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Suurena kiusauksena tässä tilantees-
sa on, että kirkon julistuksesta häivy-
tetään kaikki, mikä saattaisi olla ylei-
sen mielipiteen vastaista. Moni pel-
kää, että viesti Jumalan anteeksianta-
vasta rakkaudesta jokaiselle ihmiselle 
maailmassa saattaisi karkoittaa ihmi-
siä kirkosta.  

Juuri nyt on kuitenkin kristittyjen 
rohkeasti pidettävä esillä evankeliu-
mia ja  kaikki rajat ylittävää kokonais-
valtaista lähimmäisenrakkautta. Kyse 
on uskottavuudestamme suuren ylei-
sön edessä. Lähetystyö on  selkeä vies-
ti, että uskomme asiaamme.

Lähetysjuhlat haluavat tarjota  Hau-
kiputaalla ja jatkossakin iloisen hiip-
pakunnallisen kansanjuhlan, johon jo-
kaisen ihmisen ikään tai aiempiin  juh-
lakokemuksiin katsomatta on helppo 
tulla. 

Juhlilla on useita erilaisia tilaisuuk-
sia, joissa keskitytään hengelliseen 
rohkaisuun ja rakentumiseen. Juhlil-
la mietitään oman elämän perustavia 
kysymyksiä eri messuissa, seuroissa  
ja  esimerkiksi nyt ensimmäistä ker-
taa vietettävässä Pekka Simojoen ide-
oimassa Majatalo-illassa.

Haukiputaalaiset ovat  lämpimäs-
ti ja idearikkaasti järjestämässä  juhlia 
meille kaikille. Jumala kutsuu  sinua  – 
ja hän on luvannut olla myös Haukipu-
taalla paikalla.

Matti LauriLa
Kirjoittaja on hiippakunnan lähetyssihteeri

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Lisää leipää ja sirkushuveja

Kapinallinen Maria

Teologi Elina Vuola valottaa neitsyt Ma-
rian vaihtelevia rooleja Latinalaisessa 
Amerikassa.

”Feministien näkemys Maria-symbo-
lista on ongelmallinen siinä mielessä, et-
tä se ei ota huomioon naisten elettyä us-
konnollisuutta, jossa Marialla on myön-
teinen merkitys.

Tavallisten ihmisten parissa elää hy-
vinkin monimuotoinen ja jopa kapinal-
linen Marian kunnioitus. Varsinkin köy-
hille naisille Maria saattaa olla sisko ja 
äiti, joka on käynyt läpi saman kohtalon 
kuin he itse: liian nuorena äidiksi tulemi-
sen, lapsen menetyksen ja ankaran arjen.

Monet naiset uskovat juuri Marian 
olevan elämän ja elämänmyönteisyyden 
lähde. Heidän uskomuksensa ja käsityk-
sensä ovat usein ristiriidassa kirkon vi-
rallisen opetuksen kanssa, jossa näyttäy-
tyy vain valkoinen, nöyrä ”eurooppalai-
nen” Maria.”

Helsingin Sanomat 26.8.2011

Aatoksia

Hiippakunnan 
lähetysjuhlat   
30 vuotta,    
mutta miksi?

Oulun hiippakunnan lähetys-
juhlia vietetään tulevana vii-
konloppuna Haukiputaalla 
teeemalla Jumala kutsuu. En-

simmäiset juhlat vietettiin 30 vuot-
ta sitten täällä Oulussa, ja sen jälkeen 
juhlat ovat kiertäneet rovastikunnit-
tain ympäri hiippakuntaamme. 

Miksi nämä kirkossamme ainoat 
vuosittain vietettävät hiippakunnal-
liset lähetysjuhlat syntyivät? Ovatko  
samat perusteet juhlille edelleen ole-
massa, vai  onko edessä tarvetta jolle-
kin uudelle?

Kolme vuosikymmentä sitten ilmas-
sa oli vahvaa lähetysinnostusta. Lähe-
tystyöntekijöiden määrä kasvoi ja lä-
hetystyö sai seurakuntien ja kirkon ra-
kenteissa oman luontevan paikkansa. 
Lähetys ei olllut enää vain joidenkin 
asiaan innostuneiden aktiivien tai lä-
hetyspiirien asia vaan itse seurakunnan 
ja jokaisen kristityn osa.

Todettiin, että koska matkaa eri lä-
hetysjuhlille Etelä-Suomeen on paljon, 
olisi hienoa pitää omat juhlat lähempä-
nä joka vuosi. Silloisten vastuunkan-
tajien johdolla päätettiin kutsua näil-
le lähetysjuhlille kaikki kirkon lähetys-
järjestöt. 

Nyt 30 vuotta myöhemmin juhli-
en kansainvälinen tunnelma, iloinen 
musiikki ja ihmisten kohtaaminen  lä-
hetystyöntekijöiden puheenvuoroja 
unohtamatta ovat edelleen olemassa. 
Viime vuosina myös kasvava joukko 
lähetysjärjestöjen kansainvälisiä vie-
raita ja Kirkon Ulkomaanapu ovat tul-
leet mukaan rikastuttamaan juhlia.

 Nyt juhlille on vielä yksi vahvas-
ti kasvanut peruste. Yhä useamman 
suomalaisen yhteys kirkkoon on jää-
nyt ohueksi ja yhä useampi on vaaras-
sa liukua siitä kokonaan irti. 

Minä-kaappi

Kirjailija Kaija Pispa vertaa hartauksis-
saan ihmisen minää sekaisin olevaan 
kaappiin.

”Se on täynnä kamaa ja roinaa, tarpei-
den ja tunteiden ristiriitoja, kaaosta. Ih-
minen kiemurtelee tuskaisena kaappin-
sa edessä, mutta hän ei ryhdy eikä pysty 
kaappia järjestämään. Ei onnistu.

– Mutta siinä samassa huoneessa on 
Kristus, lempeänä ja kärsivällisenä. Kai-
kessa rauhassa hän istuu ja odottaa.

– Ei hän odota, että me saataisiin se 
kaappi siivotuksi ja puhtaaksi, Pispa sa-
noo.

Muutos on siinä, että ihminen näkee 
itsensä Kristuksen silmin.

– Hyväksytään se roju, ja sitten ihmi-
nen on paljaampi vastaanottamaan jo-
tain ihan muuta.

– Loppujen lopuksi koko minä-kaap-
pi ei ole niin kauhean tärkeä. Elämä ja 
sen päämäärä on jossain muualla. Se on 
Kristuksen näkemisessä kaikissa toisissa 
ihmisissä ja armahdetuksi tulemisen ko-
kemisessa.”

Kirkko&Kaupunki 31/2011

Piispa tuulipuvussa on harvinainen ja ihana nä-

ky. Ihana siksi, että hän jota etiketin mukaan 

pitää teititellä, tunnustautuu yhdeksi meistä. 

On terveellistä kaikille huomata, että piispa on ta-

vallinen Sami, joka käy maitokaupassa ja jännittää 

urheilukisoja. Hän on hiippakunnan seurakuntien ja 

pappien ylin kaitsija, mutta silti ihminen. 

