilla oli 
tapahtuman aikaan tavanomais-
ta enemmän väkeä liikkeellä, sil-
lä yhdettätoista kertaa järjestetty 
Piispansauvakävely järjestettiin 
tällä kertaa osana Nuku rauhas-
sa -kokonaisturvallisuustapah-
tumaa. Näkyvästi esillä olivat 
muun muassa Puolustusvoi-
mat, poliisi ja monet vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen järjestöt.

Panssarintorjuntaohjusjär-
jestelmät, kranaatinheitintela-
kuorma-autot ja muu Puolustus-
voimien kalusto kiinnosti kaike-
nikäisiä kävijöitä – mutta oliko 
niiden vyöryminen esille enem-
män pelkoa kuin turvallisuutta 
herättävää?

– Armeija suojelee meitä. 

Jos jotakin tapahtuu, he tulevat 
apuun, ajattelee Oulussa asuva 
Gonghong Wei.

Hän tuntee olonsa turvalli-
seksi. 

– Ainakin useimmiten. Mut-
ta nyt Turussa ja maailmalla ta-
pahtuneiden iskujen jälkeen pi-
tää olla tarkkaavaisempana vä-
kijoukoissa liikkuessaan. Terro-
ristinen isku olisi mahdollinen 
täälläkin, onhan Oulu pohjoi-
sen Suomen tärkein kaupunki.

Lastensa kansa liikkeellä ol-
leiden Veli-Pekka Kotikum-
mun ja Laura Partasen mieles-
tä Nuku rauhassa -tapahtuma 
toi esille sitä, että Suomessa yri-

tetään pitää huolta turvallisuu-
desta.

Arjessa turvaa tuovat ko-
ti, perhe, luotettava lähiverkos-
to ja työ.

– Omasta puolesta ei pelota, 
mutta se pelottaa, mihin maa-
ilma on menossa, Kotikumpu 
miettii.

Oulussa Kotikummun ja 
Partasen mukaan uskaltaa vielä 
liikkua isoissakin tapahtumissa. 

– Mutta tiettyä varautunei-
suutta huomaa jo siinä, kun al-
kaa miettiä mahdollisia loma-
kohteita ulkomailla, Partanen 
sanoo.

MINNA KOLISTAJA

 c���遝✦� Jonna Karjalainen, Varpu Lääveri ja Tuovi Tuohino tulivat reippaina maaliin ja jatkoivat tutustumaan 
tapahtumatoriin.

 c���遝✦� Gonghong Wei tutustui sinkoon Kainuun prikaatin 
tiedustelukomppaniassa palvelevan varusmies Ilari Ojakorven opastuksella.
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Seurakuntalehti tuo kirkon 
kotiin.

Näin ajattelee Oulun 
seurakuntien yhteisen 

kirkkoneuvoston puheenjohtaja 
Niilo Pesonen. 

– Rauhan Tervehdys on ennen 
kaikkea jäsenlehti. Mutta termi 
on minusta vähän kevyt kuvaa-
maan kokonaisuutta.

Lehti vahvistaa 
jäsenyyttä seurakunnassa
Rauhan Tervehdys jaetaan noin 
105 000 talouteen ilmaiseksi, seu-
rakuntien alueilleen tilaamana. 

– Tilaajan näkökulmasta seu-
rakuntalehti luo ja vahvistaa jä-
senyyttä seurakunnassa. Lehdes-
tä saa tietoa tapahtumista, joihin 
voi osallistua ja lehti antaa eväitä 
hengelliseen elämään. 

– Seurakuntalehti on aika 
keskeinen yhteydenpitäjä ihmi-
siin päin. Kaikki eivät tapaa jo-
ka viikko seurakunnan työnte-
kijää, käy jumalanpalveluksissa 
tai osallistu seurakunnan tilai-
suuksiin.

Lukijaa seurakuntalehti pal-
velee myös siten, että siinä ovat 
helposti käden ulottuvilla paitsi 
oman seurakunnan myös lähi-
seurakuntien menot. 

– Ihmiset liikkuvat yli seura-
kuntarajojen. Jumalanpalveluk-
siinkin saatetaan lähteä muualle 
kuin omaan kirkkoon. Myös isot 
produktiot, kuten musiikkinäy-

telmät, konsertit, luennot ja vas-
taavat vetävät kävijöitä isommal-
takin alueelta.

Oma lehti on 
viestinnän kivijalka
Oulun seurakunnille oma lehti 
on Pesosen mielestä viestinnän 
kivijalka. 

Lehdeltä Pesonen odottaa mo-
nipuolista sisältöä, onhan kirk-
kokin moninainen. 

Pesosen mielestä seurakunta-
lehden ei pidä väistellä niin sa-
nottuja hankalia aiheita. 

– Toisaalta eri näkemyksiä pi-
tää tuoda esille rakentavasti, ei 
hajottavasti.

Jos seurakuntalehti haluaa ot-
taa kantaa, sen paikka on Pesosen 
mielestä lehden pääkirjoituksessa. 
Muilta jutuilta hän toivoo mahdol-
lisimman suurta objektiivisuutta.

Pesosen mielestä hengelli-
nen sisältö on oleellinen osa seu-
rakuntalehteä, mutta kannes-
ta kanteen hengellistä sisältöä ei 
tarvitse eikä pidä olla.

– Ajattelen, että kaikkia ihmi-
siä kiinnostaa järjellinen pohdin-
ta esimerkiksi uskonkysymysten 
äärellä: mikä on elämän tarkoi-
tus, mikä on totta, miksi voimme 
ajatella että Jumala on olemassa 
ja niin edelleen

– Ikuisuuskysymykset saavat 
ihmisen aina kiinnostumaan.

Pesosta itseään kiinnosta-
vat erityisesti henkilöhaastatte-

lut sekä artikkelit ajankohtaisis-
ta asioista ja ilmiöistä. 

– Arvostan myös aineistoa, 
joka tukee ihmisen jaksamista ja 
arjessa selviytymistä. Kiinnosta-
via ovat myös jutut, jotka antavat 
ajattelemisen aihetta.

Mainoskieltotalouksien
odotus päättyi
Painettu lehti on kalliimpi kuin 
nettilehti. Seurakunnat ovat kui-
tenkin halunneet satsata painet-
tuun sanaan. 

– Kotiin kannettuna lehti on 
vahvempi viesti, Pesonen näkee.

Ihanteellinen tilanne on, kun 
lehti ilmestyy kerran viikossa. 
Siihen lukijat ovat tottuneet ja 
sitä osataan odottaa.

Vuodenvaihteesta lukien Rau-
han Tervehdyksen jakelu laajeni 
Oulussa.

Seurakuntalehti jaetaan nyt 
myös niin sanottuihin mainos-
kieltotalouksiin eli talouksiin, 
joiden ovessa tai postiluukussa 
on merkintä Ei mainoksia.

Levikki laajeni 5 000–10 000 
kappaleella etenkin Tuomiokirk-
koseurakunnan ja Tuiran seura-
kunnan alueilla.

Muutos on ollut tervetullut 
heille, jotka vuosikausia ihmette-
livät, miksi mainosten jaon kiel-
tävä ei voi silti saada lehtiä. Kyse 
oli Rauhan Tervehdystä aiemmin 
Oulussa jakaneen Postin omasta 
linjauksesta.

– Seurakuntiin tuli tästä pal-
jon palautetta, Pesonen muistaa.

Minna Kolistaja

Varrella virren 
soi seuraavaksi 
Kiimingissä
Oulun seurakuntien Varrella vir-
ren -yhteislauluillat jatkuvat syys-
kuussa. Seuraava ilta pidetään kes-
kiviikkona 6.9. kello 18 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa. Lauluti-
laisuudet ovat osa reformaation 
merkkivuoden tapahtumia. 

– Haluamme lähestyä ja käsi-
tellä virsiä eri tavoilla ja toteut-
taa virsi-iltoja ei niin perinteises-
ti, kuvailee lauluiltoja niiden ide-
oija, Oulun seurakuntien nuoriso-
muusikko Esa Rättyä. 

Lauluiltoihin toivotaan osallis-
tuvan kaiken ikäisiä ihmisiä.  

Lokakuussa lauletaan Hauki-
putaalla, marraskuussa Karjasil-
lalla ja joulukuussa vielä Oulu-
joella.

Tuomiokirkossa 
kaikille avoin 
vihkihetki 
Oulun tuomiokirkossa järjeste-
tään vihkihetki lauantaina 9.9. 
kello 16–19. 

Vihkihetkeen ei ilmoittaudu-
ta etukäteen, vaan parit vihitään 
saapumisjärjestyksessä.  Mukaan 
tarvitaan esteettömyystodistus, 
joka on hankittu viimeistään 
viikkoa ennen vihkimistä jom-
mankumman vihittävän koti-
seurakunnan kirkkoherranviras-
tosta. 

Vihkipari voi kutsua kirkkoon 
läheisiään, mutta tarvittavat kak-
si todistajaa löytyvät myös seu-
rakunnan puolesta paikan pääl-
tä. Vihkimisen jälkeen on tarjol-
la kakkua ja kahvit hääparille ja 
kahdelle todistajalle tuomiokir-
kon kryptassa. Vihkitoimitus ja 
juhlakahvit ovat maksuttomia.

Morsiuspukuja, kenkiä ja hun-
tuja häihin voi lainata Dom se-
cond hand -putiikista. Dom si-
jaisee Vanhan Pappilan vintillä, 
Asemakatu 6. Dom on avoinna 
keskiviikosta perjantaihin kello 
12–18.

Vuoden viimeinen vihkihetki 
järjestetään 29. joulukuuta.

Puolet seurakunnista 
myy kiinteistöjään
Seurakunnat ja seurakuntayhty-
mät ympäri Suomea varautuvat 
tiukentuvaan taloustilanteeseen 
kiinteistöjen myynnillä ja toimin-
nan uudelleenjärjestelyillä.

Puolet seurakunnista suun-
nittelee kiinteistöjen myymistä, 
mutta yt-neuvotteluja suunnitte-
lee vain kuusi prosenttia seura-
kunnista.

Tiedot ilmenevät Kirkon työ-
markkinalaitoksen tekemästä 
ajankohtaiskyselystä, joka kar-
toitti seurakuntatalouksien tasa-
painottamis- ja säästötarpeita se-
kä niihin käytettäviä keinoja.

Seurakunnat arvioivat henki-
löstönsä lukumäärän vähenevän 
noin neljä prosenttia vuoteen 2019 
mennessä.

”Ikuisuuskysymykset 
saavat ihmisen aina 
kiinnostumaan.
Niilo Pesonen

Seurakuntalehti pitää yhteyttä, antaa tietoa ja tukee arjessa

Lehti tuo kirkon kotiin

 ʝ Rauhan Tervehdyksen voi nyt napata mukaansa Oulun lentoaseman ala-aulasta. Telinejakelu aloitetaan myös Oulun yliopistolla.

Nyt myös 
telinejakelussa

 y Rauhan Tervehdystä on 
nykyisin jaossa Oulun 
lentoasemalla.

 y Telinejakelu aloitetaan 
myös yliopistokampuk-
sella. 31.8. alkaen RT:n voi 
noutaa yliopistopastorin 
työhuoneen ilmoitustau-
lun luota. (TF101)

 y Keskustassa lehden voi 
hakea Keskustan seura-
kuntatalon aulasta (Iso-
katu 17, käynti sisäpihan 
kautta).
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Kai Sadinmaan 
Ilmestyskirja on 
puhdasoppinen 

pamfl etti: se kärjis-
tää, asettaa vastak-
kain, maalaa asiat 
mustavalkoisesti. Sa-
dinmaa tietää, mitä 
pitäisi rikkoa ja mi-
tä korjata – ja hyvä 
niin, sillä se on tyy-
lilajin tarkoitus. 

Tervolasta läh-
töisin oleva, nykyi-
sin Helsingissä vai-
kuttava Sadinmaa 
jatkaa teoksessaan jo tutuksi 
tullutta voimakasta yhteiskun-
takritiikkiään. Kirjassa on mu-
kana aimo annos teologiaa, jopa 
syvällisemmin kuin edellisessä 
teoksessa, ensisijaisesti kirkolle 
suunnatussa 10 käskyjä kirkolle 
-teoksessa. 

Erityisen kiinnostavaa on 
perinteisen luterilaisen synti-
käsityksen kritiikki: Sadinmaa 
osoittaa, että Uudessa testa-
mentissa synti ei tarkoita oman 
navan tuijottelua, vaan on mer-
kitykseltään kollektiivisempi ja 
yhteiskunnallisempi. Yksilö-
keskeinen syntikäsitys onkin 
augustinolais-luterilainen teo-
loginen vääristymä. Sadinmaan 
kuvaukset siitä, millainen oli-
si vaihtoehtoinen nykykirkko, 
ovat kiehtovia.

Sadinmaan Ilmestyskirja 
huutaa, ettei nykymeno voi jat-
kua, loppu on lähellä. Toisaal-
ta viimeiset 2500 vuotta on ai-
nakin länsimaisessa aate- ja 
oppiperinteen piirissä varoitet-
tu lopun läheisyydestä.  Kirja ei 

vastaa siihen, 
miksi juuri Sa-
dinmaan lo-
pun ajan mer-
kit pitäisivät 
paikkansa. 
Skeptikko voi-
si ajatella, että 
maailmanlop-
pua on pakon 
edestä siirretty 
ennenkin.

Ilmestys-
k ir jan Jee-
sus on poliit-
tinen aktivis-

ti. Rooman esivalta teloitti hä-
net poliittisena kapinoitsijana 
– ei meidän syntiemme tähden. 
Sadinmaa tulkitsee Jeesuksen 
toimintaa ja opetusta nykyajan 
kapitalismikriittisestä näkö-
kulmasta käsin. On kuitenkin 
tulkinnanvaraista, kuinka his-
toriallisena lukija voi pitää Jee-
suksen vapautusteologisia kan-
nanottoja. 

Kaiken ruoskinnan jälkeen 
teoksen viimeinen luku suo toi-
voa: ”Armon ja rakkauden val-
takunta on siellä, missä jaamme 
leipää tarvitseville, vaatetamme 
alastoman, annamme kodin ko-
dittomalle, vapautamme vangi-
tun, päästämme sorretut vapau-
teen.” On vaikea olla eri miel-
tä, kun Sadinmaa kuvailee pe-
lastusta näillä sanoilla. 

Kaiken kaikkiaan kirja on 
voimakas kannanotto heikom-
pien puolesta ja teologisesti 
kiinnostava kirkko- ja yhteis-
kuntakritiikki. Kannattaa lu-
kea.

ÁRPÀD KOVÀCS

TYÖPAIKKOJA AVOINNA

Siikalatvan seurakunnassa on avoinna 

SEURAKUNTAPASTORIN  virka  alkaen 1.1.2018

Seurakunnassamme on viisi kirkkoa ja seurakuntataloa sekä kuusi hautaus-
maata. Toiminta toteutuu viidessä kappelissa.  Viran hoitaminen edellyt-
tää oman auton käyttöä. 

Viranhoitajalta toivotaan hyvää motivaatiota perusseurakuntatyöhön (ju-
malanpalvelukset ja toimitukset) ja halua tehdä seurakunnallista kasvatus-
työtä. Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka edellyttää suo-
men kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyy-
dyttävää ymmärtämisen taitoa.  Virkaan määrättävän on esitettävä hyväk-
syttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisterio-
te.  Virassa voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa. 

Prosessissa huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt sekä pap-
pisvihkimystä hakevat teologian maisterit. Virkaan ilmoittautuvia pyyde-
tään varautumaan haastatteluun viikolla 37. Tarkempi ajankohta ilmoite-
taan haastatteluun kutsuttaville erikseen.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapi-
tuliin 07.09.2017 klo 15  mennessä KirkkoHR-palvelun kautta hiippakunnan 
kotisivulta. Jo vihityt papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedos-
toksi nimikirjaotteen.

Lisätiedot: kirkkoherra Merja Jyrkkä, p. 040 5181 181 sekä 
hiippakuntapastori Outi Uusimäki,  p. 044 7555 512.  
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.  

HIEROJA HUTTUNEN
Koulutettu hieroja  
Johanna Huttunen

∙ hierontaa ∙ triggerpistepainelua 
∙ kivunhoitoa ∙ nivelliikkuvuuden 
edistämistä ∙ itsehoitoneuvontaa

Mäkelininkatu 43, Oulu.   
Ajanvaraus: 044 33 55 154
www.hierojahuttunen.fi

HOITOA PINTAA 
SYVEMMÄLTÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus
Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

VUOKRALLE TARJOTAAN

PALVALUJA
TARJOTAAN

TERVEYS JA HYVINVOINTI

KIITOKSET

Tunne kirkkosi.
Tilaa Kotimaa  
opiskelijalle!
Kotimaa tarjoaa yleissivistävää tietoa ja kirkollista sisältöä, 
josta on hyötyä opinnoissa. Tilaa hyödyllinen lahja lapselle, 
lapsenlapselle, kummilapselle – opiskelijalle, joka haluaa 
ottaa tuntumaa tulevaan työkenttään.

Kotimaa-lehti
4 kk vain

(norm.  45 €)
29€

Tarjous on voimassa 31.12.2017 saakka ja koskee vain uusia opiskelijatilauksia Suomessa. Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Alle 18-vuotiailta tulee olla 
huoltajan lupa tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi  
tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja digilehtien 24 %.

TEE TILAUS  
HALUAMALLASI TAVALLA

 
> Soita 020 754 2333* 

> Tilaa verkosta:  
www.kotimaa.fi/tarjous
> Lähetä sähköpostia: 

asiakaspalvelu@kotimaa.fi
Tilaus on määräaikainen.
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Lämmin kiitos kaikille  
syntymäpäivääni muistaneille. 

Lähetystyölle tuli yhteensä 970€.   

Maija-Liisa Huttula

Aurinkokodissa ISOKATU 93
 55-vuotta täyttäneelle kaksio (43 m2 ja 50 m2) lasitetulla parvekkeella.
 Tiedustelut arkisin klo 8-16 p. 040 573 4478

KIRJAT

 c���䃍䜞� Kai Sadinmaa: 
Ilmestyskirja (Into 
Kustannus 2017)

Dystopia, 
siunaus ja pelastus
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Kiimingin työntekijät 
opiskelivat Lutheria 
paikan päällä 
Saksassa

Kiimingin seurakun-
nan työntekijät alkoi-
vat miettiä reilu vuo-
si sitten, olisiko mah-
dollista Reformaati-
on juhlavuoden 2017 

kunniaksi tehdä yhteistä opin-
tomatkaa, joka tutustuttaisi ai-
heeseen. Pastori Seija Helomaa 
oli piirtänyt ”sarjakuvan” Martti 
Lutherin elämästä ja häneen liit-
tyvistä tapahtumista. Sen myötä 
mielenkiintomme Lutherin elä-
mään kasvoi. 

Matkan suunnitteluun valittiin 
pieni porukka, joka alkoi katsel-
la kohteita. Lopulta päädyttiin 
siihen, että Saksa olisi luontevin 
kohde. 

Neljän yön mittaiselle mat-
kalle lähdettiin vappuviikolla 
2017. Jokainen työntekijä osal-
listui maksamalla itse omavas-

tuuosuuden ja säästäen kuluvan 
vuoden koulutusrahansa matkan 
kustannuksiin.

Majoituimme ensimmäiset 

yöt Wittenbergissä. Tutustuim-
me Eislebenissä Lutherin syn-
nyin- ja kuolintaloihin, jotka on 
muutettu museoiksi. Luther syn-
tyi 10.11.1483 ja kuoli 18.2.1546. 

Eislebenin ja Erfurtin välissä 
on paikka, jossa historian tieto-
jen mukaan Luther kävi ukkos-
myrskyssä kovaa uskonkamppai-
lua ja lupasi Jumalalle menevän-
sä luostariin.

Erfurtissa vierailimme augus-
tinolaisluostarin pihapiirissä, St. 
Severin kirkossa ja tutustuimme 
Pyhän Marian katedraaliin, jossa 
Luther vihittiin papiksi.

Kävimme myös Wittenbergis-
sä Lutherin kodissa, joka oli alku-
jaan augustinolaisluostari. Siellä 
Luther asui ensin munkkina ol-
lessaan ja myöhemmin perheensä 
kanssa. Samaisessa paikassa Lut-
her sai hienoja teologisia oivalluk-
sia ja kirjoitti tekstejä, jotka muut-
tivat maailman. 

Vierailimme Linnankirkossa 
jumalanpalveluksessa. Kirkko oli 
ääriään myöten täynnä sekä pai-
kallisia että turisteja. Matkalla 
näimme reformaatiopuiston, jos-
sa oli eri maiden ihmisten istut-
tamia puita. 

Tutustuimme myös Raatihuo-
neeseen ja Pyhän Marian kirk-
koon. Matka jatkui Berliiniin, jos-
sa vietimme myös pari yötä. 

Berliinissä tutustuimme Sak-
san historiaan, kävimme katso-
massa vanhaa Itä- ja Länsi-Sak-
san välistä muuria. Pääsimme tu-
tustumaan Suomi-keskukseen.

Nautimme paikalla diakonis-
samme Seija Lomman tarjoa-
mat syntymäpäiväkahvit. Suo-
mi-keskuksesta suunnistimme 
lentokentälle, josta lähdimme 
monin tavoin rikastuneena ko-
timatkalle.

ERJA HAHO

 c������ Kiimingin seurakunnan työntekijät vierailivat viime keväänä 
Wittenbergissä Saksassa Lutherin jalanjäljissä.

Luther tutuksi matkustamalla

Er
ja
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KIIMINGIN SEURAKUNTA KIRJAT

Varrella virren -lauluilta ke 6.9. klo 18 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 

Luther-ilta ti 19.9. klo 18 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa. 
Leipomista ja esitelmä Lutherista ja 
uskonpuhdistuksesta klo 19,
Pauli Niemelä. 

Enkelilaulujen ilta su 1.10. klo 19
Jäälin kappelissa.

Gaudiate-kuoro su 15.10. klo 19
Kiimingin seurakuntakeskuksessa.
Suomi 100 -teemainen konsertti.