Jos seurakuntalainen ei hoksaa teititellä piispaa 

sauvakävelyllä, sen voi katsoa voitoksi hengellisel-

le yhteydelle. Toinen, se virallisestikin tavallisempi 

maan kansalainen, ei jännitä liikaa korkea-arvoista 

seuraa. Vaikka asia voi näyttää pelkästään käytös-

tapojen totaaliselta unohtamiselta, sinuttelu ker-

too tuttuuden tunteesta.

Kirkko koetaan monesti kaukaiseksi, kuivaksi 

ja jopa selkärangattomaksi. Sanotaan, että kirkko 

yrittää miellyttää kaikkia ja muokkaantua maail-

man tarpeisiin. Kirkon toimintaa ja tulevaisuutta 

linjaavat tuskin ovat niin sinisilmäisiä, että uskoisi-

vatkaan kaikkien miellyttämisen olevan mahdollis-

ta. Sen sijaan maailman tarpeisiin muokkaantumi-

nen on tarpeen. Ihmisille pitää puhua ihmisten kie-

lellä ja mennä sinne, missä hekin ovat. Muuten Sana 

kaikuu vain harvoille. 

Kiimingin seurakunta on ottanut tavakseen tar-

jota kahvia ja hernekeittoa kansalaisille pari kertaa 

vuodessa. Seurakunnan työntekijät notkuvat ostos-

keskuksen ulkopuolella nenät punaisina, ja pääse-

vät varmasti juttusille useamman seurakuntalaisen  

kanssa kuin kirkkokahveilla. Kirkkokahveille saapu-

vat ovat arvokas osa seurakuntaa, mutta onhan se 

tunnustettava: he ovat totaalisen pieni vähemmis-

tö. Valtaosa kansaa on ostoskeskuksissa, messuilla, 

kirpputoreilla, konserteissa.  

Tulevana viikonloppuna Haukiputaan lähetysjuh-

lilla lapsille esiintyvät Pressan katit. Tuskinpa turk-

keihin pukeutuneet lastensuosikitkaan virsiä lau-

lattavat. Eikä tarvitsekaan. Lapsille jää lähetysjuh-

lista toivottavasti mieleen lämmin tunnelma, joka 

voi parhaimmillaan kantaa aikuisuuteen asti. Heille 

kirkko on myös yhteisiä kokemuksia.

Kirkko tarvitsee enemmän jalkatyötä. Kansa 

tahtoo leipää ja sirkushuveja, ja niitä kansalle on 

annettava. Seurakunnan on oltava osa elämää, osa 

arkea. Armosta, sovituksesta ja syntien anteeksian-

tamisesta on helpompi jutella luottamuksellisesti, 

kun voi tuntea puhuvansa ihmiselle, ei pelkästään 

kirkon viranhaltijalle. 
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Ajan lahjoittaminen kannattaa

Vapaaehtoistoiminnan juh-
laviikkoa vietetään 12.–
18. syyskuuta. Viikon ai-
kana järjestetään monen-

laisia vapaaehtoistoimintaan liit-
tyviä tapahtumia. 

Itse asiassa koko kuluva vuosi 
on merkkipaalu yhteisöllisyyteen 
perustuvalle vapaaehtoistoimin-
nalle, sillä vuosi 2011 on Euroo-
pan Unionin vapaaehtoistoimin-
nan teemavuosi. 

Vapaaehtoistoiminta on harvi-
nainen harrastus, koska se ei mak-
sa mitään. Aika ja osaaminen ovat 
niitä hyödykkeitä, joita vapaaeh-
toinen lahjoittaa lähimmäisen tai 
jonkun yhteisön hyväksi. 

Suomessa vapaaehtoistoimin-
ta on oikea kansanharrastus, sillä 
suomalaisista liki puolet jo tekee 
sitä esimerkiksi partiossa, harras-
tejärjestöissä, luottamustehtävissä 
ja naapuriapuna. 

Vares kokoaa 
vapaaehtoistoimijoita
Oulussa ja Oulun seudulla vapaa-
ehtoistoimintaa on vuodesta 2008 
alkaen kehitetty Vares-keskukses-
sa. Avainsana on eri toimijoiden 
verkostoituminen. 

Verkostossa on mukana kau-
punkien ja seurakuntien lisäksi 
sosiaali- ja terveysalan järjestö-
jä, kulttuuri- ja liikunta-alan toi-
mijoita, yrityksiä, oppilaitoksia 
ja erilaisia hankkeita. Vares-kes-
kus tarjoaa vapaaehtoisille ilmais-
ta koulutusta, vertaistukea ja vir-
kistystä. 

Vares-keskuksen internet-       
sivuilla toimii myös eräänlainen 
työvoimatoimisto vapaaehtoistoi-
mintaa kaipaaville. Sieltä löytyy 
tehtäviä niin ystävätoimintaan, 
varamummoiksi ja varavaareiksi, 
äänilehden lukijoiksi, kahvinkeit-
täjäksi, ensiapuryhmän jäseneksi 
ja moneen muuhun.  

Keikkatyö 
vapaaehtoisena yleistyy
Tietoiskuja vapaaehtoistoimin-
nasta järjestetään kaksi kertaa 
vuodessa. Seuraava on keskiviik-
kona 7. syyskuuta.

– Käymme läpi, mitä vapaaeh-
toistoiminta tarkoittaa, mitä roo-
leja ja vastuuta siihen kuuluu, ker-
too Vares-hankkeen projektipääl-
likkö Lea Tasala.

Hän muistuttaa, että vapaaeh-
toistoiminta on paljon muutakin, 
kuin läheistoimintaa ikäihmisil-
le, mikä yleensä tulee ensimmäi-
senä mieleen. 

– On kaikenlaisia tapoja auttaa 
ja osallistua. On ihana, että ihmi-
sillä riittää draivia auttaa.

Tasala kertoo, että myös vapaa-
ehtoistoiminnassa keikkaluontei-
suus on tullut enemmän esiin. 
Sellaiseen koetetaan myös koko 
ajan tarjota uusia vaihtoehtoja. 

– Moni on käynyt esimerkik-
si seniorikahvilassa mittaamassa 
verenpainetta tai osallistunut nä-

Vares-verkoston tietoisku vapaaehtoistoiminnasta 
keskiviikkona 7.9. kello 17–19 Kumppanuuskeskuksessa, 

osoitteessa Isokatu 47, Oulu. Tilaisuuteen ei ole 

ennakkoilmoittautumista.

Vapaaehtoistoiminnan juhlaviikon aloitus 
maanantaina 12.9. Kumppanuuskeskuksessa.

Vares-keskuksen avoimet ovet
keskiviikkona 14.9. kello 11–14 Vares-keskuksessa, 

Harjapäänkatu 32, Oulu.

Vapaaehtoisten siunaaminen 
useissa seurakunnissa sunnuntaina 18.9. pidettävän 

jumalanpalveluksen yhteydessä.

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta
Vares-keskuksen toimintaan ja työtehtäväpankkiin voi tutustua 

osoitteessa www.vareskeskus.fi. 

Suurella sydämellä -sivut ovat osoitteessa 

www.suurellasydämella.fi. 

Kysy omasta seurakunnastasi onko sielä tarvetta vapaaehtoisille. 

Tilaajaseurakuntien yhteystiedot sivuilla 22–27.