Kantaattikonsertti: 
Kiimingin kamarikuoro ja solistit 
Tomi Punkeri ja Mari Klemettilä to 9.11. klo 19
Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Juhlavuoden teesien julkistaminen to 2.11. klo 18
Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Reformaation muistopäivän messu su 5.11. klo 10 kirkossa. 

Messu su 19.11. kirkossa. Kirkkokahvit ja musiikkia.

Jaakko Löytty pe 24.11.
Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Poikakuoro Pohjantähdet ja Cantio Laudis 
su 3.12. Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus ja 
juhla 6.12. Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Tyttö- ja nuorisokuoron joulukonsertti  
Kiimingin seurakuntakeskuksessa.  
Päivä tarkentuu myöhemmin.

Raamattuluentosarja alkaen ti 9.1.2018
Jäälin kappelissa (Sota ja Rauha Raamatussa – 
Sisällissodasta 100 vuotta).

Piispantarkastus Kiimingissä 2. ja 4.2.2018

Tulevia tapahtumia

to 9.11. klo 19

 to 2.11. klo 18

su 5.11. klo 10 kirkossa. 

 su 19.11. kirkossa. Kirkkokahvit ja musiikkia.

Kuvat: W
ikipedia, Rauhan Tervehdyksen arkisto

Gaudiate

Poikakuoro Pohjantähdet

Cantio LaudisJaakko Löytty

Martti Luther
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RADIO & VERKKO | Kirkko lähelläsi

Linkki juttuarkistoon, 

ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 

www.oulunseurakunnat.fi /

verkkokirkko

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi 
Sunnuntaina 3.9.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Marja Raatikainen 
Tuiran seurakunnasta. Vaari lukee 
Raamatusta pienelle Muru-tytölle 
kertomuksen, jossa Jeesus paran-
taa ramman miehen.
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. 
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Sunnuntaina 3.9.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Marja Raatikainen 
Tuiran seurakunnasta. Vaari lukee 
Raamatusta pienelle Muru-tytölle 
kertomuksen, jossa Jeesus paran-
taa ramman miehen.
Klo 10 jumalanpalvelus Kempeleen 
Pyhän Kolminaisuuden kirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.

Sunnuntaina 3.9. 
Klo 10 messu Oulunsalon kirkos-
sa. Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
avustaa Petri Satomaa, kanttorit 
Pirjo Mäntyvaara ja Anna Kälkä-
jä, Uusi Ääni -kuoro.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista lau-
antaihin klo 6.15–6.25, toinen lä-
hetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauantai-
sin klo 18.
Sunnuntaina 3.9.
Klo 10 jumalanpalvelus Kangas-
niemen kirkosta.
 
YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.05 ja uusintana maanantai-
sin kello 11.

Sa
nn

a 
Kr

oo
k

Siioninvirsiseurat: ti 5.9. klo 20.00 Pyhän Laurin kappelissa Äkäslompo-
lossa, su 10.9. klo 14.00 Kaisuleena Joenväärällä, Iisakantie 45, Kiiminki, 
su 10.9. klo 18.30 keskustan seurakuntakodilla, Tiilitie 1, Kempele
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14
Tervetuloa!

3.9.2017 klo 14 Lauluseurat 
Puhe Niilo Karjalainen
Oulun seudun Uusheräys  
P-P Ev.lut Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 3.9. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Pekka Kyösti.

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

YHDISTYKSET

MUUT SEURAKUNNAT

HAUTAUSPALVELUJA

 

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 3.9. klo 11 jumalanpalvelus- Sunday service. Nyyttäri-
sunnuntai-Potluck Sunday.
Ma 4.9. klo 13 Maanantaikerho naisille. Klo 18 Veljesliitto,  

kaikille avoin miestenryhmä
Ti 5.9. klo 10-10.30 hartaus, klo 10.30- 13 Taukopaikka-kahvila
Ke 6.9. klo 13 rukouskävely

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
La 2.9. klo 19 VALO – ilta. Su 3.9. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus. Mikko Saukkonen, 
Mtk. Lastenkokoukset ja seimi. Ke 6.9. klo 17 
Soppakirkko. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. 

Tilaisuudet Toppila-Centerissä Paakakatu 2 ja 3.
La 2.9 klo 11-13 Soppaa ja Evankeliumia To 7.9 klo 18 Majakka – ilta 
Tervetuloa!

To 31.8. klo 19 Evankeliumi-ilta, Tuomo Ruuska, Mika Martinmäki, She-
kinah Glory ylistysryhmä. Pe 1.9. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 3.9. klo 11 
Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Risto Wotschke, aihe: Elinvoi-
mainen seurakunta osa 3, musiikki: Jyrki ja Teija Kalermo. Ke 6.9. klo 18 
Varkki-ilta, Megazone 5 €. 15.-17.9. Lehtimajanjuhla, Michael Yaron.  
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 3.9. klo18.00 EHTOOLLIS
JUMALANPALVELUS 

Vieraana Petri Nuotio  
Marttyyrien ääni -järjestöstä
Ke 6.9. klo 18.30 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA, Esa Vähäaho
Su 10.9. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

Ke 13.9. klo 18.30 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA, Kari Miettunen

Su 17.9. klo 11.00 LÄHETYSJUMALAN
PALVELUS, Kari Miettunen

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun Lähetysseurakunta
www.oulunlahetyssrk.com

Hallituskatu 36

Vierailijoita: Heikki Kangas, su 3.9. 
klo 14. Kansakunnat saartavat 
Jerusalemia klo 16. Israel ja  
Jumalan rauhansuunnitelma  
Ruth Närhi su 10.9. klo 16.00
Olet sydämellisesti tervetullut!

Yli-Iin kirkkoherrana pit-
kään vaikuttaneelta rovas-
ti Toivo Hyyryläiseltä on 

ilmestynyt uusi hartaus- ja ru-
nokirja Toivon kipinöitä. Jokai-
sen hartauden yhteydessä on sii-
hen liittyvä ja hartautta syventä-
vä runo.  

Kirjaansa Hyyryläinen on 
koonnut 82 hartauskirjoitustaan 
ja saman verran omia runojaan. 

Hartauksien ja runojen ke-
hyksenä ovat kirkkovuoden 
juhlat ja ajankohdat. Runoissa 
on muutamia hänen suomenta-
miaan tai kielellisesti uudista-

miaan vanhoja runoja. Suurin 
osa niistä on kuitenkin aikai-
semmin julkaisemattomia. 

Runot on tarkoitettu syventä-
mään, selkeyttämään ja elävöit-
tämään hartauskirjoituksen ai-
hepiiriä. Hartauksien ja runo-
jen keskeinen sanoma on Kris-
tuksessa oleva toivo. 

Jumalan armon ja rakkau-
den kipinät voivat tänäkin päi-
vänä sytyttää, voimaannuttaa 
ja valaista tietä eteenpäin, Hyy-
ryläinen on todennut esitelles-
sään Väylämedian julkaisemaa 
teostaan.

”Jumalan armo sytyttää”

 c������ Oulunsalon kirkko.
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SANAN AIKA

SUOMALAINEN MESSU, JUHLAVERSIO

Säveltäjä Lasse Heikkilä.
Esityksestä vastaa Valkia-ryhmä 
ja Uusi Ääni -kuoro. Juontajina 
Radio Deistä Ariel Neulaniemi ja Anu 
Lehtipuu. Yhteistyössä Rauhan 
Tervehdys ja Oulun seurakuntayhtymä.

LAUANTAINA 16.9. 
OULUN MUSIIKKIKESKUS KLO 16

Liput:
15 euroa Ticketmaster.fi  
20 euroa ovelta

www.radiodei.fi 

Joskus toivon omaavani supervoimia. 
Olisin voittamaton, rohkea ja lan-
nistumaton. Mutta en ole. Jos pys-
tyisin tekemään kärrynpyöriä, niin 
tekisin niitä. Jos osaisin seisoa käsil-

läni, niin seisoisin. 
Heli Karjalainen toteaa runossaan: 

”Jumala johdattaa minua askel askelel-
ta. Minun oma hätäinen mieleni haluaisi 
harppoa vuorienkin yli. Älä hätäile, sanoo 
rakastava ääni hiljaa. Älä yritä harppoa. 
Tyydy ottamaan askel kerrallaan.” 

Olen kiitollinen, että saan herätä uu-
teen aamuun. Olen luonteeltani kärsimä-
tön. Maltti ei ole luonteeni, kun tahdon 
tehdä jotain. Myönnän ja tunnustan sen. 
Olen harpponut askeleita miltei juoksu-
maisesti. Kyynärsauvani muuntuu välil-
lä matkasauvaksi.

Mistä olet kotoisin? Mistä olet poissa? 
Myös nämä kysymykset vaivaavat minua. 
Koen olevani välillä juureton, koditon. Ku-
ka minä olen? Tunnen olevani Eino Lei-

non runossa: ”Minun tieni ovat etsijän tei-
tä. Minun tieni ovat taistelijan teitä!” 

Virressä 359 rukoillaan: ”Minua kut-
su, houkuta ja etsi, nosta, kanna, etsi-
mään minut taivuta, tie luokses löytää 
anna. Näin ahdistakoon hätäni turviisi, 
Vapahtaja, ja olkoon sydämessäni sinul-
le aina maja.” 

Jumalan rakkaudella on nimi: Jeesus 
Kristus. ”Hän on meidän syntiemme so-
vittaja, eikä vain meidän vaan koko maa-
ilman.” 

Usko syntyy luottamuksesta Jumalan 
rakkauteen, huolenpitoon ja siitä etten ole 
sittenkään yksin, vaan Hän pitää minusta 
huolta. Olen rakastettu. 

Jumalan rakkaus on armoa, puhdasta 
lahjaa, eikä sitä voi ansaita millään taval-
la. Rakkaus synnyttää rakkautta. Kun Ju-
mala hyväksyy minut, silloin voin itsekin 
hyväksyä itseni sellaisena kuin olen.

Juha Vähäkangas
pastori, Karjasillan seurakunta

Juuri tällaisena hyvä

Jeesus, parantajamme
Ihminen on kutsuttu ylistämään 
Jumalan nimeä. Synti estää meitä 
tekemästä näin, mutta Jeesus 
voi antaa meille näkevät silmät, 
kuulevat korvat ja Jumalan tekoja 
ylistävän kielen.

Sunnuntai 3.9.2017
 ʍ Psalmi: Ps. 30:3–6, 12–13 tai  

 Ps. 146:5-10
 ʍ 1. lukukappale: Sananl. 18:4–8, 21
 ʍ 2. lukukappale: Jaak. 3:2–12
 ʍ Evankeliumi: Matt. 12:33–37

Riita on lähellä, kun tyhmä puhuu, 
hän kärttää itselleen selkäsaunaa.
Oma suu on tyhmän tuho, omat 
sanat punovat hänelle ansan.
Makealta maistuvat panettelijan 
puheet, ne painuvat syvälle sisim-
pään. 
Kielen varassa on elämä ja kuolema 
- niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat 
hedelmää.

Matt. 12: 33–37
Jeesus sanoi:
    ”Jos puu on hyvä, sen hedel-
mäkin on hyvä, mutta jos puu on 
huono, sen hedelmäkin on huono. 
Hedelmästään puu tunnetaan. 
Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän 
puheenne voisi olla hyvää, kun 
itse olette pahoja! Mitä sydän 
on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä 
ihminen tuo hyvyytensä varastosta 
esiin hyvää, paha ihminen pahuu-
tensa varastosta pahaa. Minä sanon 
teille: jokaisesta turhasta sanasta, 
jonka ihmiset lausuvat, heidän on 
tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi 
perusteella sinut julistetaan syyttö-
mäksi, ja sanojesi perusteella sinut 
tuomitaan syylliseksi.”

Ps. 30: 3–6, 12–13
Herra, minun Jumalani, 
sinua minä huusin avuksi,
ja sinä teit minut terveeksi.
Herra, sinä pelastit minut 
tuonelasta.
Hautaan vaipuvien joukosta sinä 
toit minut takaisin elämään.
Laulakaa Herralle, te Herran 
palvelijat,
ylistäkää hänen pyhää nimeään!
Hänen vihansa kestää vain hetken,
hänen hyvyytensä läpi elämän.
Illalla on vieraana itku
mutta aamulla ilo.
Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi,
riisuit yltäni suruvaatteen ja puit 
minut ilon pukuun.
Siksi minä laulan sinulle 
kiitoslaulun,
laulan koko sydämestäni enkä 
vaikene.
Herra, minun Jumalani,
sinua minä ylistän nyt ja aina.

Sananl. 18: 4–8, 21
Syvä kuin meri on harkittu puhe, 
virraksi paisuu viisauden lähde.
Ei ole oikein pitää syyllisen puolta ja 
sortaa syytöntä oikeudessa.

110-vuotias Rauhan Tervehdys juhlii yhdessä Radio Dein kanssa 
lauantaina 16.9. klo 16 Madetojan salilla. 
Luvassa välähdyksiä maan vanhimman yhä ilmestyvän seurakuntalehden taipaleelta. 
Tule tervehtimään tekijöitä ja hakemaan oma jääkaappimagneettisi!
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Reetta Meriläinen kuuli Nais-
ten Pankista ystäviltään en-
simmäisen kerran vuonna 
2007. 

– Idea kolahti minuun he-
ti. Naisten Pankki on suora-

viivaista toimintaa, joka kohdistuu kehitys-
maiden naisiin. 

Meriläisellä oli aluksi myös ennakko-
luuloja.

– Mietin, onko kyseessä eliittirouvien 
uusi harrastus, joka sulkee pois toiminnas-
ta tavalliset ihmiset. Epäilykseni osoittau-
tuivat kuitenkin vääriksi. Naisten Pankissa 
on mukana väkeä laidasta laitaan. 

Naisten Pankki on suomalainen vapaa-
ehtoisten verkosto, jonka hankkeet tuke-
vat kehitysmaiden naisten toimeentuloa ja 
yrittäjyyttä kestävän kehityksen periaat-
tein. Toimintaa hallinnoi ja toteuttaa Kir-
kon Ulkomaanapu. 

Meriläistä viehättää erityisesti se, että 
järjestössä on alusta asti ollut mukana run-
saasti yrityselämän toimijoita tai muiden 
alojen vahvoja vaikuttajia Suomesta. Suu-
rin osa heistä on naisia. 

– Monilla liike-elämän toimijoilla ja 
korkeassa asemassa olevilla ihmisillä on 
laajat verkostot ja kyky solmia uusia suh-
teita. Niistä on paljon hyötyä Naisten Pan-
kin toiminnalle, miettii Meriläinen, joka it-
sekin kuuluu valtakunnan vaikuttajiin.

Valtakunnan 
vaikuttaja
Pitkän toimittajauran tehnyt Meriläinen 
valittiin Helsingin Sanomien uutispäätoi-
mittajaksi vuonna 1991, lehden historian 
ensimmäisenä naisena. Eläkkeelle hän jäi 
tehtävästään 2011. 

Meriläinen tuntee paljon ihmisiä se-
kä työnsä että luottamustoimiensa an-
siosta. Uusiakin verkostoja syntyy, sillä 
häntä pyydetään usein puhujaksi. Aihei-
na ovat useimmiten journalismi, johtami-
nen ja Naisten Pankki. Ylen Aamu-tv:ssä 
on yhä vakiovieras urheiluaiheisessa Jälki-
hiki-osuudessa. 

– Henkilökohtaisella kontaktilla on mer-
kitystä ja toki käytän verkostojani Naisten 
Pankin työssä. Toisia ihmisiä ei kuitenkaan 
saa käyttää hyväksi. Olisi kiusallista lähes-
tyä jotakuta vuosien jälkeen vain siksi, että 
toivon häneltä nyt jotakin palvelusta, täh-
dentää Meriläinen.  

Vaikuttaja kutsuttiin Naisten Pankin 
ohjausryhmään vuonna 2008. Nykyisin 
hän on ohjausryhmän puheenjohtaja. 

– Valtakunnallinen ohjausryhmä päät-
tää isoista linjoista eli Naisten Pankin toi-
minnan tavoitteista. Lisäksi se hyväksyy 
avustuskohteet Kirkon Ulkomaanavun 
esittämistä vaihtoehdoista sekä seuraa ta-
voitteiden toteutumista.

Kymmenen vuotta
ja miljoonaa
Naisten Pankki juhlii tänä vuonna kym-
menettä toimintavuottaan. Se on onnis-
tunut keräämään jo reilusti yli kymme-
nen miljoonaa euroa kehitysmaiden nais-
ten hyväksi.

Työn tuloksena yhteensä 30 000 naista 
14 maassa on saanut mahdollisuuden toi-
meentuloon. Epäsuorasti työstä on hyöty-
nyt yli 150 000 ihmistä.

Auttaa voi ryhtymällä Naisten Pan-
kin kuukausilahjoittajaksi, ja lisäksi varo-
ja kerätään eri tapahtumissa lukupiireistä 
ja myyjäisistä isoihin valtakunnallisiin ta-
pahtumiin. 

Näkyvin tapahtuma on syksyinen Kä-
vele Naiselle Ammatti, johon osallistuu 
vuosittain tuhansia kävelijöitä niin Suo-
messa kuin ulkomailla. Uusimpia vapaa-
ehtoisponnistuksia ovat esimerkiksi Gol-
faa Naiselle Ammatti ja Joogaa Naiselle 
Ammatti.  

Meriläinen arvelee, että järjestön vah-
vuus on sen monipuolisuudessa. Rahavir-
ta koostuu pienistä puroista, ja vapaaeh-
toisten tuoreet ideat poikivat aina uusia ta-
pahtumia sekä tempauksia.

Vuosi 2015 oli taloustaantumasta huoli-
matta Naisten Pankin ennätysvuosi, jonka 
aikana järjestö keräsi kaikkiaan 1,44 mil-
joonaa euroa. Hyvä kehitys jatkui myös vii-
me vuonna. 

– Kun hallitus leikkaa, ihmiset halua-
vat auttaa enemmän, tulkitsee Meriläinen.

Naisten Pankin kuluprosentti eli se 
osuus, joka menee hallintoon, materiaalei-
hin ja muihin liikkuviin kuluihin, on 15,5. 

– Se on erinomainen prosentti, kos-
ka yleensä pidetään hyvänä suorituksena, 
jos kulut ovat 30–40 prosenttia. Olemme 
omasta luvustamme tosi ylpeitä. Rahaa ei 
katoa matkalla, vaan siitä päätyy lähes 85 
prosenttia kehitysmaiden naisille. 

 
Auttaminen on
suomalaisten velvollisuus
Naisten Pankin työ vetoaa ihmisiin usein 
siksi, että jo pienellä summalla voi auttaa. 
30 eurolla kehitysmaassa elävä nainen voi 
saada itselleen ammatin ja siten paremman 
elämän ja tulevaisuuden perheelleen. 

– Miten paljon Suomessa valitetaankin 
säästötoimista ja kaikesta muusta, tosiasia 
on, että elämme yhdessä maailman vauraim-
mista maista. Velvollisuutemme on auttaa ja 
kantaa vastuuta maailman vähävaraisista.

Meriläinen on polvijärvisen evakkoper-
heen lapsi, ja hän muistaa vieläkin avustus-
paketit, joita Amerikasta lähetettiin köy-
hään Suomeen sotien jälkeen. Suomalais-
ten auttamisesta sai alkunsa myös Kirkon 
Ulkomaanapu. 

– Satiinitohvelit tai muut amerikkalai-
set tavarat eivät aina olleet kovin käytän-
nöllisiä meidän oloissamme, mutta muis-
tan vieläkin mielessäni sen lämpimän tun-
teen, kun avasimme paketteja. Kaukana jo-
ku oli ajatellut meitä ja halunnut auttaa.   

– Sama ilo näkyy kehitysmaassa asuvan 
naisen kasvoilla, kun hän on saanut lah-
joituksen Naisten Pankilta. Hän on pääs-
syt koulutukseen tai saanut pienen lainan 
oman yrityksen perustamista varten. 

Naisten Pankki auttaa naisia, koska tut-
kimusten mukaan naisten auttaminen on 
väylä lasten, perheiden ja jopa kokonaisten 
kylien parempaan tulevaisuuteen. 

– Kun naisilta kysyy, mitä he elämäl-
tään toivovat, kuulemme, että naiset ha-
luavat saada lapsensa kouluun. He uskovat 
koulutukseen. Jokainen vanhempi haluaa 
lapselleen paremman tulevaisuuden kuin 
on itse saanut. 

Köyhä antaa 
vähästäänkin
Meriläinen on useita kertoja matkustanut 
paikan päälle tutustumaan Naisten Pankin 
auttamistyöhön. 

– Olen toimittaja: minun on nähtävä itse, 
mitä kohdemaissa tapahtuu ja mitä lahjoi-
tuksilla saadaan aikaan, kertoo Meriläinen.

Köyhyys, ihmisten kokema väkivalta 
ja julmuudet tuntuvat raskailta, mutta ne 
avaavat silmiä. Koskettavin kohtaaminen 
oli Liberiassa. Siellä Meriläinen tapasi yli 
70-vuotiaan Sarah Loganin, joka oli me-
nettänyt monta perheenjäsentään maata 
pitkään raastaneessa sisällissodassa. 

– Hän eli talonsa raunioissa ja näytti sil-
tä, ettei hänellä enää ole voimia elää. Siitä 
huolimatta nainen pyöritti äitikerhoa, jo-
ka koulutti ja auttoi kylän nuoria ja köy-
hiä äitejä. 

– Samalla hän keräsi apurahoja kylän 
kaikkein köyhimpien tyttöjen kouluttami-
seksi, vaikka oli itsekin köyhä. Se oli niin 
konkreettista lähimmäisenrakkautta, että 
siinä tuli itku, muistelee Meriläinen.  

Kirsi AiriKKA

”Olen toimittaja:  
minun on nähtävä itse, 
mitä kohdemaissa tapahtuu.

”Naisten Pankki on 
suoraviivaista toimintaa,  
joka kohdistuu kehitysmaiden 
naisiin.