Vapaaehtoistoimijoita juhlitaan

A r k i s to  /  S anna Tu r u n e n

Oulussa heinäkuussa järjestetyillä 
Herättäjäjuhlilla oli töissä yli tuhat 
vapaaehtoista, muun muassa 
muonitustehtävissä.
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kövammaisille ja monivammai-
sille lapsille askarreltavien kos-
ketuskirjojen tekemiseen, Tasa-
la kuvaa. 

Suurella sydämellä 
ympäri Suomen
Keikkaluonteista avustamista on 
tarjolla myös seurakuntapuolella. 
Suurella sydämellä on valtakun-
nallinen netissä oleva vapaaehtoi-
sen auttamisen kanava. Toimin-
taa on jo seitsemällätoista paikka-
kunnalla. 

Oulussa yhteyshenkilönä toimii 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
lähetyssihteeri Raija Nissinen. 

Myös Suurella sydämellä -si-
vustolla on lista paikoista, jonne 
vapaaehtoisia käsiä tarvitaan. Täl-
lä hetkellä vapaita paikkoja on 30. 
Tarvetta on jumalanpalvelusavus-
tajista kerhonohjaajiin ja ruotsin-
kielen taitajiin. 

– Lisään sivuille vapaaehtois-
töitä sitä mukaa kun niitä minul-
le ilmoitetaan. Vapaaehtoisia kai-
vataan niin yksittäisiin tapahtu-
miin kuin jatkuvaan toimintaan, 
Nissinen kertoo.

Osallistujasta 
järjestäjäksi
Yksi esimerkki kertaluontoises-
ta tapahtumasta, johon kaivataan 
vapaaehtoisia, on lauantaina 17. 
syyskuuta järjestettävä Rompetta, 
rahhaa ja rakkautta -peräkontti-
kirppis. Oikeastaan kyse on kirp-
piksistä, sillä tapahtuma järjes-
tetään samaan aikaan jokaisessa 
neljässä oululaisseurakunnassa. 

– Myyntipaikkojen varaus on 
käynnissä ja päättyy 8. syyskuu-
ta, vapaaehtoiseksi järjestelyihin 
pääsee vielä senkin jälkeen, Nis-
sinen vinkkaa.  

kaan. Moni tulee kaverin houkut-
telemana, ja kun osallistuu johon-
kin tapahtumaan, se laskee kyn-
nystä tulla itse myös järjestämään. 

ELSi SaLOVaara

Ilmoitus Rompetta, rahhaa ja 
rakkautta -peräkonttikirppiksistä on 
lehden sivulla 20.

Suurella sydämellä -sivustol-
la on oma vapaaehtoispankki, 
jonne voi rekisteröityä ja saada 
sitä kautta tarjouksia vapaaeh-
toistehtävistä. Nissinen tietää, 
että se ei kuitenkaan ole ainoa 
tapa tulla mukaan vapaaehtois-
toimintaan. 

– Henkilökohtainen kontak-
ti on aina paras tapa pyytää mu-

Kosketuskirjat antavat näkövammaisille 
ja monivammaisille lapsille monenlaista tuntumaa. 
Kirjat syntyvät vapaaehtoisvoimin.
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Elsi Salovaaran viime vii-
kon Sinappia-kolumni, jo-
ka käsitteli opettajamaa-
ilman epäoikeudenmukai-
suutta sai muutaman pai-
nokkaan palautteen. Sijais-
ten jääminen ilman kesä-
ajan palkkaa ei ole järjes-
telmän ainoa epäkohta.

• Aikoinani minäkin lähes ko-
ko lukuvuoden äitiysloman si-
jaisena toimineena jäin kesällä 
työttömäksi, kun viranhaltija 
tuli kesäksi töihin.

Minä kuitenkin ymmärsin, 
että ei se viranhaltijan syy ol-
lut, että jäin kesällä ilman palk-
kaa. Opettaja ei voi siirtää kesä-
lomaansa vanhempainlomansa 
jatkeeksi niin kuin muut viran-
haltijat ja sen takia hän on oi-
keutettu kesäloma-ajan palk-
kaan. 

Jotkut opettajat ovat kuiten-
kin vapaaehtoisesti luopuneet 

kesäloman aikaisesta palkastaan, 
mutta läheskään aina ei sijai-
nen ole saanut tätä palkkaa, 
vaan työnantaja / kunta on-
kin pitänyt rahat itsellään. 

Ammattijärjestölläm-
me on siis vielä töitä sijai-
sina toimivien opettajien 
puolustajana. Toivon, että 
me opettajat saisimme koko 
yhteiskunnan tuen vaativassa 
kasvatustyössämme, emmekä 
turhia syytöksiä!

OPEttaJaÄiti

• Kiitokset Elsi Salovaaralle Sinap-
pia-kolumnista. Kyseinen sijais-
ten asema oli koko rehtorikauteni 
ajan ikävä ja omaatuntoa vaivaava 
asia, jolle ei voinut mitään. Syy-
nä olivat paitsi opettajien itsek-
kyys myös kunnan säästötoimet, 
sillä sijainen palkattiin mielellään 
niin, ettei lomilta tarvinnut mak-
saa ja vahva OAJ, joka pitää kiin-

ni virassa olevien oikeuksista. 
Asiaa mietittiin monesti ope-
tusviraston kanssa, mutta lai-
hoin tuloksin. Muistan koko 
ajalta vain yhden opettajan, jo-
ka itse luopui etuoikeudestaan 
sijaisen hyväksi. Euro on kova 
konsultti! 

aNNa-LiiSa

Palautetta

Viha asenteena on vaarallinen ase

Vihan kannatus on nyt 
huipussaan. Koventu-
neet mielipiteet ja ää-
nenpainot ovat lisään-

tyneet selvästi. Hiljaisia hy-
väksyjiä on joukossamme liian 
monta. Toki myös kannattajia 
on paljon.

Vihakierteen katkaisemi-
nen ei ole helppoa. Olennais-
ta on kuitenkin eriarvoisuuden 
vähentäminen ja työpaikkojen 
luominen. Tekemistä pitää olla 
kaikille ja yhteisvastuun merki-
tystä ei voi väheksyä. 

Mielestäni meidän tulisi ko-
rostaa vuorovaikutustaitojen 
merkitystä ja avointa kommu-
nikaatiota yleensä. Internetin 
valvontaa tulee lisätä ja nimi-
merkkien käyttöä rajoittaa tun-
tuvasti. Viharikokset ja uhkai-
lut tulee päivittää huomattavas-
ti kovemmalle asteikolle lain-
säädännössä.

Olemme tekniikan ja kie-
litaidon saralla edistyneet 
huomattavasti, mutta mi-
hin ovat häipyneet nor-
maalit käytöstavat? An-
teeksi pyytäminen ja an-
taminen ei tunnu monelta 
enää onnistuvan. 

Suomi on pieni maa ja yh-
dessä olemme enemmän. Ny-
kytilanteessa on aiheellista ky-
syä: "Mihin tarvitsemme kilpai-
lijoita, jos olemme toisille vihai-
sia?"

Poliitikkojen pitäisi olla esi-
merkkejä ja vastuunkantajia 
myös tässä asiassa. Liian moni 
tutkii kuitenkin vain mielipi-
demittauksia ja gallupeja asioi-
den sijasta. Tämä näkyy linjat-
tomuutena ja heikkoina tulok-
sina maan kehittämisen kannal-
ta. Moni kansalainen turhautuu 
ja aivan aiheesta.

Mielestäni viha-asian kor-

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

PL 102, 9010 Oulu       toimitus@rauhantervehdys.fi

Vastineena Henri Kinnu-
sen viime Rauhan Ter-
vehdyksessä olleeseen 
kirjoitukseen totean 

seuraavaa.
Kristillisen uskon perustaja 

Jeesus Kristus oli rauhan mies, 
joka jopa kehotti rakastamaan 
vihamiehiä, antamaan anteeksi 
ja jopa kärsimään vääryyttä us-
kon tähden. 

Valitettavasti vain me ihmi-
set pahuudessamme saatamme 
vääristellä kauneimmatkin asiat 

pahoihin tuloksiin. Missään ta-
pauksessa ei joku Norjan mas-
samurhaaja ollut kristinuskon 
asialla.

Mitä taas todellisiin ihmis-
kunnan pahantekijöihin tulee, 
niin he ovat olleet ateisteja, ku-
ten Lenin, Stalin, Idi Amin, Hit-
ler, Mao Tse tung jne. Eli ateisti 
liittyy kyllä ateismissaan kome-
aan joukkoon. 

VEiKKO KÄrNÄ
Kempele

jaamiseksi tulisi perustaa vai-
kutusvaltainen työryhmä, mi-
kä olisi vapaa gallupeista. Ta-
voitteiden ja tulosten pitää ol-
la etusijalla. 

Avoimen, tasa-arvoisen ja 
keskustelevan yhteiskunnan 
kannalla,

MarKO HOiKKaNiEMi
Haukipudas

Herran nimeen, osa 2

Ruusuja

Mikä tai mitä on ordinaatio?

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lä-
hettää kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskon-
elämään  liittyviä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin 
vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@rau-
hantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähettää nu-
meroon 044 5626 450. 

Monet ovat ihmetelleet mitä Rauhan Tervehdyksessäkin 
usein mainitut termit ordinaatio tai ordinaatiomessu tarkoit-
tavat.? Tässä on vastaus ihmettelyyn.

Ordinaatio tarkoittaa kirkon virkaan eli papiksi, diakonik-
si tai piispaksi vihkimistä. Piispa vihkii uudet papit tai diako-
nit virkaansa hiippakunnan tuomiokirkossa. Virkaan vihit-
tävät papit puetaan alttarilla stolaan ja kasukkaan, diakoneil-
le puetaan stola. Vihittävät antavat ordinaatiomessussa myös 
pappis- tai diakonilupauksen. 

Paljon ruusuja Nuorten 
eläkeläisten leiristä Sai-
la ja Eeva Marja. Leiri pi-
dettiin 9.–12.8. Juumassa. 
Leiri oli aivan ihana ja lei-
riläiset tyytyväisiä. Jatke-
taan ensi kesänä leiriä, kii-
tokset kaikille leiriläisille 
ja hyvää syksyä!

PauLa Ja JaaKKO
Oulu 

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.

Kuva on helmikuussa 2009 Oulun tuomiokirkossa pidetystä pappien 
ordinaatiomessusta. 
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Maata kiertelemässä

Kantelu Oulun 
tuomiokapituliin 
raukesi
Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli ei ryhdy jatkotoimiin 
Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen johtokun-
nan puheenjohtajaa Olavi Voit-
tosta koskeneessa kantelussa.

–  Totesimme, että kyseessä 
oli kahden pappismiehen kes-
kustelu Rauhanyhdistyksen pi-
halla ja emmekä lähde jatko-
toimiin, toteaa lakimiesasesso-
ri Osmo Rahja.

Rahja toteaa tuomiokapitu-
lin keskustelun aiheesta olleen 
yksimielistä. Tuomiokapitulin 
saaman tiedon mukaan osa-
puolet ovat myös sopineet asi-
an keskenään. Piispa Samuel 
Salmi ei osallistunut asian kä-
sittelyyn.

Kantelun mukaan Voitto-
nen oli käyttänyt hengellistä 
väkivaltaa Haaparannan kirk-
koherraa Kimmo Sulilaa koh-
taan. Nyt rauenneen kantelun 
teki Oulun hiippakunnan tuo-
miokapitulille Sulilan vaimo. 
Voittonen kieltäytyy kommen-
toimasta asiaa.

Radiojumalan-
palveluksia jo  
85 vuotta 
Jumalanpalveluksia on Suo-
messa radioitu 85 vuoden ajan. 
Juhlalähetys Helsingin Johan-
nenksenkirkosta kuullaan YLE 
Radio 1:ssä sunnuntaina 11. 
syyskuuta kello 10. Jumalan-
palveluksessa saarnaa emeri-
tuspiispa Eero Huovinen.

– Radiojumalanpalveluk-
sella on keskimäärin 203 000 
kuulijaa, ja se on YLE Radio 
1:n viikon kuunnelluin yksit-
täinen ohjelma. Radion ympä-
rille kokoontuvat muodostavat 
Suomen suurimman jumalan-
palvelusyhteisön, kertoo radio-
toimituksen päällikkö Anne-
li Vartiainen Kirkon tiedotus-
keskuksesta.

Yleisradio lähetti ensimmäi-
sen suomenkielisen radiojuma-
lanpalveluksen Tampereen tuo-
miokirkosta syyskuun 12. päi-
vänä vuonna 1926 kahden ja 
puolen vuorokauden kuluttua 
Yleisradion toiminnan käyn-
nistymisestä. 

Nigeriassa uskonto on bisnes

Menestysteologia me-
nestyy Nigeriassa. Yhä 
useampi Nigerian 70 
miljoonasta kristitystä 

uskoo, että vauraus johtuu Juma-
lan siunauksesta. Jumala siunaa 
niitä, jotka uskovat oikein.

Nigeriassa on useita kirkko-
ja, joita johtavat menestysteolo-
giaan uskovat pastorit. Yksi heis-
tä on Chris Okotie, entinen pop-
tähti. Okotien omaisuuden arvon 
uskotaan olevan joitakin miljoo-
nia euroja. Okotien kirkkoa kut-
sutaan vaatimattomaksi Jumalan 
kodin kirkoksi.

Okotie ja muut menestyspasto-
rit johtavat useita maan suurim-
man kaupungin Lagosin kirkkoja, 
jotka ovat levittäytymässä muu-
alle Nigeriaan, Afrikkaan, Yhdys-

valtoihin, Eurooppaan ja Aasiaan.
Kirkkojen suosio on kasvanut 

1990-luvun alusta lähtien hui-
masti. Samoin pastorien omai-
suus. Monet pastorit omistavat 
loistoautoja, jotkut jopa lentoko-
neita.

Chris Okotie vahvistaa, että 
menestys on tärkeä osa evanke-
liumia.

– Näin on kirjoitettu Jeesuk-
sesta: Hän tuli köyhäksi, jotta us-
kovasta voisi tulla rikas. Jeesus 
ymmärsi, että uskovan köyhyys 
ei ole osa Jumalan suunnitelmaa.

Okotie on kuitenkin pikkute-
kijä monien muiden kirkonmies-
ten rinnalla. Pastori David Oye-
depon omaisuuden lasketaan ylit-
tävän sata miljoonaa euroa.