Ilo ja itku kuuluvat pankkilaisten auttamistyöhön
Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja  
Reetta Meriläinen on vuosia tehnyt  
vapaaehtoistyötä Naisten Pankissa 

Kävele Oulussa 
naiselle ammatti

 y Suomen suurin hyväntekeväi-
syyskävely järjestetään jo kah-
deksatta kertaa. Oulussa Käve-
le Naiselle Ammatti -tapahtuma 
on sunnuntaina 10.9. kello 12 al-
kaen Vänmannin saaressa eli Ou-
lun kaupunginteatterin ja kirjas-
ton välisellä alueella.

 y Kävelyä järjestetään eri paikka-
kunnilla sekä ulkomailla. Tapah-
tuman avulla kerätään lahjoituk-
sia, joilla tuetaan kehitysmaiden 
naisten koulutusta, toimeentu-
loa ja yrittäjyyttä. 

 y Ohjelmassa on myyntipöytiä, ko-
rukirppis, arpajaiset, kasvomaa-
lausta lapsille, itämaisen tanssin 
esitys ja laulava lettubaari. Kel-
lo 13 kuullaan Liisa Jaakonsaa-
ren puheenvuoro ja sen jälkeen 
on yhteinen alkujumppa. Valit-
tavana on joko 4,5 km tai estee-
tön 1,3 km reitti. Mahdollisuus on 
myös kävelymeditaatioon Piki-
saaressa.

 y Pääkirjastolla on oheisohjelmaa 
lapsille sekä naisten hyvinvointia 
käsitteleviä luentoja. 
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Ilo ja itku kuuluvat pankkilaisten auttamistyöhön
 ʝ – Naiset uskovat 

koulutukseen. 
Jokainen vanhempi 
haluaa lapselleen 
paremman 
tulevaisuuden kuin 
on itse saanut, tietää 
Reetta Meriläinen.
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Ideapark Oulu  |  Isokatu 32    

VARAA AIKA PERUSTERVEYS.FI TAI
SOITA 0207 340 720

Edullisempi lääkäriasema.

PERUSKÄYNTI33€
(Oma-
vastuu-
osuus)

Palvelemme
myös
viikon-

loppuisin!

Ajokortti-
todistus 
46€

Laajennettu
73€

Vanhan ajan lelukauppa, kotimainen 
perheyritys palveluksessasi 

HURMAAVAT ULKOLELUT & 
YKSILÖLLISET SYNTTÄRILAHJAT  

#ombrellinoshop

Hallituskatu 11, Rion talo

UUSI
OSOITE

Oulun ortodoksinen katedraalikuoro etsii joukkoonsa

LISÄÄ TAITAVIA LAULAJIA
Katedraalikuorossa laulaa tällä hetkellä 13 aktiivista laulajaa. Kuoro on 
toiminut tässä vahvuudessa kaksi vuotta. Kuoroon pyrkivällä tulee olla 
tarkka sävelkorva. Suurta ääntä ei tarvita, sitoutumista sen sijaan kyllä. 
Laulajan ei tarvitse olla ortodoksisen seurakunnan jäsen. Ilmoittaudu 
koelauluun: juhani.matsi@ort.fi tai 0500-962 700 tai 044-511 5743. 
Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Hyvä ilmoittaja!
Haluatko näkyvyyttä  joka torstai 

Oulussa sekä lähikunnissa?

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Leikkaa talteen!

Virkatodistukset  ja  sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva  puhelin
p. 040 0221 180. Auttava puhelin on avoinna joka ilta klo 
18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakka, muina päivinä klo 01 
saakka. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopi-
muksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).

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
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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 Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka, p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Risto Tabell, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Kastetut
Tuomiokirkko: Peetu Juho Pek-
ka Anisimaa, Lauri Matti Samuel 
Hiltunen, Fanni Maija Alexandra 
Rahja, Mico Eemil Pesonen.
Haukipudas: Nooa Otto Eeme-
li Isoaho, Leevi Henrik Jääske-
läinen, Justus Santeri Hyry, Ii-
na Irja Ilona Vesa, Aino Arma 
Amanda Vesa, Sini Seija Susan-
na Vesa, Atte Vilhelm Salmi, An-
ni Karoliina Lyytinen, Friida Es-
ter Jämsä.
Karjasilta: Aliisa Sylvia Holap-
pa, Amelia Lilja Ilona Huusko, 
Enni Aurora Kossi, Seela Anna 
Ester Kukkonen, Joona Henrik 
Matias Leppilahti, Eino Armas 
Emanuel Malmiaho, Nehemia 
Valo Lolonmal Meltemutmut, 
Alva Ottilia Tahkola, Sofia Lin-
nea Wimmer, Karlos Iivo Alarig 
Kangastie, Siri Lyyli Valpuri Kar-
hu, Aatu Akseli Karhu, Oliver Ee-
lis Lehto, Saimi Maria Myllylah-

ti, Olivia Aurora Petäjäjärvi, Ma-
tias Petteri Pohjonen, Aava Ma-
tilda Puroila, Hilda Maria Tyni, 
Enni Taimi Elviira Virpi, Enni Ilo-
na Ylinen, Aava Edviina Öster-
berg.
Kiiminki: Anja Elisabet Nousiai-
nen, Venla Adessa Huusko, Ni-
nette Sisko Maarit Särkelä, Ee-
tu Petteri Järvinen, Peetu Mik-
ke Kristian Kurth, Mirella Han-
nele Hanhela.
Oulujoki: Oiva Frans Matias 
Hentilä, Kaisa Maria Holmi, Ali-
na Sara Sofia Honkonen, Silvia 
Hellin Kiuru, Lauri Eemeli Kui-
vaniemi, Ruusa Eedit Aurora 
Kumpula, Elsa Aurora Niskasaa-
ri, Konsta Reino Gabriel Tastu-
la, Julius Viljami Vähä, Iris Anna 
Väyrynen, Jasper Jarmo Johan-
nes Alikoski, Eemeli Juho Au-
kusti Hentilä, Alma Sofia Huo-
tari, Touko Oliver Häyrynen, 
Nuutti Viljami Häyrynen, Saana 

Oulun seurakun-
nat etsivät laulu-
taitoisia vapaa-
ehtoisia muisti-
sairaiden tuek-

si. Laulavaksi ystäväksi voi 
lähteä kuka tahansa vapaa-
ehtoinen, joka tahtoo pal-
vella muistisairaita musii-
kin avulla. 

Tehtävään annetaan 
koulutus maanantaina 4.9. 
kello 18–19 Keskustan seu-
rakuntatalossa (Isokatu 17, 
2 krs.). Tilaisuuteen ovat 
tervetulleita myös jo mu-
kana olevat laulajat. 

Laulavaksi ystäväksi voi 
ilmoittautua internetis-
sä osoitteessa www.vapaa-
ehtoistyo.fi, oman seura-
kunnan yhteyshenkilöl-
le tai vanhustyön pastori 
Markku Palosaarelle, p. 
044 3161 420. 

Lapsuudesta 
tuttuja lauluja
Laulavien ystävien toimin-
ta toteutetaan yhteistyössä 
muistisairaita auttavien ja 

Muistisairaille etsitään 
laulavia ystäviä

Kaisa Jylkäs, Asseri Frans Kaler-
vo Lehto, Assi Inari Mainio, Ste-
fan Kristian Mäkelä, Tiitus Ee-
mi Ossian Parkkila, Lilian Senni 
Marjaana Tiainen.
Oulunsalo: Aava Armiida Ait-
to-oja, Tinja Johanna Kukko-
aho, Niklas Jaakko Edvin Karhu, 
Matilda Maria Sofia Miettunen, 
Vieno Karoliina Veikkolainen, 
Lilian Milja Maria Yli-Suvanto.
Tuira: Sofia Fanni Eerika Arvo-
la, Veronica Sari Irene Heikkilä, 
Helmi Sofia Elmiina Kolvanki, 
Noomi Loviisa Lämsä, Aava Mil-
ja Emilia Markus, Hugo Sebasti-
an Paso, Adele Margareeta Pelo, 
Leena Maria Taskila, Hugo Otto 
Jeriel Tausta, Lio Marlon Utri-
ainen, Minea Vanessa Wuollet, 
Iiris Tuuli Maria Evesti, Manu 
Aleksanteri Humalamäki, Juli-
us Mikael Junes, Anna-Sofia Ale-
xandra Jussila, Alli Hellin Evelii-
na Paloniemi, Alma Irene Sohlo, 
Lenni Johannes Typpö.

Vihityt
Tuomiokirkko: Eelis Nestori 
Salminen ja Linda Maria Mir-
fakhraei, Anton Kristian Kyy-
närsalmi ja Elina Emilia Kle-
metti, Vili-Petteri Kellokumpu 
ja Mari Helena Aarni, Hannu 
Mikael Luokkanen ja Silva Kris-
tiina Höyhtyä.
Haukipudas: Lasse Johannes 
Kukkonen ja Katri Helena Kanste, 
Aleksi Olavi Ukkola ja Tanja Kris-
tiina Suomela, Eero Juhani Väntti-
lä ja Camilla Maria Törnroos.
Karjasilta: Niko Charles Pudas 
ja Silvia Amanda Okkonen, Jan 
Martin Michael Ojamaa ja Pin-

ja-Tuulia Kevät Junkkari, Tuomo 
Eemeli Peteri ja Leena Susanna 
Jäppinen, Ville Samuli Leinonen 
ja Sanna Tarja Orvokki Päätalo, 
Sami Johannes Laakso ja Jen-
na Maria Mirjam Vaarala, Tapa-
ni Matias Rönkkö ja Linda Anni-
ka Åvist, Matti Tuomas Juhan-
poika Peltoperä ja Heini Kaari-
na Kettunen Joonas Eero Pette-
ri Pihlaja ja Elina Maaria Heik-
kinen, Matti Samuli Riihiaho ja 
Annemari Ruonakangas, Mikko 
Eemeli Honkanen ja Linnea Hel-
mi Reeta Välimäki, Henri Valt-
teri Soukka ja Emmi-Rosa Lyy-
dia Annola.
Kiiminki: Simo Petteri Järvi-
nen ja Maria Kaisa Annika Vää-
nänen, Mikko Tapio Keränen ja 
Jenna Maria Pöykiö.
Oulujoki: Tatu Oskari Saukko-
nen ja Juudit Rosa-Juulia Pasa-
nen, Aki Kristian Ohenoja ja Piia 
Karoliina Roininen, Ilkka Juha-
ni Jormalainen ja Karoliina Ul-
la Sofia Säkkinen, Hannu Olavi 
Suvanto ja Suvi Elina Nivakoski,  
Pekka Juhani Haaranen ja Tiia 
Krista Maria Lehtinen, Perttu 
Joona Pellervo Pisilä ja Hannele 
Hilda Annikki Laakkonen.
Oulunsalo: Jari Pekka Ante-
ro Varjus ja Elina Maria Päivik-
ki Lappi.
Tuira: Reijo Mikael Nissi ja Uma 
Katariina Louhela, Iiro Topias 
Ollikainen ja Henna Emilia Vir-
ranniemi, Jarno Viljam Rova ja 
Linda Serafia Kauppinen, Vil-
le Valtteri Vainionpää ja Hanne 
Henriikka Niemelä, Matti Sakari 
Kristo ja Lotta-Iiris Annikki Ruo-
konen, Markus Alvar Schrode-
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ELÄMÄN POLKU

van ystävän vierailua.
Laulavia ystäviä on ol-

lut Oulussa muutaman 
vuoden ajan. Tällä hetkel-
lä muistisairaita ilahdutta-
massa on jo noin sata laula-
vaa vapaaehtoista. 

Katso seurakuntien yh-
teyshenkilöt viereisen sivun 
ilmoituksesta.

hoitavien ihmisten kanssa. 
Muistisairaan kanssa laule-
taan lauluja, jotka ovat hä-
nelle tuttuja yleensä jo lap-
suudesta. 

– Tarkoituksena on tuo-
da muistisairaudesta kärsi-
välle ihmiselle hyvä, onnel-
linen olo laulamalla hänen 
kanssaan. Tuttu musiikki, 
laulut ja soitto voivat an-

taa muistisairaalle ihmi-
selle onnellisen yhteyden 
hetken, kertoo Markku Pa-
losaari. 

Toimintaa koordinoi 
seurakunnan yhteyshenki-
lö, joka yhdessä hoivakodin 
kanssa suunnittelee missä, 
milloin ja kenen luona lau-
lava ystävä vierailee. Myös 
omaiset voivat toivoa laula-

Arkisto/ Elsi Salovaara

perjantaisin klo 17–21 Vanhassa pappilassa, 

käynti Isokadun puoleisesta ovesta.  

12–18-vuotiaille nuorille. Nuorten Pelikahvila, jossa erilaisia 

lautapelejä esim. Carcassonne, Menolippu, Rappakalja, Mo-

nopoly, Shakki, yms. sekä tietenkin 8-jalkainen PoolBiljardi.

Iloista seurustelua ja pelailua kahvikupposen ohessa!

Illasta saat tarvittaessa rippikoulumerkinnän.

Paikalla aina erityisnuorisotyöntekijä sekä apuohjaajia.

Tervetuloa viihtymään yksin tai porukalla!

 

Nuorten ilta 
  – pelikahvila 

Arkisto / Elsi Salovaara

Musiikin käytöstä on saatu hyviä kokemuksia muistisairaiden hoidossa.
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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 
ma–to klo 9–12
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

OULUN
TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 3.9. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso. Sofia Magdalena Kama-
rikuoro, johtaa Taru Pisto. Radi-
ointi radio Dei. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi . 
Messu su 3.9. klo 13, Intiön srk-
koti. Toimittaa Ari-Pekka Metso. 
Messu su 10.9. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen, saarna Jaak-
ko Tuisku. Sotaveteraanikuoro. 
Sotiemme veteraanien kirkko-
pyhä. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi. Radiointi radio Pooki.
Partiomessu 10.9. klo 18 Tuo-
miokirkossa. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo, saarnaa Saija Kro-
qvist. Messussa siunataan kaik-
ki Tuomiokirkkoseurakunnassa 
toimivat vapaaehtoiset  alkaval-
le toimikaudelle ja juhlistetaan 
100 vuotta täyttäviä partiolip-
pukuntia.

Vihkihetki 
lauantaina 9.9. klo 16–19 
Oulun tuomiokirkossa. 
Meillä on ilo kutsua teidät 
omiin häihinne. Mukaan 
tarvitsette vain toisenne 
ja esteettömyystodistuk-
sen. Vihkimisen jälkeen on 
tarjolla hääkakkua ja kah-
vit teille ja parille läheisel-
lenne tuomiokirkon kryp-
tassa. Tilaisuuteen ei tar-
vitse ilmoittautua ennak-
koon. 

Aikuisille
Pienoismallikerho su 3.9. klo 
15–16, Heinätorin srk-talo. 
Heinäpään eläkeläisten ker-
ho to 7.9. klo 10.30–12, Heinäto-
rin srk-talo. Pieni hartaushetki, 
vaihtuvaa kerho-ohjelmaa,  aja-
tustenvaihtoa ja kahvit. 
Intiön eläkeläisten kerho to 7.9. 
klo 12.30, Intiön srk-koti. Kaikil-
le eläkeläisille avoin kohtaamis-
paikka. Alkuhartaus, keskuste-
lua ja kahvitarjoilu. 
Torstain raamattupiiri to 7.9. klo 
13–14 Rovastinsali, Asemakatu 
6. "Henki ja elämä" – alamme lu-
kea Johanneksen evankeliumia. 
Anna-Mari Heikkinen. Jokainen 

Tule laulavaksi ystäväksi!
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia  
vapaaehtoisia muistisairaiden tueksi.  
Laulavaksi ystäväksi voi lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, 
joka haluaa palvella muistisairaita laulun ja musiikin avulla.

Tehtävään annetaan koulutus maanantaina 4.9.  
klo 18–19 Keskustan seurakuntatalossa (Isokatu 17).  
Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös jo mukana olevat laulajat.

Ilmoittautumiset Markku Palosaarelle, p. 044 3161 420  
tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta, Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta, Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta, Maija Sivula, p. 044 7453 853
Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Kirsi Karppinen,  
p. 040 5747 181
Oulujoen seurakunta, Anna-Maija Sälkiö, p. 040 5157 601
Tuiran seurakunta, Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Karjasillan seurakunta, Asta Leinonen, p. 040 5747 157

Mukaan voi ilmoittautua myös osoitteessa  
www.vapaaehtoistyo.fi.

Raamatusta kiinnostunut on ter-
vetullut tähän ryhmään. 
Seniorien laulupiiri pe 8.9. klo 
10–11, Keskustan srk-talo. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Tuomiokirkon diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asioissa 
puhelimitse maanantaisin klo 
9–11 p. 044 3161 419. 

Lapsille ja lapsiperheille
Opastettu kirkkokierros to 31.8. 
klo 14–15, Oulun tuomiokirkko. 
Tuomiokirkon ovet avoinna klo 
10–20 31.8. saakka.

sunnuntaina 10.9.
klo 16 

Vanhassa 
pappilassa. 

Illan 
artistivieraana 

Viitasen Piia.

M
inttu Saarni

perjantaina 8.9. klo 19–23.30 

Isokatu 17, Monitoimisali. 

Avoin kohtaamispaikka.

Isokadun perhekerho 
toorstaina 31.8. ja 7.9 klo 10–11.30 Keskustan srk-talossa. 

Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, 
johon lapsi tulee yhdessä huoltajan kanssa. 

Aloitamme perhekerhon pienellä hartaudella, jonka 
jälkeen on kahvi- ja mehutarjoilu, leikkiä, ja askartelua. 

Päätämme kerhon yhteiseen loru/laulutuokioon.

Heinäpään perhekahvila 
tiistaina 5.9. klo 10–11.30 Heinätorin srk-talossa. 

Perhekahvila on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, 
jonne lapsi tulee yhdessä huoltajan kanssa. 

Perhekahvilaan voit tulla tapaamaan vanhoja ja uusia 
kavereita. Seurakunta tarjoaa mehua, kahvia ja teetä 
pullan tai leivän kera. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä 

ja piirrellä tai värittää väritystehtäviä.
 Kahvila aukeaa lyhyellä yhteisellä hartaustuokiolla 

ja päätetään lasten ja aikuisten yhteiseen 
pieneen laulu/loruhetkeen. 

Pikkukirkko pystyyn talkoilla!
Tervetuloa talkoilemaan ja kokoamaan Oulun tuomiokirkon 
kirkkotarhaan hirsirakenteista pikkukirkkoa! Kirkon on suun-
nitellut arkkitehti Weikko Kotila arkkitehtitoimisto Laatiosta. 
Pikkukirkko on minireplika Oulun ensimmäisestä tuomiokirkos-
ta. Kirkon rungon on toimittanut Kontiotuote Oy. Kokoaminen 
tapahtuu johdetusti Intiössä, viikolla 35. Talkoolaiset on va-
kuutettu seurakunnan toimesta. Talkoolaisiksi  ilmoittautu-
miset pastori Salla Autereelle osoitteeseen  salla.autere@evl.
fi tai p. 044 316 1742. Lisätietoja: seurakuntapastori Salla Au-
tere, p. 044 3161 742, kirkkoherra Satu Saarinen, p. 040 5567 
840 ja  rakennuttajainsinööri Matti Suutari, p. 040 5616 236.

KUULUTUS
Oulujoen seurakunnassa toimitetaan sunnuntain 5.11.2017 
kirkkoherranvaali.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävä-
nä 5.9.2017 kello 10--14 ja 6.9.2017 kello
15--19 Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoi-
te Hintantie 89. 
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkit-
ty kaikki viimeistään ensimmäisenä
vaalipäivänä 5.11.2017 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, 
jotka on merkitty seurakunnan läsnä
oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä 
vaalipäivää, siis viimeistään 26.8.2017.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa teh-
dä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty 
pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva 
merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
8.9.2017 kello 16.00 mennessä Oulujoen seurakunnan kirk-
koherranvirastoon , osoite Hintantie 89, 90650 Oulu. 
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 18.9.2017 
kello 17.30 pidettävässä kokouksessaan.

Oulu  12.6.2017
Oulujoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Antti Leskelä

rus ja Mari Susanna Hänninen, 
Juho Matias Kiuttu ja Liisa Tuu-
likki Mäläskä, Jussi Rikhard Ke-
ränen ja Mira Matilda Tampio, 
Kalle Petteri Kuokkanen ja Tiia-
Maria Karoliina Huurre, Matti 
Armas Siltakoski ja Heidi Kata-
riina Lakkala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Juhani Iisakki 
Kankaala 84, Kreeta-Liisa Poh-
jamo 92, Eija Tuulikki Sorvo-
ja 63.

Haukipudas: Kerttu Mirjami 
Vuorma 94, Irma Tuulikki Jark-
ko 70, Pauli Matias Hietamäki 
89, Selma Elisabet Hulkko 94.
Karjasilta: Matti Erik Aleksan-
der Warppe 92, Terttu Annikki 
Kela 64, Marja-Leena Marjamaa 
80, Juha Ensio Nalkki 62,  Elli An-
neli Anttila 77, Milja Hellevi Jur-
velin 66, Enner Adolf Sarkkinen 
87, Erkki Juhani Vilmi 71.
Kiiminki: Jaakko Timo Tapani 
Pyky 47, Eeva Marjatta Rajavaa-
ra 66, Alpo Antero Kutilainen 82, 

Aila Sisko Hekkala 82.
Oulujoki: Rauni Kaarina Juu-
tinen 63, Nuutti Viljami Häy-
rynen 7 pv, Arvi Mauno Sakari 
Pöykkö 68. 
Oulunsalo: Kari Henrik Holap-
pa 42.

Tuira: Elma Malkakorpi 86, Irja 
Sofia Kaurala 96, Pirjo Elisabet 
Mitteli 63, Maarit Orvokki Iso-
koski 61, Toini Hilkka Rantasuo-
mela 92.
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”Soi kunniaksi Luojan!” 