Oyedepon Elävän uskon kirk-

ko, jotka kutsutaan myös voitta-
jien kappeliksi, järjestää sunnun-
taisin Lagosissa kolme jumalan-
palvelusta. Kirkon penkeille mah-
tuu 50 000 uskovaa. 

Kirkolla on toimintaa Ghanas-
sa, Keniassa, Liberiassa, Norsun-
luurannikolla, Etelä-Afrikassa, 
Gambiassa, Britanniassa ja Yh-
dysvalloissa. Oyedepo omistaa 
myös kustantamon, yliopiston ja 
koulun.

Kirkkojen kunkku on kuiten-
kin Jumalan lunastuksen kristilli-
nen kirkko, jolla on tuhansia toi-
mipisteitä ympäri maailmaa, Ni-
geriassakin 2 000 ja Britanniassa 
melkein 400.

Kirkot tienaavat rahaa myy-
mällä pastorien kirjoja ja CD- ja 
DVD-levyille tallennettuja juma-

lanpalveluksia. Valtaosa rahoista 
saadaan kuitenkin seurakuntalai-
silta saaduista lahjoituksista.

Jotkut eivät pidä kirkkojen 
valtavia omaisuuksia hyvänä asi-
ana. Heidän mielestään pastori-
en omaisuus pitäisi selkeämmin 
erottaa kirkkojen omaisuudes-
ta. Kritisoijat arvelevat, että osa 
rahavirroista menee pastorien 
omaan taskuun.

Kritisoijat väittävät, että pasto-
rit käyttävät seurakuntalaisia hy-
väkseen kehottamalla heitä anta-
maan rahaa, jotta Jumala antaisi 
vastikkeeksi taloudellisia ja hen-
gellisiä lahjoa.

PEKKa HELiN
Lähde: BBC

Kirkko kuulolla -palstasta 
tuli yllätyssuosikki

Lokakuussa 2010 lanseerattu 
Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon Kirkko kuulolla 
-palsta on noussut yhdeksi 

Suomi24:n suosituimmista asian-
tuntijapalstoista. Kirkko kuulolla 
on kerännyt tähän mennessä lä-
hes 100 000 viestiä.

Suomalaiset ovat intoutuneet 
kysymään palstalla kirkon edus-
tajilta niin uskon asioista kuin jo-
kapäiväiseen elämään liittyvistä 
aiheista.  

– Keskustelun vilkkaus yllätti 
meidät. Käyttäjät toivovat palstal-
le työntekijöitä kirkon toiminnan 
eri osa-alueilta, jotta keskustelu 
olisi monipuolista. Kirkkoon ja 
uskoon liittyvistä asioista keskus-
tellaan verkossa hyvin paljon, to-
teaa yhteisökoordinaattori Henna 
Hauta-aho Kirkkohallituksesta. 

Kirkko kuulolla -palsta on osa 
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon Hengellinen elämä ver-
kossa -hanketta. Hankkeen tar-
koituksena on tuoda työ sosiaali-
sessa mediassa osaksi kirkon pe-
rustyötä. Keskusteluun palstalla 
osallistuu tällä hetkellä kymme-
niä seurakuntien työntekijöitä, 
niin pappeja, diakoneja, nuoriso-
työnohjaajia, kirkkomuusikkoja, 
kuin perheneuvojia sekä talouden 
ja hallinnon asiantuntijoita

Kaikkiin kysymyksiin 
vastataan
Yksi kirkon virallisista keskus-
telijoista verkossa on oululainen 
nuorisotyöntekijä Maire ”Mono” 
Kuoppala.

Hänen mukaansa mikään elä-
mään kuuluva asia ei ole palstal-
la vierasta. Usein kysytään myös 

kirkon kantaa erilaisiin asioihin. 
– Kysymykset vaihtelevat ai-

heesta riippuen. Muun muassa 
Raamattuun, uskoon ja niiden 
tulkintaan liittyy paljon keskus-
teluja. Esimerkiksi homo- ja pe-
dofiilikeskustelu on ollut ”kohu-
jen” aikoina vahvasti esillä. 

Kuoppala kertoo, että kaik-
ki kysymykset otetaan vakavasti, 

vaikka kysyjä olisikin halunnut 
vain provosoida.

– Meiltä se ei ole pois. Suurin 
osa verkkokeskusteluun osallis-
tujista on niiden lukijoita. Enkä 
myöskään halua arvottaa kuinka 
vakava jokin kysymys on suhtees-
sa toiseen, koska kysyjälle minun 
mielestäni pieni kysymys voi olla 
todella iso ja vakava.

Kuoppala kuvaa keskusteluja 
antoisiksi, värikkäiksi ja mielen-
kiintoisiksi. 

– Olen kokenut tämän työn 
erittäin tärkeäksi ja tarpeellisek-
si. Toki on ajoittain väsyttävää 
ottaa vastaan ylilyöntejä. Verkko 
on kuitenkin hyvä näköalapaik-
ka kohdat ihmiset ja heidän ky-
symyksensä ilman pönöttämistä.

Yli puolet 
palaa palstalle
Verkkokeskustelijoille on jaet-
tu aamupäivä-, iltapäivä-, ja ilta-
vuorot. Tavoitteena on, että ver-
kossa on aina joku. 

– Parhaina päivinä on toki 
useampiakin yhtä aikaa. Kukaan 
meistä ei siis toimi päätoimise-
na Kirkko kuulolla -palstan verk-
kokeskustelijana. Tästä johtuen 
usein joutuu repimään itsensä ir-
ti mielenkiintoisista keskusteluis-
ta, Kuoppala pahoittelee.

Kevään 2011 palstan käyttäjä-
tutkimuksen mukaan suomalai-
set arvostavat kirkon asiantunti-
japalstaa, ja yli puolet tutkimuk-
seen osallistuneista piti kirkon 
läsnäoloa verkossa erittäin sopi-
vana. 

Tutkimuksesta selvisi myös, et-
tä kirkon asiantuntijapalsta kou-
kuttaa palstalla vierailevia. Ker-
ran siellä vierailleista yli puolet 
palasi palstan pariin yhä uudes-
taan. Palstasta onkin muodostu-
nut tärkeä yhteiskunnallisen kes-
kustelun kanava. 

ELSi SaLOVaara 
KirKON tiEDOtuSKESKuS
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Ryhdy sinäkin faniksi!
www.facebook.com/rauhantervehdys

Yhdistykset
Timoteuksen jumalan-

palvelusyhteisö
Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Myytävänä

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

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 6.9. klo 18.30 Piippolan Väinölässä.

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 
10-18, ti-to 10-17, pe 9-16, www.biblia.fi. Bib-
lia on toiminut Oulussa yli 30 vuoden ajan.  

MYY-
TÄVÄ-

NÄ!

Toivon lähde
-rukouspalvelijakoulutus 

1.–2.10.2011

www.kkro.fi 

Toivon lähde -koulutus on 
syntynyt tarpeesta saada ru-
kouspalvelijoita seurakuntien 
Sanan ja rukouksen iltoihin 
sekä muihin tilaisuuksiin.

Koulutuksen aiheina mm. ”Vapauteen Kristuksessa”, ”Millä elä-
män ja persoonan alueilla kristityillä on sidoksia?”, ”Hengellinen 
sodankäynti” ja ”Vapauttaminen – kristityille uskottu tehtävä”. 
Koulutuksen järjestävät Hengen uudistus kirkossamme ry, Kala-
joen seurakunta ja Kalajoen Kristillinen Opisto. Ohjelma ja muut  
lisätiedot löytyvät verkkosivuilta www.kkro.fi .