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 3.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Seija Helomaa, avus-
taa Aulikki Rinta-Säntti, kantto-
rina Sari Wallin.
Naisten rukouspiiri ke 6.9. klo 
18.30 Jäälissä.
Lähetyspiiri to 7.9. klo 13 Mon-
tin-salissa.
Raamattupiiri to 7.9. klo 10–12 
Kirkkopirtin nuortentila.

apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. 040 7008 151.
Työttömien ja pienituloisten 
ruokailu ma 4.9. klo 11–12 Jää-
lin kappeli. Ateria 3 €.
Työttömien ja pienituloisten 
aamupuuro ma 4.9. klo 9.30–
10.30 Kiimingin Vanhustenta-
loyhdistyksen kerhohuoneella, 
Kivitie 1 (sisäänkäynti Kierto-
tien puolelta). Maksuton.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerhot Kirkkopirtillä tiis-
taisin klo 9.30–11 ja Jäälin kap-
pelilla torstaisin klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
perjantaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla maanantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 9.30–
11.30, Jäälin kappeli.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 4.9. klo 10–12 
Jäälin kappelin nuorisotila. Yh-
dessäoloa kahvikupposen ää-
rellä. 
Ruskakööri pe 8.9. klo 10 srk-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 3.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppinen, 
avustaa Jari Flink, messudiako-
ni Pekka Rintamäki, kanttorina 
Hannu Niemelä. Pystykahvit 
kirkossa messun jälkeen.
Raamattupiiri keskiviikkoisin 
klo 18 srk-keskuksen Poiju-ko-
koustilassa. 30.8. aiheena Mat-
teuksen evankeliumi luku 2. 

musiikki
Kesän viimeinen Kesäillan sä-
velhartaus to 31.8. klo 20 srk-
keskuksessa. Ks. ilmoitus.
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoron harjoitukset torstaisin 
klo 18.30–20.30. Syyskausi al-
kaa to 7.9. srk-keskuksessa. Tie-
dustelut, kuoronjohtaja Hannu 
Niemelä, p. 040 5471 660, han-
nu.niemela@evl.fi, www.hau-
kiputaankirkonkamarikuoro.fi.
Lapsikuoron harjoitukset tors-
taisin alk. 7.9. klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Uusia laulajia otetaan 
7.9. ja 14.9. klo 16.30 lähtien.  Kuo-
ro on tarkoitettu 7–13-v. tytöille 
ja pojille. Kuoroleiri Kiimingin 
Suvelassa syyskauden alkupuo-
lella. Tiedustelut, kuoronjohta-
ja Laura Alasaarela, p. 040 5818 
974, laura.alasaarela@evl.fi.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerhot keskiviikkoisin klo 
10–11.30 Wirkkulassa, torstai-
sin klo 9.30–11 Kellon srk-ko-
dissa, sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Martinniemen srk-kodis-
sa  ja Jokelan vanhalla koulul-
la. Lasten ja aikuisten yhteinen 
kerho. Ei ilmoittautumista. Ker-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
ke 30.8. klo 9–12.
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakun-
ta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2
Kellon srk-koti 
Kylätie 8

nuorten illat 

pe klo 18–21 Wirk-

kulassa. Pelataan, soi-

tellaan, laulellaan, kahvi-

tellaan, poristaan, askar-

rellaan, hengaillaan ja 

hiljennytään. 
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hossa lauletaan, leikitään, as-
karrellaan, kahvitellaan ja hil-
jennytään. Lisätietoja: Outi Pa-
lokangas, p. 040 5471 472, outi.
palokangas@evl.fi.
Alakoululaisten kerhokausi al-
kaa vkolla 37. Kerhoajat 
ja kokkikerhoihin 
ilm. (21.8.–1.9). 
www.oulun-
seurakunnat.
fi. Lisätieto-
ja: Pekka Rin-
tamäki, p. 040 
5436 960.

nuorille 
Gospel-bändin harjoi-
tukset keskiviikkoisin klo 18–
19.30 Wirkkulassa. Huipputai-
turi ei tarvitse olla, mutta hy-
vä jos osaat soittimesi alkeet tai 
osaat lukea nuotteja. Lisätietoa 
ja vapaita paikkoja voit kysel-

keskuksessa, Risto Ainali,  p. 
040 5760 297, risto.ainali@
gmail.com.
Kirkkokuoro aloittaa 13.9. klo 
18.30 srk-keskuksessa.
Nuorten Yökahvila pe 8.9. klo 
18.30–22 Jäälissä.
Olkkarin rupatteluklupi ke 
13.9. klo 13–14.45 Senioritalon 
olohuoneessa (Terveystie 3, Kii-
minki). Kaikenikäisille eläkeläi-
sille. Ohjelmassa rupattelua, 
hartaus, yhteislaulua ja kahvit-
telua. Vieraana naisia Afrikas-
ta. Kauempana asuvilla on mah-
dollisuus tilata kyyditys Jaana 
Kontiolta ma 11.9. klo 14 men-
nessä, p. 040 5793 248.
Poikakuoron pääsykokeet to 
31.8. klo 17.30–19 Jäälissä. Kuo-
ro alkaa Jäälissä to 5.9. siten, et-
tä junnut klo 17–17.30 ja Pohjan-
tähdet klo 17.45–19.15.
Nuorten musaryhmä to 7.9. 18–
20 Jäälin kappelin nuortentilas-
sa (käynti takaovesta). Rentoa 
musisointia yhdessä yli 15-vuo-

seurakunta ja Haukiputaan hy-
vinvointikeskus ovat yhteistyö-
kumppaneina.
Torstain toivo -ryhmä torstai-
sin klo 14.30–16 Hyvinvointi-
keskuksessa alkaen 31.8. Muka-
na vuorotellen seurakunnan ja 
kaupungin työntekijöitä.

aikuisille
Juttukahvila ke 30.8. klo 13 Mar-
tinniemen srk-kodissa. Juttu-
kahvilassa hartaus, kahvit, oh-
jelmaa, yhteislaulua, jumppaa 
ja joskus vierailijoita. 
Seurakuntakerhot ma 4.9. klo 13 
Veteraanikuja 3 kerhohuoneel-
la, to 7.9. klo 13 Kellon srk-kodil-
la ja to 7.9. klo 13 srk-keskukses-
sa. Alussa hartaus, kahvit, vaih-
tuvaa toimintaa ja keskustelua 
eri aiheista, joskus vierailijoita. 
Kuljetuspyynnöt maanantaisin 
klo 9–11 p. 044 7310 232. Taksi-
kuljetuksen maksu 3 € /suunta.
Naisten iltapäivä ti 5.9. klo 14 
Wirkkulassa. Kaikenikäisten 

naisten olohuone. Kahvit, pu-
hutaan ja kuunnellaan. 
Vapaaehtoisten päivä la 9.9. 
klo 10–14.30 srk-keskuksessa. 
Klo 10 toiminnan esittelyä, klo 
11 uusien ja toiminnassa jo mu-
kanaolevien kokoontuminen, 
klo 11.30 lounas, klo 12.30–14 
vapaaehtoistempauksia ja klo 
14 kahvit ja hartaushetki. Ilm. 
1.9. mennessä Minna Similälle, 
p. 040 8668 319, Tarja Kainulai-
selle, p. 040 8245 861 tai Outi Pa-
lokankaalle, p. 040 5471 472 tai 
etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Lukupiiri ma 11.9. klo 18 srk-kes-
kuksessa, kirjana: Antti Tuuri; 
Ameriikan raitti. 
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
toimintakauden avajaiset ja 
seurat su 3.9. klo 12 ry:llä. Kello: 
syysmyyjäiset la 2.9. Kellon srk-
kodilla alkaen ruokailulla klo 12.
Kellonkartanon toimintaa: 
Yrittäjien työkauden siunaus 
to 31.8. klo 18, Kartanon kirkko 
sunnuntaisin klo 13.

lä Katri Haapakorvalta, p. 045 
6576 122. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ja päi-
vystys maanantaisin klo 9–11 

diakoniatoimistossa srk-
keskuksessa. Ajan-

varaus taloudelli-
sen avun hakemi-
seksi, p. 044 7310 
232. Diakoniatoi-
mistoon voi tulla 
myös käymään.

Omaisen ABC 
-kurssi. Tarkoitettu 

omaisille, joille lähei-
sen mielenterveyden on-

gelmat tai sairaus ovat uusi asia 
sekä jo pidempään sairastanei-
den omaisille, jotka tarvitsevat 
tietoa ja tukea. Ilm. 11.9. men-
nessä, p. 041 5402 354. Kurssi on 
Hyvän mielen talon järjestämä, 

tiaille nuorille joka torstai. Tu-
le mukaan soittamaan, laula-
maan tai hoitamaan roudausta 
ja äänentoistoa nuorten musa-
ryhmään. Osaamisvaatimuksia 
ei ole, vaan katsomme eduk-
si pienen motivaation kipinän 
opetella yhdessä. Musaryhmä 
on mukana erilaisissa seurakun-
nan tilaisuuksissa sekä kehitte-
lee itselleen projekteja. Lähde 
siis rohkeasti mukaan!
Kiimingin seurakunnan isos-
koulutus 1. ilmoittautuminen 
31.8. klo 23 mennessä. Rippi-
koulun käynneille nuorille en-
simmäisen vuoden isoskoulu-
tus. Nyt voit halutessasi liittyä 
mukaan isosten huippuun po-
rukkaan! Isoskoulutus käynnis-
tyy heti syyskuussa leirillä Suve-
lan leirikeskuksessa. Toinen lei-
ri on keväällä 6.–8.4. Tähän väliin 
mahtuu mukavia kokoontumisia 
ja tapahtumia yhdessä (noin ker-
ran kuussa). Leirikirjeen ja muut 
tiedot / päivämäärät saat pos-

titse viikolla 35. Isoskoulutus on 
avoin kaikille mukaan haluaville.
Isoskoulutus 2 ilmoittautumi-
nen 17.9. mennessä. Ensimmäi-
sen vuoden isoskoulutuksen 
käyneille nuorille. Mikäli sinun 
tekisi mieli toimia isosena tule-
villa rippikoululeireille, ilmoit-
taudu nyt mukaan toisen vuo-
den isoskoulutukseen. Koulu-

tuksessa syvennetään jo aiem-
min opittuja taitoja ja opetel-
laan paljon uusia tärkeitä isos-
taitoja. Syksyn koulutusleiri Su-
velassa 6.–8.10.

muut menot
Rauhanyhdistys: su 3.9. klo 12 
päiväseurat ja ruokailu Kiimin-
gin ry, Tapio Kukko.

Vuoden 2018 rippikouluihin 
ilmoittautuminen lähestyy
Kutsumme teidät, tulevat rippikoululaiset ja vanhemmat, rip-
pikoulun infoiltaan torstaina 31.8. kirkonkylän seurakuntakes-
kukseen. Infoilta on tarkoitettu myös muualle rippikouluun 
meneville. Kelloajat ovat postinumeron mukaan.
- klo 18;  90910 ja 90940
- klo 18.45–19.15 kahvitarjoilu kaikille
- klo 19.30;  90900

Tuolloin esittelemme rippikouluopetusta eri vaihtoehtoineen, 
rippikoulujen yhteiset pelisäännöt  ja kerromme ilmoittautu-
misohjeet (vain netti-ilmoittautuminen). Kahvittelun lomas-
sa on mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin.

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu netin
kautta 4.–10.9. välisenä aikana osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu.

Varrella virren -virsilauluilta 
keskiviikkona 6.9. klo 18 Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Laulutilaisuudessa lauletaan tuttuja ja uusia virsiä.
Mukana kanttorit Sari Wallin ja Jarkko Metsänheimo

EU-ruokaa jaossa 
EU-ruokaa jaossa ke 6.9. Jäälin Kappelilla, os. Rivitie 9. 
Jako alkaa klo 15 ja jatkuu niin kauan kuin tavaraa riittää, 
päättyy viimeistään klo 17. 
EU-ruoka on tarkoitettu 
kiiminkiläisille pienituloisille 
lapsiperheille ja yksineläville. 
Yksi ”satsi” / talous. 
Emme luovuta EU-ruokaa 
päihtyneille asiakkaille!

Viimeinen kesäillan sävelhartaus 
torstaina 31.8. klo 20 srk-
keskuksessa. Sofia Magda-
lena -kamarikuoro, johtaa 
Taru Pisto. Iltahartaus ro-
vasti Jaakko Kaltakari. Ke-
sän viimeinen sävelharta-
us. Vapaa pääsy, ohjelma 
5 euroa.

Valokuvaus M
arko &

 Katri

Aamupuuro-Akatemia 
maanantai -aamupäivisin 4.9.–4.12.
(ei syyslomaviikolla 43) Haukiputaan 
srk-keskuksessa, Kirkkotie 10. 
Klo 9.45 aamuhartaus,
klo 10 tarjolla puuroa, voileipiä ja kahvia / teetä,
klo 10.30 keskustelua päivän aiheesta.
Tarjoilun valmistavat Putaan Martat. Aamupala on maksuton, 
halutessaan voi antaa lahjoituksen lippaaseen. Syönnin jälkeen 
keskustellaan erilaisista aiheista maan ja taivaan välillä. Ei en-
nakkoilmoittautumista. Uudet kävijät, tervetuloa tutustumaan!
Syyskuun aiheet: 4.9. Vapaaehtoistoiminnan esittelyä, Johan-
na Kerola ja Outi Palokangas. 11.9. Karibuni -tervetuloa! Vie-
raita Tansaniasta, Paula Hiltunen. 18.9. Puhutaan itsetunnos-
ta ja vuorovaikutuksesta, Raija Nisula. 25.9. Vinkkejä kauden 
kasvisten käyttöön, Martta-neuvoja Marja-Leena Pirkola. 
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”Soi kunniaksi Luojan!” 

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 3.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Seija Helomaa, avus-
taa Aulikki Rinta-Säntti, kantto-
rina Sari Wallin.
Naisten rukouspiiri ke 6.9. klo 
18.30 Jäälissä.
Lähetyspiiri to 7.9. klo 13 Mon-
tin-salissa.
Raamattupiiri to 7.9. klo 10–12 
Kirkkopirtin nuortentila.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. 040 7008 151.
Työttömien ja pienituloisten 
ruokailu ma 4.9. klo 11–12 Jää-
lin kappeli. Ateria 3 €.
Työttömien ja pienituloisten 
aamupuuro ma 4.9. klo 9.30–
10.30 Kiimingin Vanhustenta-
loyhdistyksen kerhohuoneella, 
Kivitie 1 (sisäänkäynti Kierto-
tien puolelta). Maksuton.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerhot Kirkkopirtillä tiis-
taisin klo 9.30–11 ja Jäälin kap-
pelilla torstaisin klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
perjantaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla maanantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 9.30–
11.30, Jäälin kappeli.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 4.9. klo 10–12 
Jäälin kappelin nuorisotila. Yh-
dessäoloa kahvikupposen ää-
rellä. 
Ruskakööri pe 8.9. klo 10 srk-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 3.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppinen, 
avustaa Jari Flink, messudiako-
ni Pekka Rintamäki, kanttorina 
Hannu Niemelä. Pystykahvit 
kirkossa messun jälkeen.
Raamattupiiri keskiviikkoisin 
klo 18 srk-keskuksen Poiju-ko-
koustilassa. 30.8. aiheena Mat-
teuksen evankeliumi luku 2. 

Musiikki
Kesän viimeinen Kesäillan sä-
velhartaus to 31.8. klo 20 srk-
keskuksessa. Ks. ilmoitus.
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoron harjoitukset torstaisin 
klo 18.30–20.30. Syyskausi al-
kaa to 7.9. srk-keskuksessa. Tie-
dustelut, kuoronjohtaja Hannu 
Niemelä, p. 040 5471 660, han-
nu.niemela@evl.fi, www.hau-
kiputaankirkonkamarikuoro.fi.
Lapsikuoron harjoitukset tors-
taisin alk. 7.9. klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Uusia laulajia otetaan 
7.9. ja 14.9. klo 16.30 lähtien.  Kuo-
ro on tarkoitettu 7–13-v. tytöille 
ja pojille. Kuoroleiri Kiimingin 
Suvelassa syyskauden alkupuo-
lella. Tiedustelut, kuoronjohta-
ja Laura Alasaarela, p. 040 5818 
974, laura.alasaarela@evl.fi.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerhot keskiviikkoisin klo 
10–11.30 Wirkkulassa, torstai-
sin klo 9.30–11 Kellon srk-ko-
dissa, sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Martinniemen srk-kodis-
sa  ja Jokelan vanhalla koulul-
la. Lasten ja aikuisten yhteinen 
kerho. Ei ilmoittautumista. Ker-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
ke 30.8. klo 9–12.
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakun-
ta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2
Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Nuorten illat 

pe klo 18–21 Wirk-

kulassa. Pelataan, soi-

tellaan, laulellaan, kahvi-

tellaan, poristaan, askar-

rellaan, hengaillaan ja 

hiljennytään. 
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hossa lauletaan, leikitään, as-
karrellaan, kahvitellaan ja hil-
jennytään. Lisätietoja: Outi Pa-
lokangas, p. 040 5471 472, outi.
palokangas@evl.fi.
Alakoululaisten kerhokausi al-
kaa vkolla 37. Kerhoajat 
ja kokkikerhoihin 
ilm. (21.8.–1.9). 
www.oulun-
seurakunnat.
fi. Lisätieto-
ja: Pekka Rin-
tamäki, p. 040 
5436 960.

Nuorille 
Gospel-bändin harjoi-
tukset keskiviikkoisin klo 18–
19.30 Wirkkulassa. Huipputai-
turi ei tarvitse olla, mutta hy-
vä jos osaat soittimesi alkeet tai 
osaat lukea nuotteja. Lisätietoa 
ja vapaita paikkoja voit kysel-

keskuksessa, Risto Ainali,  p. 
040 5760 297, risto.ainali@
gmail.com.
Kirkkokuoro aloittaa 13.9. klo 
18.30 srk-keskuksessa.
Nuorten Yökahvila pe 8.9. klo 
18.30–22 Jäälissä.
Olkkarin rupatteluklupi ke 
13.9. klo 13–14.45 Senioritalon 
olohuoneessa (Terveystie 3, Kii-
minki). Kaikenikäisille eläkeläi-
sille. Ohjelmassa rupattelua, 
hartaus, yhteislaulua ja kahvit-
telua. Vieraana naisia Afrikas-
ta. Kauempana asuvilla on mah-
dollisuus tilata kyyditys Jaana 
Kontiolta ma 11.9. klo 14 men-
nessä, p. 040 5793 248.
Poikakuoron pääsykokeet to 
31.8. klo 17.30–19 Jäälissä. Kuo-
ro alkaa Jäälissä to 5.9. siten, et-
tä junnut klo 17–17.30 ja Pohjan-
tähdet klo 17.45–19.15.
Nuorten musaryhmä to 7.9. 18–
20 Jäälin kappelin nuortentilas-
sa (käynti takaovesta). Rentoa 
musisointia yhdessä yli 15-vuo-

seurakunta ja Haukiputaan hy-
vinvointikeskus ovat yhteistyö-
kumppaneina.
Torstain toivo -ryhmä torstai-
sin klo 14.30–16 Hyvinvointi-
keskuksessa alkaen 31.8. Muka-
na vuorotellen seurakunnan ja 
kaupungin työntekijöitä.

Aikuisille
Juttukahvila ke 30.8. klo 13 Mar-
tinniemen srk-kodissa. Juttu-
kahvilassa hartaus, kahvit, oh-
jelmaa, yhteislaulua, jumppaa 
ja joskus vierailijoita. 
Seurakuntakerhot ma 4.9. klo 13 
Veteraanikuja 3 kerhohuoneel-
la, to 7.9. klo 13 Kellon srk-kodil-
la ja to 7.9. klo 13 srk-keskukses-
sa. Alussa hartaus, kahvit, vaih-
tuvaa toimintaa ja keskustelua 
eri aiheista, joskus vierailijoita. 
Kuljetuspyynnöt maanantaisin 
klo 9–11 p. 044 7310 232. Taksi-
kuljetuksen maksu 3 € /suunta.
Naisten iltapäivä ti 5.9. klo 14 
Wirkkulassa. Kaikenikäisten 

naisten olohuone. Kahvit, pu-
hutaan ja kuunnellaan. 
Vapaaehtoisten päivä la 9.9. 
klo 10–14.30 srk-keskuksessa. 
Klo 10 toiminnan esittelyä, klo 
11 uusien ja toiminnassa jo mu-
kanaolevien kokoontuminen, 
klo 11.30 lounas, klo 12.30–14 
vapaaehtoistempauksia ja klo 
14 kahvit ja hartaushetki. Ilm. 
1.9. mennessä Minna Similälle, 
p. 040 8668 319, Tarja Kainulai-
selle, p. 040 8245 861 tai Outi Pa-
lokankaalle, p. 040 5471 472 tai 
etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Lukupiiri ma 11.9. klo 18 srk-kes-
kuksessa, kirjana: Antti Tuuri; 
Ameriikan raitti. 
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
toimintakauden avajaiset ja 
seurat su 3.9. klo 12 ry:llä. Kello: 
syysmyyjäiset la 2.9. Kellon srk-
kodilla alkaen ruokailulla klo 12.
Kellonkartanon toimintaa: 
Yrittäjien työkauden siunaus 
to 31.8. klo 18, Kartanon kirkko 
sunnuntaisin klo 13.

lä Katri Haapakorvalta, p. 045 
6576 122. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ja päi-
vystys maanantaisin klo 9–11 

diakoniatoimistossa srk-
keskuksessa. Ajan-

varaus taloudelli-
sen avun hakemi-
seksi, p. 044 7310 
232. Diakoniatoi-
mistoon voi tulla 
myös käymään.