Puh. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi 

Ev.lut. Kansanlähetys

Oulu Su 4.9 klo 12 
VARIKKO-messu. Pyhän 

Andreaan kirkko Tervetuloa!

       Kellonkartano
          Tervetuloa tutustumaan 

                     Yhteistyössä Agricola-opintokeskus                                



 hengelliseen kesäkotiin! 
              

    

 Su 4.9. klo 13 Kartanon kirkko, saarna Tor Spiik, toim. Tapio Pokka. Kahvit 

 La 10.9. Naistenpäivä 
               Eija Koskela, Suomen Raamattuopiston perhe- ja avioliittotyöntekijä 
              Sirpa Laurila, Vinkki-lehden toimitussihteeri, opettaja, SLEY:n pj.  

         Klo 13 Nainen vaatimusten paineessa…  14 ...ja Jumalan mahdollisuuksien   
         keskellä, Eija Koskela    14.45 Keskustelua ryhmissä edellisistä aiheista.  
         15.15 Päiväkahvit     16  ”Lepoa Herrassa”, Raamattutunti Sirpa Laurila,  
         Musiikki: Laura Ainali ja Noora Kataja 17.15 Päivällinen  18 Jakamisen ilta –   
         lähellä Jumalaa. Eija Koskela, Sinikka Ojala ja paikallisia ystäviä. Musiikkia. 
 
 Su 11.9. klo 13 Kartanon kirkko, saarna leht. Liisa Kingma, toim. Tapio Pokka 

  La 17.9. Miesten päivä. Mukana mm. Sakari Orava, past. Aki Paavola ja Heikki 
                  Mäki-Pesola Raamattuopistolta. Oulun seudun miesten puheenvuoroja.  

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

”Tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin 
kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää 
hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoi-
lijoita Isä tahtoo.” (Joh.4:23) La sapat-
tina 3.9. jumalanpalvelus klo 11. Raa-
mattutunnin aiheena: Jumalanpalvelus 

pakkosiirtolaisuuden jälkeen puhujana pastori Juha Mikkonen sekä lastenkirkko. La 
sapattina 10.9.2011 jumalanpalvelus klo 11. Raamattutunnin aiheena: Hengessä 
ja totuudessa puhujana Pastori Juha Mikkonen sekä lastenkirkko. Alfa-kurssi tiistai 
iltaisin klo 18.00. Tulossa syksyn evankeliointiviikko 26.9.-2.10.2011 puhujana Simon 
Liversidge. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
	Tuulimyllynkatu	18	
	http://oulu.adventist.fi	
	08	530	3953

www.ohsrk.fi

Pe 2.9. klo 20 LIFT, Mikko Saukkonen. 
Su 4.9. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, kaste, 
Markku Tossavainen, Taisto Vähäaho, Seurakun-
takuoro. Su 4.9. klo 17 Church@78, International 
Service. Neil Berry, Geza, Nicki, Josh and Andrew 
Berry. Ke 7.9. Sana ja rukous, Samuel Grönholm, 

Mikko Saukkonen, Ahti Kurki. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. TERVETULOA!
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To 1.9. klo 18 Lähetyspiiri, Jeesuksen 
vertaukset: Nuotta. Su 4.9. klo 16.30 
Pyhäkoulu, klo 17 Seurat Heino Kouva. 
Tervetuloa!

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.
Kaikki ovat tervetulleita.

Su. 4.9. Jumalanpalvelus klo 11.00 ( huom. aika )
Ma. 5.9. Kotiliitto naisille klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00.

TERVETULOA SYDÄMELLISESTI !

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

To 1.9. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. Pe 2.9. 
klo 18 Varkki-ilta, 10-14-vuotiaille. Su 4.9. klo 11 
Ehtoollisjuhla & pyhäkoulu, Petri Mettovaara, Risto 

Wotschke. Ma 5.9. klo 18 Jaffa – Nuorten aikuisten ilta kirkolla. Ke 7.9. klo 18 
Nuortenilta, Risto Wotschke. To 8.9. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Ruuska, Martti Väyrynen, 
God’s Bell ja kahvitarjoilu. Pe 9.-11.9 Varkkileiri Koppanassa 10-14-vuotiaille, 
ilmoittautuminen Ristolle puh. 050-4127414. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

www.liminganviherkeskus.com

Nyt on aika istuttaa!

-20% -50% jopa -75%

SUURVALIKOIMA
OMENAPUITA 1950

alk.

VALTAVASTI
PERENNOJA
(moniv. kukat)

100
kplalk.

EXTRA KESÄ ALE

Avoinna joka päivä myös su klo 9–20,
8-TIEN VARRELLA LIMINGASSA.

TAIMISTON &
PUUTARHAN

SUURVALIKOIMISTA
ASTIATAIMIA.

Isot astiataimet • Perennoja 
• Pensaita • Upeita lehti-, 

koriste- ja havupuita

ASTIAPENSAAT 290
kplalk.

á 45 l = 270 l (0,06 €/l)

BIOLAN PUUTARHAN
MUSTAMULTA

6 säkkiä Lantapussi

kaupan päälle

arvo 3,50 €1990
Syyskrysanteemit • Ruukkukukat 

• Callunat 
• OMENAMAISTIAISET

• KUKKASIPULIT

Tule 
tervehtimään!

Rauhan Tervehdys
esittäytyy 

Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlilla
Haukiputaalla
lauantaina 3.9. 

kello 9–16.

Osallistu 
lukijakyselyyn 

ja voita 
kirjalahjoja!
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Sinappia   

Me syömme 
elääksemme, emme 
elä syödäksemme

Katsoin taannoin YLE1:ltä Voimala-nimistä kes-
kusteluohjelmaa, jossa aiheena oli ruoka. Edes 
suviseuroilla tai herättäjäjuhlilla en nähnyt niin 
syvästi uskovia miehiä kuin tuossa ohjelmassa. 

Nämä nuoret miehet olivat löytäneet nykyajan uskosta 
sen väkevimmän, eli uskon Oikean Ruokavalioon. Hei-
dän suuntauksensa oli superruoka, jossa pakurikäävät 
ja gojimarjat ovat uskon vankka perusta. Superruoka 
voi siis pelastaa sinunkin sielusi. 

Vuosia sitten kasvissyöjät olivat erittäin kiihkeitä lä-
hetyssaarnaajia. He olivat kokeneet vegaaniuden herä-
tyksen ja kaikki muut jotka eivät olleet, olivat vääräus-
koisia. Heidän saarnansa tulvivat syyllistämistä, verta 
ja eläinten kärsimystä. Nykyisin kasvissyöjistä on tullut 
tavallisia tapauskovaisia. He ovat säyseitä, eivätkä enää 
yritä pakkokäännyttää ihmisiä. Me tulemme toimeen 
keskenämme ja voimme keskustella ruuan tuottamisen 
eettisyydestä asiallisesti.