Omaisen ABC 
-kurssi. Tarkoitettu 

omaisille, joille lähei-
sen mielenterveyden on-

gelmat tai sairaus ovat uusi asia 
sekä jo pidempään sairastanei-
den omaisille, jotka tarvitsevat 
tietoa ja tukea. Ilm. 11.9. men-
nessä, p. 041 5402 354. Kurssi on 
Hyvän mielen talon järjestämä, 

tiaille nuorille joka torstai. Tu-
le mukaan soittamaan, laula-
maan tai hoitamaan roudausta 
ja äänentoistoa nuorten musa-
ryhmään. Osaamisvaatimuksia 
ei ole, vaan katsomme eduk-
si pienen motivaation kipinän 
opetella yhdessä. Musaryhmä 
on mukana erilaisissa seurakun-
nan tilaisuuksissa sekä kehitte-
lee itselleen projekteja. Lähde 
siis rohkeasti mukaan!
Kiimingin seurakunnan isos-
koulutus 1. ilmoittautuminen 
31.8. klo 23 mennessä. Rippi-
koulun käynneille nuorille en-
simmäisen vuoden isoskoulu-
tus. Nyt voit halutessasi liittyä 
mukaan isosten huippuun po-
rukkaan! Isoskoulutus käynnis-
tyy heti syyskuussa leirillä Suve-
lan leirikeskuksessa. Toinen lei-
ri on keväällä 6.–8.4. Tähän väliin 
mahtuu mukavia kokoontumisia 
ja tapahtumia yhdessä (noin ker-
ran kuussa). Leirikirjeen ja muut 
tiedot / päivämäärät saat pos-

titse viikolla 35. Isoskoulutus on 
avoin kaikille mukaan haluaville.
Isoskoulutus 2 ilmoittautumi-
nen 17.9. mennessä. Ensimmäi-
sen vuoden isoskoulutuksen 
käyneille nuorille. Mikäli sinun 
tekisi mieli toimia isosena tule-
villa rippikoululeireille, ilmoit-
taudu nyt mukaan toisen vuo-
den isoskoulutukseen. Koulu-

tuksessa syvennetään jo aiem-
min opittuja taitoja ja opetel-
laan paljon uusia tärkeitä isos-
taitoja. Syksyn koulutusleiri Su-
velassa 6.–8.10.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 3.9. klo 12 
päiväseurat ja ruokailu Kiimin-
gin ry, Tapio Kukko.

Vuoden 2018 rippikouluihin 
ilmoittautuminen lähestyy
Kutsumme teidät, tulevat rippikoululaiset ja vanhemmat, rip-
pikoulun infoiltaan torstaina 31.8. kirkonkylän seurakuntakes-
kukseen. Infoilta on tarkoitettu myös muualle rippikouluun 
meneville. Kelloajat ovat postinumeron mukaan.
- klo 18;  90910 ja 90940
- klo 18.45–19.15 kahvitarjoilu kaikille
- klo 19.30;  90900

Tuolloin esittelemme rippikouluopetusta eri vaihtoehtoineen, 
rippikoulujen yhteiset pelisäännöt  ja kerromme ilmoittautu-
misohjeet (vain netti-ilmoittautuminen). Kahvittelun lomas-
sa on mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin.

Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu netin
kautta 4.–10.9. välisenä aikana osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu.

Varrella virren -virsilauluilta 
keskiviikkona 6.9. klo 18 Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Laulutilaisuudessa lauletaan tuttuja ja uusia virsiä.
Mukana kanttorit Sari Wallin ja Jarkko Metsänheimo

EU-ruokaa jaossa 
EU-ruokaa jaossa ke 6.9. Jäälin Kappelilla, os. Rivitie 9. 
Jako alkaa klo 15 ja jatkuu niin kauan kuin tavaraa riittää, 
päättyy viimeistään klo 17. 
EU-ruoka on tarkoitettu 
kiiminkiläisille pienituloisille 
lapsiperheille ja yksineläville. 
Yksi ”satsi” / talous. 
Emme luovuta EU-ruokaa 
päihtyneille asiakkaille!

Viimeinen kesäillan sävelhartaus 
torstaina 31.8. klo 10 srk-
keskuksessa. Sofia Magda-
lena -kamarikuoro, johtaa 
Taru Pisto. Iltahartaus ro-
vasti Jaakko Kaltakari. Ke-
sän viimeinen sävelharta-
us. Vapaa pääsy, ohjelma 
5 euroa.

Valokuvaus M
arko &

 Katri

Aamupuuro-Akatemia 
maanantai -aamupäivisin 4.9.–4.12.
(ei syyslomaviikolla 43) Haukiputaan 
srk-keskuksessa, Kirkkotie 10. 
Klo 9.45 aamuhartaus,
klo 10 tarjolla puuroa, voileipiä ja kahvia / teetä,
klo 10.30 keskustelua päivän aiheesta.
Tarjoilun valmistavat Putaan Martat. Aamupala on maksuton, 
halutessaan voi antaa lahjoituksen lippaaseen. Syönnin jälkeen 
keskustellaan erilaisista aiheista maan ja taivaan välillä. Ei en-
nakkoilmoittautumista. Uudet kävijät, tervetuloa tutustumaan!
Syyskuun aiheet: 4.9. Vapaaehtoistoiminnan esittelyä, Johan-
na Kerola ja Outi Palokangas. 11.9. Karibuni -tervetuloa! Vie-
raita Tansaniasta, Paula Hiltunen. 18.9. Puhutaan itsetunnos-
ta ja vuorovaikutuksesta, Raija Nisula. 25.9. Vinkkejä kauden 
kasvisten käyttöön, Martta-neuvoja Marja-Leena Pirkola. 
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KARJASILLAN
SEURAKUNTA

Kastemessut 
sunnuntaina klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa
24.9., 12.11., 7.1., 11.3. ja 29.4.
Ilmoittautumiset kahta
viikkoa aikaisemmin 
Karjasillan 
kirkkoherranvirastoon 
p. 08 5313 200 tai 
karjasillan-
seurakunta@evl.fi

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
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.
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Majakkailta
perjantaina 8.9. 
klo 18.30 Pyhän 
Andreaan kirkossa.

Vieraana pastori 
Tapani Suonto, aiheena 
”erämaasta elämään”.
Musiikkia, yhteislauluja, 
tarjolla iltapalaa. 
Vapaa pääsy.
Illan järjestävät 
Karjasillan seurakunta
ja Majakkatiimi.

Kaakkurinmajakkaillat.
blogspot.com

sunnuntaina 3.9. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Hanna Valkama. 

Lapsille pyhäkoulu.

Karjasillan seurakunnan kuorot
ChappelBänd torstaisin klo 18, Maikkulan kappelissa. 
Lisätiedot: kanttori Riitta Piippo, p. 040 5833 035.
Pyhän Andreaan lapsikuoro torstaisin klo 16, 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Lisätiedot: kanttori Sirpa Ilvesluoto, p. 050 5251 882.
Pyhän Andreaan tyttökuoro torstaisin klo 17, 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Lisätiedot: kanttori Sirpa Ilvesluoto, p. 050 5251 882.
Pyhän Andreaan Naiskuoro keskiviikkoisin klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkossa.
Lisätiedot: kanttori Sirpa Ilvesluoto, p. 050 5251 882.
Karjasillan kirkkokuoro keskiviikkona 6.9. klo 18, 
Lähetyksen puoti ja paja Siivessä. 
Lisätiedot: kanttori Juha Soranta p. 050 4067 286.
Kastellin kirkkokuoro keskiviikkona 6.9. klo 18, 
Kastellin kirkossa. Lisätiedot: kanttori Eeva-Maija Sorvari 
Cantio Laudis maanantaisin klo 18.30, Karjasillan kirkossa. 
Lisätiedot: Olli Heikkilä, p. 041 5479 929.

Perhekerhot ja -tupa syksyllä 2017 
Perhekerho 
∙ ti klo 10–11.30 Pyhän Andreaan kirkko 
∙ ke klo 9.30–11 Pyhän Andreaan kirkko 
∙ ke klo 9.30–11 Maikkulan kappeli 
∙ ke klo 9.30–11 Kastellin kirkko 
Monenpolvenkerho  
∙ ke klo 9.30–11 Kaukovainio, palvelutalo, Merikotkantie 1
Perhetupa
∙ to klo 9.30–11 Karjasillan kirkko 
Iltaperhekerho
∙ kokoontuu kerran kuukaudessa maanantaisin: 4.9., 2.10. 
ja 13.11. klo 18–19.30 Pyhän Andreaan kirkolla.

Tervetuloa mukavaan hetkeen yhdessä hiljentymään, kah-
vittelemaan, laulamaan, leikkimään ja  jutustelemaan sekä 
nauttimaan mukavasta  yhdessä olemisesta ja tekemisestä.

HelmiMuskarit
Pyhän Andreaan kirkossa (Sulkakuja 8)
Tiistaisin
klo 17.30–18.15 PerheenHelmet I 
klo 18.15–19 PerheenHelmet II
Perjantaisin
klo 9.30–10 TaaperoHelmet
klo 10.15–10.45 VauvaHelmet

Kastellin kirkossa (Töllintie 38)
Maanantaisin
klo 17.30–18.15 PerheenHelmet I 
klo 18.15–19 Perheenhelmet II
Torstaisin
klo 9.30–10 TaaperoHelmet
klo 10.15–10.45 VauvaHelmet

Muskarit alkavat viikolla 35. Kaikissa muskariryhmissä on 
aina vanhempi tai muu aikuinen lapsen mukana.
Muskarimaksu on 50 € / lukukausi, sisaralennus -50 %.
Muskarit järjestää Karjasillan seurakunnan varhaiskasva-
tus. Ilmoittautuminen 10.8. alkaen osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi. 
Lisätiedot: lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen,
p. 040 5747 109, mari.jaaskelainen@evl.fi

Kappelimessu 
sunnuntaina 3.9. klo 12  Maikkulan kappelissa.  
Hedelmästään puu tunnetaan, sanoi Jeesus. 
Miten tämä resonoi sinussa? 
Tervetuloa kuulostelemaan syksyn ensimmäiseen kappeli-
messuun. Laulamme nuoren seurakunnan veisukirjasta Cha-
pelBandin säestyksellä. Toimittaa Erja Oikarinen, kanttori-
na Riitta Piippo. Kirkkokahvit. Kolehti kristilliseen nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön Kansan Raamattuseuran kautta.

Tervetuloa satujen 
kiehtovaan maailmaan!
Karjasillan seurakunnan
lastenohjaajat Katja ja 
Nina pitävät 
SATUTUOKION
Kaakkurin kirjastossa 
klo 14.30–15 torstaisin 
31.8. lähtien. 
Huom! Syyslomaviikolla ei ole satutuokiota.

Teidät tervetulleiksi toivottavat: 
Karjasillan seurakunta/varhaiskasvatus sekä

 Oulun kaupunki/Kaakkurin kirjaston väki

REPPUSELÄT
Reppuselät-kerho kokoontuu 
Pyhän Andreaan kirkolla
tiistaisin klo 12.45–15.30.
Kerhoon voi tulla liukuvasti, 
oman aikataulun mukaan.Kerho on 
tarkoitettu eskareille ja 1.–2.-luokkalaisille.
Kerhossa voi mm. tehdä läksyjä, askarrella, 
hiljentyä, leikkiä, pelata ja syödä omia eväitä. 
Ilmoittautua voi Karjasillan seurakunnan lastenohjaaja 
Katja Onterolle, p. 044 3161 572 tai katja.ontero@evl.fi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.9. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustaa Maija Hyvönen, kantto-
ri Sirpa Ilvesluoto. Kansanlaulu-
kirkko, alueen avaustapahtuma. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 3.9. klo 10, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Heikki Karp-
pinen, avustaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Riitta Piippo
Varikkomessu su 3.9. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Ks. ilmoitus.
Kappelimessu su 3.9. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Ks. ilmoitus.
Messu su 3.9. klo 14, Caritas-Koti, 
Kapellimestarinkatu 2. Kansan-
laulukirkko. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustaa Maija Hyvönen, 
kanttorina Eeva-Maija Sorvari. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 5.9. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Juhani Liukkonen, Sa-
muli Riekki. 

Hengelliset tilaisuudet
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat  pe 1.9. klo 18 Kastellin 
kirkko.
Raamattupiiri ke 6.9. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 7.9. 
klo 18, Maikkulan kappeli.  
Hanna rukousryhmä to 31.8. 
klo 18, Kastellin kirkko.  Kokoon-
numme joka toinen viikko. Ryh-
män vetäjä Mari Vakkilainen, p. 
050 3035 243. 

Aikuisille
Eläkeläisten kerho ma 4.9. klo 
13, Maikkulan kappeli Huom. 
aika! Lisätietoja: diakonissa Anu 
Kontio, p. 040 5747 162.
Oulun seudun virsikuoro ma 
4.9. klo 18, Maikkulan kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 5.9. klo 13.30, 
Maikkulan kappeli.  
Eläkeläisten kerho to 7.9. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko.  Kerho 
kokoontuu joka toinen torstai. 
Kastellin eläkeläisten kerho to 
7.9. klo 13,  Kastellin kirkko. 

Apua ja tukea 
tarvitsevalle
Aamupuuro torstaisin klo  9–10,  
Karjasillan kirkko. Klo 9 hartaus,  
jonka jälkeen on tarjolla vapaa-
ehtoisten valmistama, maksuton 
aamupala klo 10 saakka. Tarjolla 
puuro, voileipää ja kahvi / tee. Pai-
kalla myös diakoniatyöntekijä. 

Lapsille ja lapsiperheille
MessuPyhis sunnuntaisin klo 
10 Kastellin kirkolla, Töllin-
tie 38. Lasten oma toiminnalli-
nen kirkkohetki messun aikana. 
Lapset osallistuvat pyhäkoulun 
päätteeksi yhteiselle ehtoolli-
selle. Kokoonnumme 3.9.–3.12. 
Perhemessusunnuntaina em-
me pidä pyhäkoulua vaan osal-
listumme messuun.  
PerhePyhis sunnuntaisin klo 
15 Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskuksessa, Hiihtomajantie 2.
Tervetuloa luonnon äärelle viet-
tämään toiminnallista yhteistä 
iltapäivää ja paistamaan mak-
karaa koko perheellä tai isom-
mat lapset itsekseenkin. Ko-
koonnumme 3.9.–3.12.
Voit kerätä pyhäkouluista merk-
kejä Lasten messupassiin. Saat 
messupassimerkinnän juma-
lanpalveluksista / messuista se-
kä pyhäkouluista. Viiden mer-
kinnän jälkeen saat pienen lah-
jan kirkon sakastista.  Lisätieto-
ja: Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 
109, mari.jaaskelainen@evl.fi.

Lähetyspiiri 
tiistaisin klo 17.30–19 Siivessä.
Karjasillan seurakunnan pitkäaikainen Kaukovainion 
lähetyspiiri alkaa kokoontua Siiven tiloissa. Ensimmäinen 
kokoontuminen tiistaina 5.9., jolloin vieraana 
nimikkolähettimme Hannu Nokelainen. Tervetuloa.

keskiviikkona 6.9. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Oulun Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät pidettiin maalis-
kuussa. Päivien innoittamana pohdimme nyt merkityksellis-
tä jumalanpalveluskokemusta. 
Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi palvelutehtäviin ju-
malanpalveluksissa Karjasillan seurakunnassa. 
Lämpimästi tervetuloa! 
Klo 18 Alkuhartaus, Juhani Lavanko
Piispa Modeus ja jumalanpalveluksen ydinarvot, Erja Oikarinen
Isä Ciucci ja Jeesuksen Kristuksen seurakunta, Mirjami Dutton
Millainen on koskettava jumalanpalvelus?  Pekka Mikkola, Liisa 
Lahti ja Jorma Laapotti. Keskustelua johdattelee Jenni Koskenkorva.
Klo 19 iltapala.
Klo 19.30 Karjasillan seurakunnan alueelliset jumalanpalve-
lusryhmät kokoontuvat ja jaetaan käytännön palvelutehtäviä 
jumalanpalveluksiin syyskaudelle. Tervetuloa uudet ja vanhat 
kirkkoväärtit, tekstinlukijat, ehtoollisavustajat, kirkon isän-
nät ja emännät, rukousavustajat ja Sinä, joka mietit haluai-
sitko joskus palvella jossakin tehtävässä seurakunnan juma-
lanpalveluksessa!
Klo 20 iltarukous, Liisa Karkulehto
www.jaetutevaat.fi

Jaetut eväät -ilta 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89, 90650 Oulu
oulujoenseurakunta
@evl.fi

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

Ylikiiminki
Kirkkomäki 12 
Avoinna sop. mukaan
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop. mukaan 
piirikappalainen
p. 040 1921 158

OULUJOEN 
SEURAKUNTA

OULUNSALON 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Gospelmessu pe 1.9. klo 19 kir-
kossa. Ks. ilmoitus.
Messu su 3.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
avustaa Petri Satomaa, kant-
torit Pirjo Mäntyvaara ja Anna 
Kälkäjä, Uusi Ääni -kuoro, kirk-
koväärtit Outi ja Raimo Anias. 
Kirkkokahvit. Kanttori Pirjon 
Mäntyvaaran läksiäiset. Virtu-
aalikirkko.
Hartaus ke 6.9. klo 12.45, Cari-
tas. Maija Sivula, Anna-Kaisa 
Pitkänen. 
Hartaus ke 6.9. klo 13.30, Salon-
kartano. Maija Sivula, Anna-Kai-
sa Pitkänen. 
Seurakuntakerho to 7.9. klo 11, 
Toimitalon Yläsali. Jukka Joen-
suu, Maija Sivula, Pirjo Mänty-
vaara ja Anna Kälkäjä.
Hartaus to 7.9. klo 13.30, Teppo-
la. Maija Sivula, Anna-Kaisa Pit-
känen. 

Lapsille ja lapsiperheille
Perhepäivähoitajien ja lasten 
parkkikerho to 31.8. klo 9, seu-
rakunnan Toimitalo. 
Repun perhekerho to 31.8. klo 
9.30–11.30.
Salonpään perhekerho pe 1.9. 
klo 9.30–11.30, Varjakan kylä-
talo. 
Vattukujan perhekerho ma 4.9. 
klo 9.30–11.30, seurakunnan Toi-
mitalo. 
Perhepäivähoitajien ja lasten 
parkkikerho to 7.9. klo 9, seura-
kunnan Toimitalo. 
Repun perhekerho to 7.9. klo 
9.30–11.30. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi
Diakoniatyön ajan-
varaus ja yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula 
p. 044 7453 853
Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 3.9. klo 10, Oulujoen 
kirkko. Toimittaa Antti Leske-
lä, avustaa Anna-Maria Veijo, 
kanttori Sanna Leppäniemi. 
Messu su 3.9. klo 12, Hintan srk-
talo. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttori Sanna Leppäniemi. 
Messu su 3.9. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Satu Kreivi-Palo-
saari, kanttori Anja Hyyryläi-
nen. 
Messu su 3.9. klo 10, Ylikiimin-
gin kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttori Leo Rahko. 

Lapsille ja lapsiperheille
Myllyojan perhetupa pe 1.9. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo.
Hiukkavaaran perhetupa ti 5.9. 
klo 9–11.30, Tahtimarssi 3 (Hiuk-
kavaaratalon nuokkari.
 
Lähetys- ja avustustyö
Piispankamari pe 1.9. ja pe 8.9. 
klo 11 Ylikiimingin asukastuval-
la. Lähetyksen puoti ja kahvila. 
Kahvittelun lomassa voit teh-
dä pieniä ostoksia lähetystyön 
hyväksi. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Vastaanotto muissa asioissa 
sopimuksen mukaan ottamalla 
yhteys oman alueesi diakonia-
työntekijään.  
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Perheiden syksy 2017  
Hintan perhekerho ma klo 9.30–11, Hintantie 89

Yli-Iin perhekerho ti klo 10–12.30, Kirkkokuja 3 a 4.
Ylikiimingin perhekerho pe klo 10–12, 

Kirkkomäki 12, alkaen 1.9.
Myllyojan perhetupa pe klo 9–12, Koivumaantie 2.

Hiukkavaaran perhetupa ti klo 9–11.30, Tahtimarssi 3 
(Hiukkavaaratalon nuokkari).

Hintan iltaperhekahvilat ke klo 17.30–19.30: 
13.9., 11.10., 8.11., ja 13.12.

Koululaisten kerhotoiminta
Liikuntakerho 3.–6.-lk ma 11.9. klo 16.30 Hintan srk-talo.
Puuhakerho 3.–6.-lk ma 11.9. klo 18 Huonesuon srk-koti.

Askartelu- ja leikkikerho 1.–4.-lk ti 12.9. klo 18 
Hintan srk-talo.

Puuhakerho 1.–5.-lk ti 12.9. klo 18 Myllyojan srk-talo.
Tyttöjen liikuntakerho 1.–3.-lk ke 13.9. klo 17.30 

Heikkilänkankaan srk-koti.
Liikuntakerho 4.–6.-lk tytöille ke 13.9. klo 18.30 

Heikkilänkankaan srk-koti. 
Lisätietoja: Sanna Nissinen, p. 040 7186 925.

Kauppiaantie 5

Syksyn toimintaa 
Pysäkillä
Kyläkamari
maanantaina 4.9. klo 11–14.Kyläkamari on va-
paaehtoisvoimin seurakunnan tilassa tapahtu-
vaa toimintaa, joka on kaikille avoin. Tule yksin 
tai ystäväsi kanssa, Kyläkamarilla et ole yksin. 
Kyläkamarilla toimii SPR:n Terveyspointti, jossa 
terveysalan vapaaehtoistoimijat ottavat vastaan. 
Voit keskustella terveysasioista ja mittauttaa vaikka veren-
paineesi. Halutessasi voit keskustella myös henkilökohtaises-
ti diakonissojen kanssa. Kerran kuukaudessa paikalla kantto-
ri, jolloin on mahdollista laulaa yhdessä ajankohtaan sopivia 
lauluja tms.

Diakonian aamupuuro 
vähävaraisille 
oulunsalolaisille 
perheille ja yksinasuville
tiistaina 5.9. klo 9–10. Puuron lisäksi on 
tarjolla kahvia ja teetä sekä leipää lisukkeineen. 
Aamupuurolla on tavattavissa myös diakoniatyöntekijä.

Neulontaa ja matkakumppanuutta
tiistaina 12.9. klo 13–14.30.   
Avoin ryhmä, jossa neulotaan diakoniatyölle 
lahjoitettavaksi esim. sukkia ja lapasia, ar-
vontaan torkkupeittoja, samalla arjen mat-
kaa yhdessä käyden. Otamme vastaan lanka-
lahjoituksia! Lisätietoja: diakonissa Riitta Mar-
kus-Wikstedt, p. 044 7453 848.

Jos sinua kiinnostaa vapaaehtoistyö 
esim. Kyläkamarilla tai Diakonian aamupuurolla, niin ota 
rohkeasti yhteyttä diakonissoihin: Riitta Markus-Wikstedt, 
p. 044 7453 848 tai Maija Sivula, p. 044 7453 853. 

Diakonian aamun emäntäkokous 
tiistaina 5.9. klo 13 Myllyojan srk-talolla. 
Tervetuloa uudet ja entiset emännät jakamaan 
syksyn keittiövuoroja. Tarjolla päiväkahvit. 
Ilmoittautumiset Ullalle 1.9. mennessä, p. 040 5747 097.

Hae apua! 
Oulujoen seurakunnan yv-keräyksen tuotosta (1600 €) on 
haettavissa avustuksia oman seurakunnan alueella asuvien 
lapsiperheiden liikuntavälineisiin ja -vaatteisiin. Liikkuminen 
voi olla omaehtoista liikuntaa tai ohjattua harrastustoimintaa. 
Hakeminen tapahtuu lomakkeella, jonka saat ottamalla 
yhteyttä diakoniatyöntekijä Anu Fedotof fiin, p. 040 5747 098. 
Hakemusten tulee olla perillä 18.9. mennessä.

Majataloilta 
sunnuntaina 10.9. klo 15 Myllyojan seurakuntatalossa. 

Musiikkia, opetusta ja iltapalatarjoilu.
Pekka Simojoki laulaa ja musisoi, 

Jukka Jämsen johdattaa rukoukseen, 
Ilkka Puhakka opettaa Raamattua ja 

Oulujoen kirkkokuoro toimii housebändinä 
Sanna Leppäniemen johdolla. 

Ilta päättyy iltapalaan.

Lapsi- ja poikakuoro 
Lapsi- ja poikakuoron harjoitukset yhdistetään.

Harjoitukset pidetään Toimitalon Yläsalissa keskiviikkoisin,
alkaen 6.9. klo 17–17.45.

Mukaan otetaan uusia laulajia. 
Kuoroa johtaa Anna-Kaisa Pitkänen, p. 044 3161 781.

Tervetuloa laulamaan !

GOSPELMESSU 
perjantaina 1.9. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

Liturgi Hanna Vapaavuori, avustaa Jussi Saviharju,
Musiikki Pirjo Mäntyvaara ja Anna Kälkäjä sekä 
Gospelryhmä. Messun jälkeen iltapala kirkossa.

Arkisto / Voitto Pulkkinen

tarjolla kahvia ja teetä sekä leipää lisukkeineen. 

Avoin ryhmä, jossa neulotaan diakoniatyölle 

kaa yhdessä käyden. Otamme vastaan lanka-
lahjoituksia! Lisätietoja: diakonissa Riitta Mar-lahjoituksia! Lisätietoja: diakonissa Riitta Mar-lahjoituksia! Lisätietoja: diakonissa Riitta Mar

Philippe Gueissaz

Konsertti 
sunnuntaina 10.9. klo 13 
Ylikiimingin srk-talossa.  

Eeva Mattila, piano. 
Väliaikatarjoilu.

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimintaa: 
Kirkonkylä Su 3.9. klo 17 radi-
ointiseurat ry:llä, Petri Kulmala, 

Pertti Lahtinen. Ti 5.9. klo 18.30 
lauluseurat Karhuojalla Koske-
lolla, Tuomikuja 25.
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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
Messu su 3.9. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valppu, 
avustaa Jukka Kolmonen, kant-
tori Anu Arvola. 
Messu su 3.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Mari Tiekstra, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttori Heikki Jämsä. Py-
häkoulu saarnan aikana. 
Messu su 3.9. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 3.9. 
klo 12, Palokan srk-koti. Toimit-
taa Juha Valppu, kanttori Raa-
kel Pöyhtäri. 
Iltamessu su 3.9. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Petteri Tuulos, 
avustaa Jonna Piirainen, kant-
tori Anu Arvola. Käytössä alko-
holiton ehtoollisviini. 
Ehtoolliskirkko su 3.9. klo 15.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37. Eh-
toollisen toimittaa pastori Pet-
teri Tuulos.
Viikkomessu ke 6.9. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Lauri Ku-
jala, kanttori Anu Arvola. 
Hiljainen rukous osaksi arkea 
ke 6.9. klo 17.30, Tuiran kirkko. 

Raamattua 
arkiaamuisin 
klo 8 Tuiran kirkossa

to 31.8. Matt. 22
pe 1.9. Matt. 23
ma 4.9. Matt. 24
ti 5.9. Matt. 25
ke 6.9. Matt. 26
to 7.9. Matt. 27

Ilmoittaudu lukijaksi!
www.oulunseurakunnat.
fi/tuiran-seurakunta/raa-
matunlukuhetket tai www.
vapaaehtois-tyo.fi/oulu
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Sekakuoro Tuike
torstaina 7.9. klo 18–20 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Sekakuoro Tuikeen syyskauden ensimmäiset harjoitukset.

Sekakuoro Tuikeeseen 
otetaan uusia laulujia!  

Ota yhteyttä kanttori Raakel Pöyhtäriin, p. 040 5747 086 
ja tule rohkeasti koelauluun!

Krito vertaistukiryhmä
keskiviikkona 6.9. klo 18–20 Koskelan seurakuntakodissa.

Uusi Krito-vertaistukiryhmä alkaa Tuiran seurakunnassa 6.9. 
Ryhmä kokoontuu joka keskiviikko klo 18–20 Koskelan 
seurakuntakodilla (Koskelantie 86). 

Ryhmässä käsitellään vaikeita tunteita, ihmissuhteita ja 
jumala-suhdetta kirjallisuuden ja kirjallisien kotitehtävien 
kautta. Syksyn 2017 ryhmässä käytetään seuraavia kirjoja 
(osallistuja valitsee mieleisensä): 
Toiveena sisäinen paraneminen: 
Mirja Sinkkonen ja Paula Tähtinen 
tai 
Erosta eteenpäin: 
Salme Karvinen, Ulla Halttunen ja Aila Keskinen. 

Ryhmään voi ilmoittautua ryhmän ohjaajille 17.8. alkaen: 
Heleena Hietala, p. 050 5644 152 tai 
Piia Jokelainen, p. 044 0554 710 (klo 16 jälkeen).

Varhaiskasvatuksen syksyn 
toimintakausi on alkanut

Lisätietoja:  www.oulunseurakunnat.fi ja Facebook:  
"Tuiran seurakunnan  varhaiskasvatus - 2017 alkaen".

Perhepäivähoitajien toimintahetki 
Toimintahetket alkavat Palokan seurakuntakodissa vk 36 

ja Pyhän Luukkaan kapelissa vk 38.
Lisätietoja saat toiminnasta Oulun seurakuntien 

nettisivulta Lapset ja lapsiperheet.

Pixabay

Kirkkokyyti
Sunnuntaisin kuljetus 

Palokan seurakuntakodin 
jumalanpalvelukseen. 

Lähtö klo 11.30 Rajakylän 
srk-kodilta, pysähtyy  

tarvittaessa Kuivasojan 
koulun pysäkillä. 

Paluu klo 13.30 Palokasta. 
Tervetuloa!

Joulumarkkinoille 
ja oopperaan 
Tallinnaan

29.11.–1.12.
Bussimatka Tallinnan joulumarkkinoille, Estonian 
Oopperaan La Traviata -esitykseen ja tutustutaan 
Kadriorgin Palatsin taidemuseoon.
Lähdemme kohti Helsinkiä keskiviikkona 29.11. klo 
6, josta laiva Tallinnaan klo 15.15. Majoittuminen So-
kos Hotel Estoniassa kahden hengen huoneissa. Yh-
den hengen huone lisämaksusta. Torstaina Estoni-
an Ooppera ja taidemuseo. Paluumatkalle lähdem-
me aamupalan jälkeen perjantaina 1.12., laiva läh-
tee klo 10.30.
Matkan hinta 292 €. Hinta sisältää bussi- ja laiva-
matkat, majoittumisen kahden hengen huoneessa, 
yhden hengen huone lisämaksusta 78 €, aamupalan, 
museo- ja oopperaliput, matkapäivien lounaat se-
kä vakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenil-
le. Matkalle tarvitaan passi tai uudenmallinen hen-
kilötodistus.
Ilmoittautuminen: www.oulunseurakunnat.fi.

Joulumarkkinoille 
ja oopperaan 
Tallinnaan

ja oopperaan 
Tallinnaan

ja oopperaan 
Joulumarkkinoille 

ja oopperaan 
Tallinnaan

W
ikipedia

Seniorien laulupiiri
torstaina 14.9. alkaen klo 13.30 Tuiran kirkolla.
Tule laulamaan yhdessä vanhoja, 
tuttuja koululauluja, 
hengellisiä lauluja sekä virsiä 
kanttorin johdolla! 
Huom! 14.9. ei poikkeuksellisesti 
ole kahvitarjoilua, 
vaan laulaminen 
aloitetaan jo klo 13.30.

kavat 31.8., jolloin suunnittelem-
me yhdessä syksyn toimintaa.
Nuorten draamaryhmä to 7.9. 
17, Tuiran kirkko.
Sekakuoro Tuike to 7.9. 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ks. il-
moitus.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Pateniemen ja Herukan diako-
niapiiri to 7.9. 13, Palokan srk-
koti.
Diakonian ajanvaraus ma klo 
9–11 p. 044 3161 412. 

Vapaaehtoisten tehtävään lähettäminen
Tuiran seurakunnan vapaaehtoisten tehtävään lähettäminen 
tulevalle toimikaudelle on jumalanpalvelusten yhteydessä.
10.9.2017 klo 10 Tuiran kirkossa ja Pyhän Luukkaan kappelis-
sa sekä klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa ja Palokan seurakun-
takodissa.

Yhden vanhemman perheet!
Linnanmaan olohuone aloittaa syksyn tapaamiset Pyhän Luuk-
kaan kappelilla to 14.9. klo 17.30.
Illassa voit tavata muita samassa tilanteessa olevia kahvittelun 
ja pienen iltapalan merkeissä.
Toiminta järjestetään yhdessä Oulun seudun yhden vanhem-
man perheet ry:n kanssa.
Illassa mukana diakoniatyöntekijä ja vertaisohjaaja.
Lapsille tekemistä lastenohjaajien seurassa. Voit myös esittää 
toiveita illan sisällöstä.
Syksyn tapaamiset joka kuukauden toinen torstai: 14.9., 12.10., 
9.11. ja 14.12. klo 17.30–19.30. Tervetuloa mukaan, myös uudet 
perheet!
Lisätietoja voit kysyä diakoniatyöntekijä Katriina Sipilältä, p. 
040 4824 546.

Hiljaisuuden päivä
lauantaina 16.9. klo 12–17 Oulujoen pappilassa.

Oulujoen pappilan kauniissa miljöössä
 vietetään hiljaisuuden päivää. 

Päivä päättyy kaikille seurakuntalaisille avoimeen 
hiljaiseen messuun Oulujoen kirkossa klo 17. 

Päivään mahtuu kahdeksan osallistujaa
 ja päivä on osallistujille maksuton.

Hiljaisuuden päivän ohjaajina toimivat Tuiran seurakunnan 
työntekijät: vs. pastori Soili Pitkänen ja diakoni Heli Mattila.
Ilmoittautumiset Helille ma 4.9. tai ma 11.9. p. 040 5747 145. 

Aikuisille
Raamattupiiri to 31.8. klo 12.30, 
Tuiran kirkko, Sumppu. 

alkaa ma 4.9. klo 9, Siipi, 
Nokelantie 48 B. Puutöitä 
voi harrastaa omiin tarpei-
siin tai lähetystyön myyjäi-
siin. Kerho kokoontuu ma 
ja ke Siiven kellarissa.

Käsityökahvila ti 5.9. klo 12, 
Koskelan srk-koti. Lankoja ja 
kankaita otetaan vastaan sekä 
valmiita käsitöitä.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 6.9. 
klo 16, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Krito vertaistukiryhmä ke 6.9. 
klo 18–20, Koskelan srk-koti. 
Ryhmän ohjaajat ja lisätiedon 
antajat: Heleena Hietala, p. 050 
5644 152, Piia Jokelainen, p. 044 
0554 710 (klo 16 jälkeen).
Raamattupiiri to 7.9. klo 12.30, 
Tuiran kirkko, Sumppu.
Pateniemen raamattupiiri to 
7.9. klo 16, Palokan srk-koti.

Nuorille
Nuorisotyön päivystys to 31.8. 
ja to 7.9. klo 16–17, Tuiran kirk-
ko. Nuorisotyönohjaajat ovat 
tavoitettavissa Tuiran kirkon 
nuorisotilassa.
Teematorstai to 31.8. klo 17–19 
Tuiran kirkko. Teematorstait al-

Puutyökerho
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NUORET AIKUISET JA OPISKELIJAT

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Gospelmessu pe 1.9. klo 19 
Oulunsalon kirkossa.
KappeLive-konsertti la 
2.9. klo 19 Pyhän Luukkaan 
kappeli, Yliopistokatu 7. 
Mäki-Lohiluoma & Nuorva -Duo.
Varikkomessu su 3.9. klo 12 Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8, 
Kaakkuri.
Kappelimessu su 3.9. klo 12 Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 
9. Mukana ChapelBand, ks. s. 17.
Oppilaitosväen kelttimessu ti 5.9. klo 8.30-9.00, tuomiokirkko. 
Messun jälkeen kahvitus. Tervetuloa henkilökunta ja opiskelijat!
Oulun yliopiston lukuvuoden avajaisten ekumeeninen jumalan-
palvelus ke 6.9. klo 13, Pyhän Luukkaan kappeli. Saarna ja ektenia 
metropoliitta Elia, toimittaa yliopistopastori Ari Savuoja, urut kirk-
komuusikko Taina Voutilainen, Cassiopeia-kuoro, johtaa Kristian 
Heberg, ekumeeninen kvartetti. Kaikki ovat tervetulleita, erityises-
ti yliopiston opiskelijat ja henkilökunta!
Kuoroihin otetaan uusia laulajia! 
Sarastus-kuoro: harjoitukset ke 6.9. klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo, Isokatu 17, kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 
729. 
Sekakuoro Tuike: pe 7.9. klo 18 Pyhän Luukkaan kappeli, kanttori 
Raakel Pöyhtäri, p. 040 5747 086.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 2.9. klo 18.30 Tuiran kirkolla Maininki-
salissa, Myllytie 5. Teemana: Miten minä luen Raamattua? Puhe 
Jussi Miettinen. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 6.9. 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Teemana: Sinä, minä, me. Alustaa EOlaiset. 

ERITYISDIAKONIA
KUULOVAMMAISTYÖ
Aabrahamin poppoo to 7.9. klo 13.30 Keskustan srk-talo. 
Kuulovammaisten päiväpiiri. Kahvirahan tuotolla tuetaan kuuron 
kummilapsen koulunkäyntiä Njomben kuurojenkoulussa.  
Kirjoitustulkkaus ja induktiosilmukka auttavat seuraamista. 
Kahvi, alkuhartaus, vierailijoita tai omaa ohjelmaa. 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 31.8. ja 7.9. klo 
13.30, Keskustan srk-talo. Uudet viittomakielisestä kuorosta 
kiinnostuneet, tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Ulla-Maija 
Aaltomaalta, p. 050 5933 378. Yhteinen kahvihetki. 
Hyvä tietää pe 8.9. klo 10–12, Keskustan srk-talo. Tietoa lisäävä 
viittomakielinen luento- ja keskustelutilaisuus. Eri alojen 
asiantuntijat luennoivat ja vetävät keskustelua osallistujien 
toiveiden mukaisista aiheista. Yhteinen aamukahvi klo 9.30. 
Luennon päätyttyä on mahdollista lähteä omakustanteiselle 
lounaalle ravintola Pokkiseen.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näköpiiri ti 5.9. klo 13–14.30 Keskustan srk-talo 2. kerros, pieni 
sali. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Ohjelmaa, 
vierailijoita, kahvittelua ja jutustelua. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen srk-talon pääoven läheisyydessä. Takseilla tulo 
Asemakatu 6:n puolelta.
Näkövammaisten läheisten tapaaminen ke 6.9. klo 17.30–
19.30 Vanha pappila, Jössensali, Asemakatu 6. Tule vaihtamaan 
kokemuksia, tietoa, kahvittelemaan. 

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien läheisille to 31.8. klo 
17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukiryhmä. Kokoonnumme joka 
toinen torstai Keskustan seurakuntatalon Kivijalassa, Asemakatu 
6, sisäpiha. 
Tavoiteryhmä ma 4.9. klo 10–12 Keskustan srk-talo, monitoimitila. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja naisille.
Naistenryhmä pe 8.9. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden 
ja sisustustuotteiden putiikki

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

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

Domista

saat lainata 

vihkipuvun 

ilmaiseksi!

IN ENGLISH – KANSAINVÄLISYYS

Englanninkielinen hartaus, Worship Service in English 
su 3.9. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathering for 
international people.  Service on every Sun at 4 pm. in St. Luke’s 
Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu. Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, cof fee fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, 
Linnanmaa.

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Käsitöitä, puutöitä, kirjoja, 
lehtiä ja kortteja sekä kahvila 

Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.
Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 

p. 044 3161 720. 

Avoinna ma–ti klo 10–14, 
to klo 14–18 neulekahvila ja 

pe klo 10–14.
www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

Tovi pe 8.9. klo 12 Siivessä. Imanin seurakunnan naiset 
Tansaniasta vierailevat Oulussa. Kahvitarjoilu.

Ruskaretki ja 
hiippakunnan lähetysjuhlat 
6.–10.9. Muoniossa.
Lähde retkeilemään Oloksen maisemiin ja 
osallistumaan lähetysjuhlien ohjelmaan. 
Retki on täynnä, mutta voit ilmoittautua varalle, 
otamme yhteyttä jos paikkoja vapautuu.
Ilmoittautuminen  www.oulunseurakunnat.fi

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Caritas Forum –
Kalevala kuvataiteessa 
torstaina 7.9. klo 14–15.30 Caritas-Kodilla, Kapellimestarika-
tu 2. Luentosarjan syyskauden aloittaa Oulun taidemuse-
on amanuenssi Elina Vieru. Hän alustaa aiheesta "Kalevala 
kuvataiteessa – kansallista ja kansainvälistä." Luennon jäl-
keen keskustellaan aiheesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Etsimme saattohoidon 
tukihenkilöitä 
kaupunginsairaalan 
palliatiivisen osaston A2:n, 
hoivaosastojen sekä Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistyksen käyttöön.

Olisiko sinulla aikaa ja sydämenpaloa toimia 
saattohoidossa olevan potilaan vierellä ja 
tarjota tukeasi hänelle sekä hänen läheiselleen?
Olet empaattinen, elämänkokemusta omaava 
tasapainoinen ihminen, kiireetön vierellä kulkija 
ja pystyt sitoutumaan toimintaan.
Koulutuspäivät pidetään Oulussa keskustan srk-talossa, 
Isokatu 17,  ke 18.10. klo 16–19 ja la 28.10. koko päivä.
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distyksen neuvontahoitajalle Virpi Sipolalle, p. 0400 944 263 
tai virpi.sipola@pssy.org.
Mukaan kaivataan sekä miehiä että naisia. Koulutukseen ha-
kijat haastatellaan ennen koulutusta.
Yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymä, Kaupunginsairaalan 
palliatiivinen osasto A2 sekä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry.

Tervetuloa oman seurakuntasi 
4-vuotiaiden syntymäpäiville 

Juhlimme heinä–joulukuussa 4 vuotta täyttäviä lapsia 
mukavilla syntymäpäiväjuhlilla sunnuntaina 8.10.

Oulujoella Hintan seurakuntatalossa klo 12
Tuirassa Pyhän Tuomaan kirkossa klo 12

Haukiputaalla Kellon seurakuntakodissa klo 13
Karjasillan kirkossa klo 15

Kiimingin seurakuntakeskuksessa klo 15
Oulunsalon kirkossa klo 15

Tuomiokirkkoseurakunnassa 
Keskustan seurakuntatalossa klo 15

 
Ilmoittautuminen syntymäpäiville 1.10. mennessä 

osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 

Oulujoen seurakunnan juhlaan ilmoittautuminen 
Riitta Kentalalle, p. 040 5747 094 tai riitta.kentala@evl.fi. 

Kantrirokkia 
lauantaina 2.9. klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli.
KappeLive -konserttisyksyn avaa Mäki-Lohiluoma & Nuorva 
Duo. Jouko Mäki-Lohiluoma (laulu, rummut, huuliharppu, 
kitara, haitari) ja Teppo Nuorva (laulu, kitarat) ovat vanho-
ja konkareita ja taitavia kynäniekkoja. He kertovat lauluis-
saan keski-ikäisten ihmisten elämäntarinoita ja pohtivat ih-
misen elämän ongelmaa kadunmiehen näkökulmasta huu-
moria unohtamatta. Konserttiin on vapaa pääsy.
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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 seurakunnan 
perhetyö
Muhoksen seurakunnan 
varhaiskasvatus

MUHOS |  www.muhoksenseurakunta.fi/

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
Avoinna
ma–pe klo 9–14
lisäksi to klo 15–17
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi 
Kirkkoherra
Teemu Isokääntä
p. 044 7372 619
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!

Hartaus to 31.8. klo 13 Onnen-
rinteellä, Tarja Pyy.
Hartaus pe 1.9. klo 13 Päiväkes-
kuksessa, Soile Tuusa.
Hartaus ma 4.9. klo 13 Päiväkes-
kuksessa, Soile Tuusa. 

Hartaus ke 6.9. klo 13.30 Laurin-
kodissa ja klo 14 Matinkodissa, 
Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo 
17.45 srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 7.9. 
klo 14 Helmin kodissa, Jouni 
Heikkinen.
Iltahartaus to 7.9. 
klo 19 Rokualla, 
Jouni Heikki-
nen.
Ruokakassi-
en jakelu vä-
hävaraisille 
maanantaisin 
klo 9.30–10.30 
(tai niin kauan 
kuin kasseja riittää) 
srk-talon alakerrassa. Otathan 
mukaasi varakassin, joka on 
tarpeen, jos olemme saaneet 
reilusti jaettavaa!
Kuorot: Kuorojen syyskausi 
aloitetaan 6.9. Ks. erillinen il-

Messu, Teemu Isokäännän 
kirkkoherranvirkaan 
asettaminen su 3.9. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
piispa Samuel Salmi, saarna 
Teemu Isokääntä, kanttori 
Pentti Korkiakoski. Juhla 
messun jälkeen srk-talolla. 
Kuljetus Temmekseltä, ota 
yhteys Olavi Savelaan.