Kasvissyöjiä pahempia puritaaneja ovat nykyisin 
karppaajat. Virallinen ravintoympyrä on saatanan luo-
mus ja Pekka Puska itse väärä profeetta. Heidän mie-
lestään maailmaa uhkaa vehnäntuottajien salaliitto, jo-
ta vastaan suoraselkäiset karppaajat käyvät pekoniris-
tein. Perunasta hyvää puhuvat kerettiläiset kivitetään 
heti sanallisesti keskustelupalstoilla. Kasvissyöjät oli-
vat sentään huolissaan elävistä olennoista ja saivat ai-
kaan aiheellista keskustelua ruuan tehotuotannon epä-
kohdista. Mistä karppaajat ovat huolissaan? Omista lin-
joistaan.

Ruokavaliomme on kuulemma vääristynyt, kun em-
me enää syö niin kuin vanhoina hyvinä aikoina met-
sästäjä-keräilijäkulttuurissa. Ilman maanviljelyä ei ih-
miskunta olisi päässyt kehittymään nykyisen kaltaisek-
si. Juoksisimme edelleen takapuoli paljaana savannilla. 

Jokainen voi syödä kuten haluaa, mutta miksi sen pe-
rusteella pitää alkaa jakamaan ihmisiä hyviin ja pahoi-
hin? Miksi koettu ruokaherätys poistaa terveen maa-
laisjärjen? Perheen emäntä on työnteon ja lasten hoi-
tamisen ohella leiponut kunnon voisilmäpullat tulevia 
vieraita varten. Vieraat saapuvat, ja sanovat: ”Voi että 
kun on hyvän näköistä pullaa, mutta kun en minä voi 
niitä syödä. Siinä kun on niitä hiilihydraatteja.” Emän-
tä näkee punaista, mutta peittää kiukkunsa kohteliaas-
ti. Vieraita tällainen turha kohteliaisuus toisen vaivan-
näköä kohtaan ei vaivaa. Hän päättää olla tarjoamatta 
vierailleen enää jatkossa yhtään mitään.

Hyvät kanssasyöjät, koetetaan pysyä kohtuudessa, ei-
kä tehdä omasta ruokavaliosta elämää suurempaa asiaa. 
Fundamentalismi on pahasta tässäkin asiassa. Eri ruo-
kavaliota noudattavien ja ei-noudattavien kesken tarvi-
taan ekumeniaa. Syömisen pitäisi olla iloinen asia, eikä 
ahdistumisen lähde. Toivottavasti itse leivotun pullan 
tuoksu ei tästä maailmasta katoa. 

SaNNa turuNEN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Piispaa seurasi 
kirjava joukko
Viides piispansauvakävely sai viime lauantaina 
liikkeelle kolmisensataa henkeä. Rauhan Tervehdys  
oli paikalla paitsi kävelemässä, myös esittäytymässä 
ja tekemässä lukijakyselyä. Kyselyyn vastanneista 
ilmaisen vuosikerran voitti  Päivi Järvinen Oulusta ja 
kirjapalkinnon Mirva Heikkilä Oulusta.

Osa piispansauvakävelylle osallistuneista kiersi reitin läpi pyörien päällä.

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra  j a  S anna Tu r u n e n

Kaija Okkonen veti viiden minuutin lämmittelyn ennen liikkeelle lähtöä.

Martoilla oli kaksi tankkauspistettä reittien varrella. 

Maaliin tultua täytettiin arvontalappu. Jaossa oli kasseittain lahjoitustavaraa.
Rauhan Tervehdyksestä reitillä hikoilivat 
Riitta Hirvonen ja Elsi Salovaara.

Halikoiria oli monessa koossa.

Piispa Salmi valitsi reitille kävelysauvat 
virallisen piispansauvan sijaan.
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Ommaiskortteerin 
ovet avoinna  
Oulun Päivänä

Oulun seudun omaishoi-
tajat ja läheiset yhdis-
tyksen toiminnallinen 
syksy käynnistyy Ou-

lun Päivänä 3. syyskuuta, jol-
loin Ommaiskortteerissa viete-
tään Avointen ovien päivää. 

Yhdistyksestä toivotaan, että 
jäsenistön lisäksi kaikki omais-
hoidon asioista kiinnostuneet 
tulevat tutustumaan ja hake-
maan tietoa. 

– Tällä hetkellä seuraamme 
yhdistyksessä aktiivisesti kunti-
en budjettivalmisteluja ja eten-
kin sitä, onko omaishoidon tu-
keen tulossa muutoksia, kertoo 
yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Marja-Liisa Kuukasjärvi.

Omaishoitajien määrä  
on kasvussa
Omaishoidon tuki on määrära-
hasidonnainen sosiaalipalvelu, 
josta päätetään vuosittain kun-
nissa esiintyvän tarpeen poh-
jalta. 

– Pidämme tärkeänä, että 
myös muita omaishoitoa tuke-
via palveluita kehitetään, sillä 
siten turvataan kotona asumi-
nen ja omaishoitajan jaksami-
nen, tähdentää Kuukasjärvi.

Omaishoidon tukea saanei-
den määrä on kasvanut tasaises-
ti yhdistyksen alueella. Vuonna 
2005 tukea sai reilut 1 200 hen-

kilöä ja vuonna 2010 jo noin 2 
000 henkilöä. 

Edunvalvonnan lisäksi 
omaishoitajien yhdistys tarjo-
aa tietoa, apua, tukea, ohjaus-
ta ja neuvontaa omaishoitoon 
ja yleensäkin kotona asumiseen 
liittyvissä asioissa. Myös ver-
taistuki ja virkistys kuuluvat yh-
distyksen perustoimintaan. 

– Haemme uutta ulottuvuut-
ta vanhusten hoidon ja omais-
hoidon kehittämiseksi Tans-
kaan suuntautuvalta opinto-
matkalta. Muistamme myös 
kaukomailta tulleita ja Oulun 
satamaan juuttuneita merimie-
hiä kutomalla heille villasukkia 
porinapiirissä, kertoo Kuukas-
järvi tulevasta toiminnasta.  

Oulun seudun omaishoi-
tajat ja läheiset ry:n ylläpitä-
mä Ommaiskortteeri sijaitsee 
osoitteessa Pakkahuoneenkatu 
32 A 3. Käynti on Koulukatu 31 
A:n puolelta. Ovet ovat avoin-
na lauantaina 3. syyskuuta kel-
lo 11–14. 

Yhdistyksen toiminta-aluee-
seen kuuluvat Oulun kaupun-
gin lisäksi myös Hailuodon, 
Haukiputaan, Iin, Kempeleen, 
Kiimingin, Limingan, Lumi-
joen, Muhoksen, Oulunsalon, 
Tyrnävän, Utajärven ja Yli-Iin 
kunnat.

Mari Järvelä
Lastenohjaaja
(musiikkipainotteinen)
Karjasillan seurakunta

Tärkeintä elämässäni ovat 
lapset, puoliso, terveys, mu-
siikki.
Rakkain raamatunkohta-
ni: Juuri tällä hetkellä pu-
huttelee Psalmi 150, jonka ot-
sikkona on "Ylistäkää kaikin 
soittimin Herraa!" Sitä ko-
etamme myös seurakunnan 
muskaritoiminnassa tehdä.
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska pääsen työssäni 
yhdistämään molempien ammattieni osaamisalueet. Olen kou-
lutukseltani kirkkomuusikko ja musiikkipedagogi / varhaisiän 
musiikinopettaja, ja olen haaveillut työstä seurakunnan musiik-
kileikkikoulun opettajana. Nyt se haave on käynyt toteen.
Esikuvani on sellainen henkilö/henkilöt, josta näkee, että hän 
tekee työtänsä täydestä sydämestään, seisoo oikeasti asiansa ta-
kana. Tällaisia ihmisiä on tullut elämässäni vastaan useita, mo-
net heistä entisiä opettajiani.
Harrastan mielelläni käsitöitä, lukemista ja liikuntaa. Mu-
siikkia en laske harrastuksekseni, se on minun työni ja elämän-
tapani.
Terveiset lukijoilleni: Taivaan Isän siunaamaa syksyä kaikille!