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 31.8.–7.9.2017

TYRNÄVÄ |  www.tyrnavanseurakunta.fi

Kastettu:
Minea Aurora Marjatta 
Korkala, 
Elia Wilhelm Koskela, 
Siiri Matleena Ojala, 
Oona Emilia Pajukoski, 
Hilla Anni Inari Tiirola, 
Eetu Matias Vihelä, 
Stefan Jeremias Välimäki

Avioliittoon vihitty: 
Erkki Antero Holopainen ja 
Minna Hannele Sormunen, 
Timi Mattias Kantola ja 
Piritta Hannele Tapio, 
Mikko Samuli Korkala ja 
Tiia Susanna Eschner

Kuollut: 
Eeva Maria Kauppi 93, 
Aaro Israel Junttila 91

Kirkon kuvapankki / H
enna Aaltonen

Kastettu: 
Aada Jasmin Sylvia Aksila, 
Roosa Nanna Maria 
Huumonen, 
Liinus Akseli Juusola, 
Aatu Iivari Keränen, 
Jonathan Toivo Oscar Korkala, 
Iida Anna Maria Savolainen, 
Bertta Aila Mirjami Väisänen, 
Niklas Veeti Eemeli Hirvelä, 
Eetu Erkki Elias Komulainen,
Helmi Ottiilia Halonen, 
Urho Aukusti Siitonen
Vihitty: 
Tuomas Petteri Kinnunen 
ja Maiju Leena Annika 
Mikkonen
Kuollut: 
Hannu Kalevi Pihlajaniemi 
62, Anni Sofia Leskelä s. 
Jaara 90

Sanna Krook

Messu su 3.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tarja Pyy, saarnaa 
Soile Tuusa, kanttorina Ossi 
Kajava.

Tyrnävän seurakunnan ja kunnan järjestämä

Perinteinen  
perhevaellus  Rokualla 

lauantaina 9.9.
 

Vaellamme Rokuan maastossa n. 10 – 12 km, jonka 
jälkeen on mahdollisuus käydä kylpylässä ja syömässä 
omin kustannuksin. Matkat osallistujille ovat ilmaiset. 

Mukaan tarvitset omat eväät vaellukselle ja
ILOISTA SEIKKAILUMIELTÄ.

Ilmoittautumiset Salmelle, p. 044 7372 631. 
Lisätietoja matkasta saa myös Vellulta, p. 050 3430 303.

Naisten vaellusretki Syötteellä 
16.–17.9. 

Kahdeksan innokkainta tallustelijaa mahtuu mukaan syysret-
kellemme. Yövymme varaustuvassa ja patikoimme molempi-
na päivinä useampia kilometrejä. Teemme 
retken omakustannushintaan eli 
kunkin maksettavaksi 
tulisi vähän polttoaine- ja 
elintarvikekuluja. 
Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset 1.9. mennessä 
Salme, p. 044 7372 631 
tai Riitta, p. 044 7372 630.

na päivinä useampia kilometrejä. Teemme 
retken omakustannushintaan eli 

moitus.
Lapset / perheet: Perhekerhot ti 
klo 9.30–11.30 srk-talossa ja Lai-
tasaaren ry:n tiloissa Päivärin-
teellä sekä to klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Stoppi 
perjantaisin klo 9–11.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Stopissa on oh-

jattua toimintaa 3–5 v. lapsil-
le, ilmoittautumiset sa-

man viikon keskiviik-
koon klo 12 men-

nessä tekstiviestil-
lä p. 040 5795 799 / 
Soile, tai 040 5799 
263 / Anne. Lasten 

ja isovanhempien 
iltakammari ma klo 

18–19.30 vuoroviikoin 
srk-talon alakerrassa (4.9. 

alkaen) ja Päivärinteen srk-sa-
lissa. 
Nuoret / rippikoulut: Rippikou-
luinfo to 7.9. klo 18 srk-talossa 
tulevan vuoden rippikoululai-
sille ja heidän vanhemmilleen. 

Diakoniatyöntekijä tavattavis-
sa ma 4.9. klo 9–10.30 Temmek-
sen srk-talon kokoushuoneessa. 
Voit tulla huolinesi tai iloinesi. 
Sisäänkäynti takapihan kautta.
Aamukammari avaa oven-
sa ke 6.9. klo 9. Tervetuloa se-
kä uudet että tottuneet kulki-
jat. Kokoonnumme keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla. Mahdollisuus seuruste-
luun, käsitöiden tekoon, kah-
vitteluun, yhdessä oloon ja hy-
vän tekemiseen. Kummikohtee-
namme on Hosainan kuurojen-
koulu Etiopiassa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
dia koniapiiri ke 6.9. klo 10.30 
Murron kerhotilassa, Kautta-
ranta 12 A 2. Tervetuloa uudet 
ja entiset.
Kahden vartin kirkko to 7.9. klo 
14 Tyrnävän kirkossa. Tämä eh-
toollisjumalanpalvelus on tar-
koitettu erityisesti ikäihmisille. 
Kirkkokahvit juodaan sään sal-

liessa ulkona. Jos tarvitset kyy-
tiä tai avustajaa itsellesi niin il-
moita siitä 1.9. mennessä Riital-
le p. 044 7372 630.
Nuttupiiri pyörähtää jälleen ke-
sätauon jälkeen käyntiin to 7.9. 
klo 17 Tyrnävän srk-talolla. Ter-
vetuloa mukaan sekä uudet et-
tä entiset "nuttuilijat" .
Seurakuntakerho aloittaa ti 12.9. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako vähäva-
raisille tyrnäväläisille ja puuro-
tarjoilu maanantaisin klo 8.30–
9.30 Pömilässä. Elintarvikkei-
ta jaetaan niin kauan kun tava-
raa riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  Ko-
tiseurat la 2.9. klo 14 Vihtori Leh-
tolalla, Koulutie 5 Temmes. Su 
3.9. ruokailu klo 12 ry:llä ja seu-
rat klo 13 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Laulu-
seurat pe 1.9. klo 19 Tukiainen, 
Muinaisranta 15. Seurat su 3.9. 
klo 16 ry.

Lähimmäisen kirkkopyhä 
sunnuntaina 10.9. Temmeksellä
Tyrnävän seurakunta kutsuu kaikenikäisiä koko perheenä ja/
tai läheisen tai ystävän kanssa Temmeksen kirkkoon ja sen jäl-
keen Temmeksen seurakuntatalolle viettämään Lähimmäisen 
kirkkopyhää. Lisäksi mukaan kutsutaan kaikkia seurakunnan 
vapaaehtoistyössä toimivia.
Tyrnävältä lähteville järjestetään yhteiskyyditys, jonka vuoksi 
tarvitaan ilmoittautumiset viimeistään 5.9. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 040 7372 610. Bussi lähtee klo 11.30 seura-
kuntatalolta. Temmesläiset, jotka tarvitsevat kyyditystä, voi-
vat olla yhteydessä Olavi Savelaan.
Ohjelma:
klo 12.00 Messu Temmeksen kirkossa
klo 13.30 Ruokailu Temmeksen srk-talolla 
(vapaaehtoinen maksu )
klo 14.30 Lauluja ”kehdosta keinutuoliin” 
mieti, minkä laulun haluaisit yhdessä laulettavan. 
Voit kertoa, jos haluat, lauluun liittyvän 
muiston tai perustelun. Lauluja laulattaa ja 
säestää Tuula Haxu Hakkarainen, joka 
on freelancermuusikko,  laulaja ja 
laulujen tekijä. Tuula laulaa 
tilaisuudessa myös omia 
kappaleitaan.

Seurakunnan kuorot 
aloittavat syyskauden

Lapsikuoro 
6.9. alkaen keskiviikkoisin klo 17–18 srk-talossa.

Kirkkokuoro 
6.9. alkaen keskiviikkoisin klo 18.30–20 srk-talossa.

Päiväkuoro 
13.9. alkaen joka toinen keskiviikko klo 10.30–11.30 srk-talossa.

Tervetuloa mukaan entiset ja uudet laulajat! 
Tiedustelut kanttori Ossi Kajava, p. 040 5470 786. 

Myös muualle rippikouluun me-
nevät mukaan!
Laitasaaren rukoushuone: Aa-
murukous maanantaisin klo 
6.30. Perhekerho torstaisin klo 
10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: Pe 
1.9. klo 19 veljesilta ry:llä. Klo 19 
raamattuluokka-iltakylät: 4.–.-
6lk Tihinen ja 7.–8.-lk Myllynie-
mi. Su 3.9. klo 12 pyhäkoulut: Kk 
Ylikulju, Korivaara Tuomikos-
ki, Pälli Hyry, Suokylä T. Ervas-

ti. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 4.9. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. To 7.9. klo 
18.30 ompeluseurat Hilkka ja 
Kari Tiirolalla sekä Noora ja Sa-
mi Lohilahdella. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 1.9. klo 19 veljesilta Muhok-
sen ry:llä. Pe 1.9. klo 19 raamat-
tuluokka; pienet Karhumaa, 
isot Myllyniemi. Su 3.9. klo 17 
pyhäkouluseurat ry:llä. Ke 6.9. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä.

STOPPI!
Tarvitsetteko vähän aikaa itsellenne? 
Haluatteko käydä kaupassa tai vaikkapa viettää 
hetken kahvikupin ääressä kotona?
Stoppi kokoontuu seurakuntatalolla perjantaisin 
klo 9–11.30. 
Stopissa on 3–5-v. lapsille toimintaa leikkien ja 
ryhmässä touhuillen vanhempien asioilla käydessä. 
Lapsi voi ottaa pienet eväät mukaansa.
Ilmoittautumiset Soilelle, p. 040 5795 799, tai Annelle, 
p. 040 5799 263 tekstiviestillä saman viikon keskiviikkoon 
klo 12 mennessä.

ISOVANHEMPIEN ja LASTEN 
ILTAKAMMARI!
Iltakammarit kokoontuvat joka toinen viikko 
Päivärinteen seurakuntasalilla (28.8. alkaen) ja joka 
toinen srk-talolla alakerrassa (4.9. alkaen) klo 18–19.30.
Iltakammari on yhteistä aikaa ja tekemistä sekä 
yhdessäolosta nauttimista! Iltapalatarjoilu!

Muhoksen seurakunnan varhaiskasvatus
www.muhoksenseurakunta.fi

Ruokakassien 

jakelu 

vähävaraisille 

maanantaisin 

klo 9.30–10.30

srk-talon 

alakerrassa.

klo 12.00 Messu Temmeksen kirkossa
klo 13.30 Ruokailu Temmeksen srk-talolla 

klo 14.30 Lauluja ”kehdosta keinutuoliin” 
mieti, minkä laulun haluaisit yhdessä laulettavan. 
Voit kertoa, jos haluat, lauluun liittyvän 
muiston tai perustelun. Lauluja laulattaa ja 
säestää Tuula Haxu Hakkarainen, joka 
on freelancermuusikko,  laulaja ja 
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Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 9–15, 
ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Sanna Mettovaara
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Kappalainen
Martti Arkkila
p. 044 5181 191
vt. seurakuntapastori
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600
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

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista

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

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 
Vt. kanttori 
Timo Ustjugov 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382
Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Messu su 3.9. klo 10 
kirkossa. Toimittaa ja 
saarnaa Maisa Hautamäki, 
avustava pappi Olli Seikkula, 
jumalanpalvelusryhmä 
Heinijärvi. Rauhan Tervehdys 
-lehti tarjoaa kirkkokahvit 
messun päätteeksi.

Sanajumalanpalvelus 
su 3.9. klo 15 kirkossa. 
Toimittaa pastori 
Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Mari Liukkonen. 
Huom.aika!
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Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Kastettu: 
Veikka Alvar Juhani 
Daavittila, 
Mette Jasmin Kalliokoski, 
Otso Eeli Ilmari Karjalainen, 
Jelmiina Martta Inkeri 
Kilpeläinen, 
Ella Esme Estella Leinonen, 
Liana Helinä Typpö

Avioliittoon vihitty: 
Miki Arto Samuli Niva 
ja Merja-Maria Johanna 
Sorvisto

Kuollut:
Maija-Liisa Hyrynkangas 68

Fr
ee

im
ag

es
 / 

Er
ic

a 
Id

e

Kastettu
Anni Sylvia Huhtala 
(Pyhäntä), 
Rune Kaspian Kamula 
(Pyhäntä), 
Helmi Adele Karhumaa 
(Pyhäntä), 
Leevi Alvari Kivioja 
(Pyhäntä), 
Ruusa Amalia Koskelo 
(Piippola), 
Vilko Sakarias Limma 
(Pyhäntä), 
Pauli Matias Lohi (Pyhäntä), 
Juho Jaakko Aleksi 
Myllykoski (Pulkkila),
Justin Peetu Pikkarainen 
(Pyhäntä), 
Eliel Aukusti Tuuli (Pyhäntä)

Kuollut 
Rauha Katariina Sainila 
e. Knuutila e. Leiviskä 93 
(Pyhäntä), 
Iida Karoliina Jokelainen 
e. Hakola 88 (Pulkkila), 
Liisa Kyllikki Suorsa 
e. Keihäskoski 68 (Kestilä), 
Esko Ilmari Päätalo 60 
(Rantsila), 
Merja Anneli Koskitalo 
e. Minkkinen 53 (Rantsila)

Aamupuuro pe 1.9. klo 9–10.30 
srk-talolla. Vapaaehtoiset kat-
tavat euron aamupalan ja kaik-
ki ovat tervetulleita syömään 
sekä seurustelemaan. Muka-
na diakonissa Marika Kamps tai 
Antti Härkönen.
Ruokajakelu pe 1.9. klo 10–
10.30 srk-talolla. Kauppojen lah-
joittaman ylijäämäruoan ruo-
kajakelu on suunnattu liminka-
laisille vähävaraisille sekä lap-
siperheille. Lisätietoja antavat 
diakonissat Marika Kamps tai 
Antti Härkönen.
Lähetysvintti ma 4.9. klo 12 lä-
hetysvintillä.
Neulekahvila ma 4.9. klo 17.30 
lähetysvintillä. Ohjelmassa kä-
sitöiden tekoa, jutustelua, ilta-
teetä tai kahvia sekä iltaharta-
us. Tervetuloa tutustumaan!
Seurakuntakerho kaikille elä-
keläisille ke 6.9. klo 12 srk-ta-
lolla. Mukana diakonissa Antti 
Härkönen.
Kuorot ke 6.9.: Tähdet klo 17 srk-
talolla, Celeste klo 17 kirkossa, 
Kirkkolaulajat klo 18.30 srk-ta-
lolla ja Minka klo 18.30 kirkossa.
Aamupuuro ja ruokajakelu pe 
8.9. klo 9–10.30 srk-talolla. 
Partio: Sudenpentujen ja seik-
kailijoiden kauden aloitus maa-
nantaina 4. syyskuuta klo 18–
19.30 srk-talolla. Uudet ja van-
hat alakouluikäiset partiolai-
set vanhempineen tervetullei-
ta! Säänmukainen vaatetus; 
partiolaisten ohjelma osittain 
ulkona. Mehu- ja keksitarjoilu: 
oma muki mukaan. Löytötava-
rat pengottavana. 
Rauhanyhdistys: Su 3.9. klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. La 9.9. klo 
19 aikuistenilta.

Kirkkolaulajien 
harjoitukset 

alkavat 6.9. klo 18.30 
srk-talolla.

Euron aamiainen pe 1.9. klo 7.30 
–9.15 seurakuntasalissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 5.9. 
klo 18 seurakuntasalilla.
Viikottaiset kerhot käynnisty-
vät viikolla 36.  Ks. ilmoitus.

Tähdet-kuoro 
(1.-6.lk) alkaa 6.9. klo 17 srk-talolla. 
Ilmoittautuminen seurakunnan kotisivujen kautta 17.8. alkaen. 
Tervetuloa mukaan sekä vanhat että uudet laulajat!

Limingan ja Lumijoen seurakuntien 

Miestenretki 
Hossan uuteen kansallispuistoon 

lauantaina 9.9. Retken teemana Suomi 100 v. 
Lähtö Lumijoen srk-talon pihalta klo 6.45 ja Limingan 
srk-talon pihalta klo 7. Retken hinta 25 €, kerätään 
linja-autossa (mielellään tasaraha).
Ilmoittautuminen viimeistään to 31.8. mennessä 
Limingan kirkkoherranvirastoon, p. 044 7521 220.
Varustus: Lämmin säähän sopiva ulkoiluasu, maastokengät 
tai lenkkarit, päähine ja käsineet. Repussa vesipullo, sadeasu, 
oma muki, puukko ja istuinalusta. 
Hinta sisältää aamukahvin ja sämpylän, lounaan, makkarat ja 
nokipannukahvit, sekä iltapäiväkahvin opastuskeskuksessa. 
Paluumatkan kahvi ei sisälly hintaan. Paluu Liminkaan klo 20.

Tiedustelut 20.8. jälkeen: Markku Korhonen, p. 044 7521 223, 
Mika Kotkaranta, p. 044 7521 234, Markku Tölli, p. 044 7750 602

Miestenretki 
Hossan uuteen kansallispuistoon 
Miestenretki 

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Euron 
aamiainen  
perjantaina 1.9.
klo 7.30–9.15 
seurakuntasalissa.

Kuoroharjoitukset alkavat
Celeste nuorten kuoron harjoitukset 
keskiviikkoisin klo 17–18.15 Limingan kirkossa. Kuoro on tar-
koitettu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille tytöille ja po-
jille. Kuoroon otetaan uusia laulajia ke 6.9. ja 13.9.

Naiskuoro Minkan harjoitukset 
keskiviikkoisin klo 18.30–20 Limingan kirkossa. Kuoro lau-
laa pääosin uudempaa hengellistä musiikkia. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia mukaan, tule rohkeasti paikan pääl-
le katsomaan olisiko naiskuoro sinun uusi harrastuksesi.

Celeste ja Minka -kuoroja johtaa kanttori Hanna Korri,
p. 044 752 1242, jolta saat halutessasi lisätietoja

65+ leiri Törmälässä 
Syksyinen minileiri 25.–26.9.Törmälän tilalla sienestyksen 
ja marjastuksen merkeissä. Yli 65-vuotiaille. Hinta 50 € sis. 
täyshoito, kyydit ja majoituksen 2–3 hengen huoneessa. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 18.9. mennessä: diakonissa 
Antti Härkönen, p. 044 7521 226, tai kirkkoherran virastoon.

Pixabay
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Lasten kerhot alkavat viikolla 
35. Kerhoajat ilmoitetaan jokai-
selle henkilökohtaisesti. Lisätie-
dot kerhoista ja vapaista kerho-
paikoista: Silja, p. 044 7750 601.
Perhekerhon aloituksesta il-
moitetaan myöhemmin.
Eu-ruokien jakaminen vähäva-
raisille ti 5.9. klo 9–13 uudessa 
virastorakennuksessa, Ylipään-
tie 11. Lisätiedot: Marjo, p. 045 
6381 973. Jos toimitus viivästyy, 
asiasta ilmoitetaan etukäteen 
viraston ovessa ja nettisivulla. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä ke 
6.9. klo 14.
Friday club 0.–4.-lk pe 8.9. klo 
17.30–19 srk-talossa sekä Friday 
night pe 8.9. klo 19.15–21 srk-ta-
lossa. Luvassa monenlaista toi-
mintaa, puuhaa, Raamattuope-
tus ja nyyttärit.
Tulossa: Käsityöilta ma 11.9. klo 
17–19 uuden viraston kahvihuo-
neessa, tule mukaan käsityön 
kanssa tai ilman.
Joulun lapsi -keräykseen osal-
listumme myöhemmin syksyllä. 
Nyt on jo hyvä aika pimeinä syk-
syiltoina neuloa jotain lämmin-
tä Romanian ja Moldovan lapsil-
le tai tehdä / hankkia penaalei-
ta, pieniä pehmoja tms. Lisätie-
dot: Marjo, p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 1.9.klo 19 
yhteinen raamattuluokka ry:llä. 

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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
Seurakuntamestari
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Sanajumalanpalvelus 
su 3.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. 
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Arkisto

Messu su 3.9. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Veijo Kinnunen. Lähetyskahvit.
       Sanajumalanpalvelus su 3.9. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.

Jumalanpalvelukset

Kastettu: 
Enni Matilda Hirvasniemi

Kirkon tiedotuskeskus / Henna Aaltonen

Eu-ruokapakettien jako vähä-
varaisille to 31.8. klo 15 Piippo-
lan seurakuntakodissa. 
Omat kassit mukaan. 
Lisätietoja Mervi-
diakonissalta, p. 
040 5737 988.
Isoskoulutus 
startti 1.–3.9. 
alkaen pe klo 
16.30 Selkäläs-
sä. 
10-synttärit la 2.9. 
klo 10–15 Selkälässä.
Ehtoollishartaus to 7.9. klo 13 
Nestorissa.
Hartaus to 7.9. klo 14.30 Kuu-
rankukassa.
Kuorot: Pulkkila: Lapsikuo-
ro Stellat torstaisin klo 15 srk-
talossa. Pyhäntä: Lapsikuoro 

Miesten retki 
Limingan ja Lumijoen seurakuntien 
miestenretki la 9.9. Hossan uuteen 
kansallispuistoon, teemalla: Suo-
mi 100 v. Lähtö Lumijoen srk-ta-
lolta klo 6.45 ja paluu Lumijoelle n. 
20.15. Retken hinta 25 € ja se sisäl-
tää aamukahvin ja sämpylän, lou-
naan, makkarat ja nokipannukah-
vit sekä iltapäiväkahvin opastus-
keskuksessa. Paluumatkan kahvi ei sisälly hintaan.
Ilmoittautumiset virastoon, p. 044 7750 600 to 31.8. mennessä. 
Lisätietoa voi kysyä Markulta, p. 044 7750 602. Retken varus-
tus: lämmin säähän sopiva ulkoiluasu, maastokengät tai lenk-
karit, päähine ja käsineet. Repussa vesipullo, sadeasu, oma 
muki, puukko ja istuinalusta.

Naisten retki
lauantaina 16.9. Tornioon ja Kemiin. 
Lähtö srk-talolta klo 7.30. Tutustum-
me Tornion kirkkoon, syömme ja sen 
jälkeen vapaata kaupungilla oloa pa-
rin tunnin ajan. Päivällä ajamme Ke-
miin ja pääsemme tutustumaan op-
paan johdolla jalokivigalleriaan ja 
lumilinnanäyttelyyn. Luvassa mm. 
100-v Suomen kuninkaan kruunu! Kotimatkalle lähdemme Ke-
mistä n. 16.45. Retken hinta lumijokisilta 25 €, sisältäen mat-
kat, ruuan sekä pääsymaksut näyttelyihin. Ilmoittautumiset 
virastoon viimeistään pe 8.9. p. 044 7750 600. Lisätietoa Mar-
jolta, p. 045 6381 973.

torstaisin klo 17.30 srk-talos-
sa. Rantsila: Lapsikuoro Stellat 

keskiviikkoisin klo 15 ja Kap-
pelikuoro keskiviikkoi-

sin klo 18.30 srk-ta-
lossa.

Rauhanyh-
distys: Kesti-
lä: Opistomyy-
jäiset pe 1.9. klo 

19 ry:llä. Markku 
Pikkarainen. Pulk-

kila: Yhteinen Raa-
mattuluokka, nuorte-

nilta ja seurat la 2.9. klo 19.30 
ry:llä. Pyhäkoulu su 3.9. klo 12 
ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 3.9. 
klo 16 ry:llä. Reijo Malmberg ja 
Esko Remes. Lauluseurat ke 6.9. 
klo 18.30 Raija ja Sulo Kautolla. 

Su 3.9. klo 12 yhteinen pyhäkou-
lu ry:llä, klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä. Ma 4.9. klo 19 si-
sarpiiri ry:llä. Ke 6.9. klo 19 toi-
mintakalenterin oikolukukoko-
us ry:llä. Päiväkerhot ti, ke ja to 
klo 17 ry:llä.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

HOX! 
Seuraavassa 

lehdessä (7.9.) 
kooste kerhojen 
aloituspäivistä! Haluaisitko 

tehdä hyvää 
ja tuoda iloa 
tilaisuuksiin 
osallistuville?
Lahjoita itse tehtyä mehua seurakunnan käyttöön. 
Mehua kuluu vuosittain satoja litroja, ja itse tehty mehu 
saa paljon kehuja. Osallistu siis hyvän mielen talkoisiin! 
Lisätietoja saat työntekijöiltä.

Kahvikonsertti
sunnuntaina 3.9. klo 15 Kestilän seurakuntakodissa

Milla Julkunen, laulu
Valto Savolainen, säestys

Elma Kesti, runot

Konsertin jälkeen kahvitarjoilu.
Vapaaehtoinen maksu diakoniatyön hyväksi.

Järj. Kestilän kappeliseurakunta sekä Siikalatvan 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Mieskuoro
aloittaa harjoittelunsa
torstaina 7.9. klo 19
Pyhännän seurakuntatalossa.

Kuoro kokoontuu parillisilla 
viikoilla. Tule mukaan!

Naiset, 
Teidän päivänne!
sunnuntaina 10.9. Pyhännällä

klo 10 Messu kirkossa
 liturgia Merja Jyrkkä
 saarna Eliina Heinonen
 kanttori Arja Leinonen
 avustavat Paula Petäjäjärvi,
 Pirjo Vähäkuopus ja Sirpa Arbelius
 lauluryhmä Tän kylän ämmät

Messun jälkeen tarjoilua ja 
tilaisuus seurakuntatalossa.
• musiikkia
• ”Kultaomenia” Eliina Heinosen puheenvuoro
• runoja ym.

Lastenhoitoa järjestetään tarpeen 
mukaan.Varaa lastenhoito
viim. pe 8.9. Sirkulta, 
p. 040 7427669

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Flickr
Pixabay

Sirpa Arbelius

Viikottaiset kerhot 
käynnistyvät viikolla 36. 

Kaverikerho 
keskiviikkoisin klo 10–11.30 kirkossa alk. 6.9.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin klo 13–14.30

Saarenkartanon vieressä, rivitalon kerhohuoneella alk. 6.9. 

Päiväkerho 3-5-vuotiaille 
torstaisin klo 9.30–11.30 kirkossa, alk. 7.9.

Ilmoittautumiset diakonissa-Marjalle, p. 040 7430 382.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 kirkossa, alk. 7.9.
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Lasten kerhot alkavat viikolla 
35. Kerhoajat ilmoitetaan jokai-
selle henkilökohtaisesti. Lisätie-
dot kerhoista ja vapaista kerho-
paikoista: Silja, p. 044 7750 601.
Perhekerhon aloituksesta il-
moitetaan myöhemmin.
Eu-ruokien jakaminen vähäva-
raisille ti 5.9. klo 9–13 uudessa 
virastorakennuksessa, Ylipään-
tie 11. Lisätiedot: Marjo, p. 045 
6381 973. Jos toimitus viivästyy, 
asiasta ilmoitetaan etukäteen 
viraston ovessa ja nettisivulla. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä ke 
6.9. klo 14.
Friday club 0.–4.-lk pe 8.9. klo 
17.30–19 srk-talossa sekä Friday 
night pe 8.9. klo 19.15–21 srk-ta-
lossa. Luvassa monenlaista toi-
mintaa, puuhaa, Raamattuope-
tus ja nyyttärit.
Tulossa: Käsityöilta ma 11.9. klo 
17–19 uuden viraston kahvihuo-
neessa, tule mukaan käsityön 
kanssa tai ilman.
Joulun lapsi -keräykseen osal-
listumme myöhemmin syksyllä. 
Nyt on jo hyvä aika pimeinä syk-
syiltoina neuloa jotain lämmin-
tä Romanian ja Moldovan lapsil-
le tai tehdä / hankkia penaalei-
ta, pieniä pehmoja tms. Lisätie-
dot: Marjo, p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 1.9.klo 19 
yhteinen raamattuluokka ry:llä. 

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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
Seurakuntamestari
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Sanajumalanpalvelus 
su 3.9. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. 

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 31.8.–7.9.2017

LUMIJOKI |  www.lumijoenseurakunta.fiHAILUOTO  |       www.hailuodonseurakunta.fi

SIIKALATVA  |     www.siikalatvanseurakunta.fi
Arkisto

Messu su 3.9. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Veijo Kinnunen. Lähetyskahvit.
       Sanajumalanpalvelus su 3.9. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.

Jumalanpalvelukset

Kastettu: 
Enni Matilda Hirvasniemi

Kirkon tiedotuskeskus / Henna Aaltonen

Eu-ruokapakettien jako vähä-
varaisille to 31.8. klo 15 Piippo-
lan seurakuntakodissa. 
Omat kassit mukaan. 
Lisätietoja Mervi-
diakonissalta, p. 
040 5737 988.
Isoskoulutus 
startti 1.–3.9. 
alkaen pe klo 
16.30 Selkäläs-
sä. 
10-synttärit la 2.9. 
klo 10–15 Selkälässä.
Ehtoollishartaus to 7.9. klo 13 
Nestorissa.
Hartaus to 7.9. klo 14.30 Kuu-
rankukassa.
Kuorot: Pulkkila: Lapsikuo-
ro Stellat torstaisin klo 15 srk-
talossa. Pyhäntä: Lapsikuoro 

Miesten retki 
Limingan ja Lumijoen seurakuntien 
miestenretki la 9.9. Hossan uuteen 
kansallispuistoon, teemalla: Suo-
mi 100 v. Lähtö Lumijoen srk-ta-
lolta klo 6.45 ja paluu Lumijoelle n. 
20.15. Retken hinta 25 € ja se sisäl-
tää aamukahvin ja sämpylän, lou-
naan, makkarat ja nokipannukah-
vit sekä iltapäiväkahvin opastus-
keskuksessa. Paluumatkan kahvi ei sisälly hintaan.
Ilmoittautumiset virastoon, p. 044 7750 600 to 31.8. mennessä. 
Lisätietoa voi kysyä Markulta, p. 044 7750 602. Retken varus-
tus: lämmin säähän sopiva ulkoiluasu, maastokengät tai lenk-
karit, päähine ja käsineet. Repussa vesipullo, sadeasu, oma 
muki, puukko ja istuinalusta.

Naisten retki
lauantaina 16.9. Tornioon ja Kemiin. 
Lähtö srk-talolta klo 7.30. Tutustum-
me Tornion kirkkoon, syömme ja sen 
jälkeen vapaata kaupungilla oloa pa-
rin tunnin ajan. Päivällä ajamme Ke-
miin ja pääsemme tutustumaan op-
paan johdolla jalokivigalleriaan ja 
lumilinnanäyttelyyn. Luvassa mm. 
100-v Suomen kuninkaan kruunu! Kotimatkalle lähdemme Ke-
mistä n. 16.45. Retken hinta lumijokisilta 25 €, sisältäen mat-
kat, ruuan sekä pääsymaksut näyttelyihin. Ilmoittautumiset 
virastoon viimeistään pe 8.9. p. 044 7750 600. Lisätietoa Mar-
jolta, p. 045 6381 973.

torstaisin klo 17.30 srk-talos-
sa. Rantsila: Lapsikuoro Stellat 

keskiviikkoisin klo 15 ja Kap-
pelikuoro keskiviikkoi-

sin klo 18.30 srk-ta-
lossa.

Rauhanyh-
distys: Kesti-
lä: Opistomyy-
jäiset pe 1.9. klo 

19 ry:llä. Markku 
Pikkarainen. Pulk-

kila: Yhteinen Raa-
mattuluokka, nuorte-

nilta ja seurat la 2.9. klo 19.30 
ry:llä. Pyhäkoulu su 3.9. klo 12 
ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 3.9. 
klo 16 ry:llä. Reijo Malmberg ja 
Esko Remes. Lauluseurat ke 6.9. 
klo 18.30 Raija ja Sulo Kautolla. 

Su 3.9. klo 12 yhteinen pyhäkou-
lu ry:llä, klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä. Ma 4.9. klo 19 si-
sarpiiri ry:llä. Ke 6.9. klo 19 toi-
mintakalenterin oikolukukoko-
us ry:llä. Päiväkerhot ti, ke ja to 
klo 17 ry:llä.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

HOX! 
Seuraavassa 

lehdessä (7.9.) 
kooste kerhojen 
aloituspäivistä! Haluaisitko 

tehdä hyvää 
ja tuoda iloa 
tilaisuuksiin 
osallistuville?
Lahjoita itse tehtyä mehua seurakunnan käyttöön. 
Mehua kuluu vuosittain satoja litroja, ja itse tehty mehu 
saa paljon kehuja. Osallistu siis hyvän mielen talkoisiin! 
Lisätietoja saat työntekijöiltä.

Kahvikonsertti
sunnuntaina 3.9. klo 15 Kestilän seurakuntakodissa

Milla Julkunen, laulu
Valto Savolainen, säestys

Elma Kesti, runot

Konsertin jälkeen kahvitarjoilu.
Vapaaehtoinen maksu diakoniatyön hyväksi.

Järj. Kestilän kappeliseurakunta sekä Siikalatvan 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Mieskuoro
aloittaa harjoittelunsa
torstaina 7.9. klo 19
Pyhännän seurakuntatalossa.

Kuoro kokoontuu parillisilla 
viikoilla. Tule mukaan!

Naiset, 
Teidän päivänne!
sunnuntaina 10.9. Pyhännällä

klo 10 Messu kirkossa
 liturgia Merja Jyrkkä
 saarna Eliina Heinonen
 kanttori Arja Leinonen
 avustavat Paula Petäjäjärvi,
 Pirjo Vähäkuopus ja Sirpa Arbelius
 lauluryhmä Tän kylän ämmät

Messun jälkeen tarjoilua ja 
tilaisuus seurakuntatalossa.
• musiikkia
• ”Kultaomenia” Eliina Heinosen puheenvuoro
• runoja ym.

Lastenhoitoa järjestetään tarpeen 
mukaan.Varaa lastenhoito
viim. pe 8.9. Sirkulta, 
p. 040 7427669

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Flickr
Pixabay

Sirpa Arbelius

Viikottaiset kerhot 
käynnistyvät viikolla 36. 

Kaverikerho 
keskiviikkoisin klo 10–11.30 kirkossa alk. 6.9.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin klo 13–14.30

Saarenkartanon vieressä, rivitalon kerhohuoneella alk. 6.9. 

Päiväkerho 3-5-vuotiaille 
torstaisin klo 9.30–11.30 kirkossa, alk. 7.9.

Ilmoittautumiset diakonissa-Marjalle, p. 040 7430 382.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 kirkossa, alk. 7.9.
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Totuus on hukkunut 
kirkolta » Onko nyt niin paha aika, ettei 
koskaan ennen ole ollut, hengelli-
sessä mielessä? On todettava, että 
kyllä näin on.

Kansa nousee kansaa vastaan 
ja valtakunta valtakuntaa vas-
taan. Mutta ei ainoastaan tämä 
ole merkki pahasta lopun ajasta. 

Suomen luterilainen kirkko on 
mennyt aivan rappiolle. Jumalan 
sana kokonaisuudessaan ei enää 
kuulu niin kuin sen tulee kuulua. 
Jumalan Pyhä henki on kadon-
nut, eikä kirkon johdosta sitä löy-
dy, vaan Jumalan sanan vastaista 
toimintaa. 

Nyt on lähes koko kansa men-
nyt maailmalliseen menoon, jo-
ta ahneus on johtamassa, samoin 
ihmiskunnia. Internet vie ihmis-
sukua hulluuteen, joka aina vain 
pahenee ja Jumalasta luopuminen 
syvenee ja häviää. On vain vähän 
niitä, jotka oikein uskovat ja ha-
luavat odottaa parempaa. 

Vieläköhän olisi mahdollista 
kirkon palata Jumalan sanan pe-
rustukselle ja kuuluttaa Jumalan 
tahtoa? Sana on lakia ja evanke-
liumia niin, että ihmiset heräisi-
vät ja ymmärtäisivät, mikä on Ju-
malan armo syntistä kohtaan. 

Nyt on viimeinen aika pysäh-
tyä ja kirkkokin ymmärtää, mi-
kä on totuus.

Pauli Pähtilä
Pudasjärvi

Cafe Kryptan kesästä
jäi hyvä mieli

 » Kiitos kahvilan kesätyönteki-
jöille, joiden lämpimät hymyt ja 
iloiset tervehdykset ottivat mei-
dät asiakkaat vastaan, kun tulim-
me nauttimaan maukkaita leipo-
muksianne kera vahvan, hyvän 
kahvin, teen, kaakaon tai limp-
parin. 

Kiitokset kuuluvat myös 
osaaville ja ahkerille Sil-
mukka-käsityökerho-
laisille. Heidän kau-
niita käsitöitään 
ihasteltiin ja ostet-

tiin Cafe Kryptan käsityönurk-
kauksesta. 

Kiitos kuluneen kesän muka-
vista kohtaamisista, kaikkea hy-
vää elämäänne toivottaen.

Sirkka Melamies
Oulu

Hermolepoa 
Rokualla

 » Iloinen uutinen heinäkuussa: 
pääsin mukaan Rokuan leirille. 
Nyt se on takanapäin, mutta mu-
kavat muistot tallentuivat mieleeni. 

Sää suosi, saimme 
mustikoita kotiin-

kin tuotaviksi, 
ulkoilimme 

ja nautim-
me valmiin 
ruuan tuo-

masta nautinnosta. Hierontakin 
kuului ohjelmaan. Aika meni sii-
villä ja unettomuus ei tainnut vai-
vata ketään. 

Viimeisen illan ohjelma antoi 
meille lisävuosia elämään. Nau-
roimme vatsan kipeäksi ja her-
kistelimme silmät kosteina, kun 
kuuntelimme Marketan lausuntaa. 

Nyt on mustikat talvea varten 
laitettu pakkaseen. Muistellaan 
mukavia päiviä, yllättäen tavattu-
ja vanhoja tuttuja ja monia uusia 
tuttavuuksia, joiden kanssa mie-
lellään viettäisi aikaa toistekin.

Tuhannet kiitokset Päivi, Sirpa 
ja Jaakko sekä Tuiran seurakunta. 

Aili Pollari
Oulu

Syksy on lahja
Syksy lahja Luojalta
syksyn sadon tuojalta
Kypsyy marjat pienetkin
tupsahtavat sienetkin

Perunatkin kuokitaan
niillä kansa ruokitaan
Lähtee nälkä kerralla
valta Taivaan Herralla

Seppo Kuusikko
Oulu

JulkaisiJa Ja kusTaNTaJa  
Rauhan Tervehdys ry. ISSN 0356-2840,
Lehti ilmestynyt vuodesta 1907
PaiNO Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
ilmesTymiNeN  torstaisin 40 kertaa  
vuodessa
Jakelu Oulun jakelutoimisto Oy ja Posti Oyj
levikki noin 105 400 kpl, 13 seurakuntaa: 

Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva, 
Tyrnävä sekä Oulun ev.lut. seurakunnat.  
 verkkOJulkaisu www.rauhantervehdys.fi 
FacebOOk facebook.com/rauhantervehdys  
TOimiTus 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447

Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Seurakuntasivut Mari Lähteenmaa,  
p. 044 5626 458 
sähköPOsTi toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
OsOiTe PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PuheliN 044 5626 450
ilmOiTusTilaN myyNTi 
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila on varattava 8 pv 
ennen lehden ilmestymistä. 

ilmOiTusTeN valmisTus Ja 
vasTaaNOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen,  
p. 040 750 5508 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  

TaiTTO Ja kuvaNkäsiTTely 
Kotimaa Oy
TilaukseT Ja OsOiTTeeNmuuTOkseT 
toimitus@rauhantervehdys.fi
p. 044 5626 450
TilaushiNNaT 
Seurakunnille vuositilauksen hinta 
per kotitalous: 9,35 € + alv 10 % 
Yksityistilaukset: 
vuosi 32 € + alv 10 % 
6 kk 22 € + alv 10 %
3 kk 15 € + alv 10 %  
           

Julkaisemme Postia-palstalla lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja 
yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Kommentoi!  toimitus@rauhantervehdys.fi

POSTIA & PALAUTETTA | Kirjoita meille!

Rauhan Tervehdys

SUORAAN KYSYTTYNÄ |
Kerro meille, mitä meidän pitäisi kysyä ja keneltä!

Jos lehti ei tule sinulle viimeistään  
torstaina, ilmoita siitä
JakeluPalauTe p. 044 5626 453  
(päivystäjä vastaa pe klo 9-12) tai  
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi.

Oletko ollut  
tervetullut kirkkoon?
Sanoittaja, musiikkituottaja ja laulaja Ilkka ”Ile” Vainio, 
oletko ollut aina tervetullut kirkkoon, vaikka et siellä vir-
siä esitäkään?

– Kirkko kuuluu kaikille, sanon aina näin. Minut on 
otettu joka kerta avosylin esiintymään kirkkoihin. Ollessa-
ni orkesterin kanssa Kemijärven kirkossa kirkkoherra tote-
si, että se oli ensimmäinen kerta, kun siinä kirkossa laulet-
tiin muita kuin virsiä. Isäni Juha Vainio ei ehtinyt konser-
toimaan kirkoissa, onneksi poika on ennättänyt. 

– Minä kunnioitan kirkkoa. Tämä on varmaan vaistottu 
seurakunnissa ja luotettu siihen, että en ole liikkeellä vain 
siksi, että saisin itselleni keikkoja. Ajattelen, että olen saa-
nut toimia kirkoissa eräänlaisena apupoikana. Sellaisten ih-
misten sisäänheittäjänä, jotka eivät ehkä muutoin olisi kir-
konpenkeille istahtaneet. 

Vaikeassa elämäntilanteessa, esimerkiksi tärkeän ih-
missuhteen päättyessä eroon, moni hakee jaksamista 
omaan selviytymiseensä musiikkista, myös iskelmälau-
luista. Yhdistääkö jokin asia näitä voimabiiseiksi muo-
dostuneita lauluja? 

– Niitä yhdistää puhe toivosta: siitä, ettei kukaan jää var-
joon ikuisesti. Merkitykselliseksi laulu tulee myös silloin, 
kun se vahvistaa uskoa siihen, että rakkaus, lämpö ja hy-
vyys vaikuttavat elämässä, vaikka siltä ei anna tuntuisikaan. 
Laulu on parhaimmillaan kuin hyvä, lohduttava ystävä.

– Kun laulu tekee jollekulle hyvää, on mielestäni sama, 
mikä sen lähde on. Tällä tarkoitan, että tärkeää on vain se, 
että laulu vaikuttaa eikä se, onko kyseessä virsi vai iskel-
mäkappale. Kari Tapion sanoittaman ja hänen esittämän-
sä Myrskyn jälkeen kelpuuttaisin virsikirjaan heti. 

– Ammattisanoittajana arvostelen joskus joitakin vir-
siä huonoista teksteistä. Sanoitukset eivät kanna, ne eivät 
tulkitse koko kansan tuntoja. Koska papeillakin on oikeus 
muuttaa sanottavansa nykyaikaan, myös virsien sanoitta-
jiksi pitäisi mielestäni kelpuuttaa nykypäivän hyviä tekstin 
kirjoittajia. Eihän se voi olla niin, että virsien sanoittajik-
si hyväksytään vain niitä, jotka ovat hengellisesti ansioitu-
neet, mutta eivät saa virsisanoituksiin henkeä. 

riiTTa  hirvONeN

 ʝ Ilkka Vainio esiintyy Karjasillan kirkossa 8.9. Katso ilmoitus 
sivulla 15.
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Rauhan 
Tervehdys

ilmestyy jälleen
kerran viikossa

”Internet vie 
ihmissukua 
hulluuteen.
Pauli Pähtilä

 ʝ Piispa Samuel Salmi asettui yhteen riviin kuvattavaksi 
nuorten maahanmuuttajien kanssa lauantaina 26.8. pidetyssä 
piispansauvakävelytapahtumassa Oulun kaupunginteatterissa.
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