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

puolituntinen puheenvoro kuul-
laan tiistaina 6. syyskuuta kello 
10.15.

Yliopiston päärakennuksen 
Saalastinsalissa kuultavia pu-
heenvuoroja voivat tulla kuun-
telemaan kaikki kiinnostuneet. 
Koska kyseessä on kuitenkin kut-
suvierasseminaari, kahvi- ja lou-
nastarjoiluja on vain ilmoittautu-
neille. 

Paarman lisäksi tiistaina kuul-
laan muun muassa toimittaja He-
lena Petäistöä, joka luennoi sii-
tä miten euro mullisti maail-
mamme. Pohjoista yksityissekto-

Oulussa järjestetään 6.–
7. syyskuuta kahdeksas 
De Urbe Uloa -seminaa-
ri. Seminaarin teemana 

on Rakenteet ryskyvät – ihmisen 
parhaaksi? 

Ajankohtaisiin yhteiskunnalli-
siin kysymyksiin pureutuva semi-
naari järjestetään pääsääntöisesti 
joka toinen vuosi ja ajoitetaan yli-
opiston avajaisten yhteyteen. 

Tänä vuonna seminaarissa 
kuullaan muun muassa emeri-
tusarkkipiispa Jukka Paarman 
puheenvuoro suomalaisen arvo-
maailman muutoksista. Paarman 

Jukka Paarma puhuu arvoista   
De Urbe Uloa -seminaarissa

ria edustaa toimitusjohtaja Pekka 
Perä Talvivaaran Kaivososakeyh-
tiöstä. Hän puhuu suomalaisen 
kaivosteollisuuden toimintaedel-
lytyksistä ja tulevaisuudesta.

Keskiviikkona puhujanpönt-
töön nousevat muun muassa toi-
mitusjohtaja Sixten Korkman 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitok-
selta, professori Jaakko Hämeen-
Anttila Helsingin yliopistosta se-
kä kansanedustaja Tapani Tölli.

Seminaarin koko ohjelma löy-
tyy osoitteesta www.ouka.fi/
DeUrbeUloa.

Klaara Juhontytär     
on ääni menneisyydestä

Historioitsija Markus H. Korhonen auttoi löytämään 
paikallishistoriasta sopivan henkilön Facebook-hahmoksi. 
Klaara Juhontyttären ulkomuoto on Essi Eskolan luomus. 

Oululainen Klaara 
Juhontytär tuomittiin 
noituudesta vuonna 
1678. Uuden elämän 
hän on saanut Oulun 
seurakuntayhtymän 
Facebook-hahmona.

Oulun seurakuntayhty-
män verkkoviestinnäs-
tä vastaava tiedottaja Re-
bekka Naatus kertoo, 

kuinka Klaara Juhontytär herä-
tettiin henkiin.

– Halusimme käyttää sosiaa-
lisessa mediassa sellaista ulot-
tuvuutta, jota ei perinteisessä 
viestinnässä ole helppoa käyt-
tää. Ajattelimme, että fiktiivinen 
mutta totuuspohjainen hahmo, 
jolla on eettis-moraalinen ulot-
tuvuus, voisi olla hyvä tapa käsi-
tellä eri kysymyksiä. 

– Klaarahan on historiallinen 
henkilö, huomauttaa oululainen 

historioitsija Markus H. Korho-
nen, joka avusti sopivan hahmon 
löytämisessä.

Korhonen kuvaa Klaaraa ”so-
veliaan raflaavaksi hahmoksi”. 

Historiankirjojen mukaan eräs 
Anna Muikku syytti Klaara Ju-
hontytärtä siitä, että tämä olisi 
vienyt hänet hornaan. Jälkipolvi-
en silmissä näyttää kuitenkin ai-
ka selkeältä, että rouvat taisivat 
nauttia vain liikaa paloviinaa, jol-
la Muikku oli maksamassa Klaara 
Juhontyttärelle kankaista. 

Ehkäpä heille tuli riitaa, jonka 
jälkeen alkoi parjaus. Moni muu-
kin kertoi tuon jälkeen Klaara Ju-
hontyttären kiroilleen ja syöttä-
neen jopa lehmilleen kakkuja. Ja 
muutamiin onnettomuuksiinkin 
hänet nimettiin syylliseksi. 

– Todennäköisesti hän oli pon-
teva ja hyväntahtoinen ihminen, 
mutta oululaiset pahanilkisyyt-
tään leimasivat hänet, koska hän 
oli ehkä hieman erilainen. Tätä-
hän tapahtuu nykyäänkin, Kor-

honen uskoo.
Hahmon toivotaan tuovan 

Oulun seurakuntien imagoon 
persoonallisempaa sävyä.

– Klaara ei ole kirkon tai seura-
kuntayhtymän virallinen äänitor-
vi, vaan yksi ääni ja yksi näkökul-
ma. Hän kommentoi asioita oman 
persoonansa ja historiansa kautta, 
Naatus kertoo. 

Klaara Juhontyttärellä on Fa-
cebookissa oma sivu, jossa voi 
esittää kysymyksiä maan ja tai-
vaan väliltä. 

Klaara Juhontyttären kohta-
losta ei ole varmaa tietoa. Hä-
net tuomittiin kuolemaan, mut-
ta tuomion täytäntöönpanosta ei 
ole dokumentteja. 

– Todennäköisesti kuningas 
Tukholmassa oli oululaisia vii-
saampi ja armahti hänet, tuumaa 
Korhonen.

ELSi SaLOVaara

H e l i  L o mu
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”Pappeja meillä ei ole, 
koska ajattelemme, 
että Jumalan sanan 
välittämiseen ei tarvita 
pappeja ja opettajia eikä 
liioin kirkkorakennuksia. 
Uskomme, että Jumala 
puhuu halutessaan 
suoraan kaikille”, kveekari 
Jaana Erkkilä sanoo.

Kokkolalainen perheen äi-
ti Jaana Erkkilä on toisen 
polven kveekari. Hänen 
vanhempansa eivät kuu-

luneet virallisesti kveekareihin, 
mutta olivat toiminnassa muka-
na vuosikymmenien ajan.  Vaikka 
vanhemmat pysyivät luterilaisen 
kirkon jäseninä, Jaana erosi kir-
kosta liittyessään kveekareihin.

Pienen lapsen mieleen van-
hempien uskonnon harjoittami-
sesta on jäänyt kveekareiden tapa 
olla hartauksissa yhdessä hiljaa. 
Kveekariperheet eri maista tapa-
sivat usein toisensa kesäisin muun 
muassa kansainvälisillä työleireil-
lä Viittakiven opistossa Hämeen-
linnan lähistöllä. Leiripäivät al-
koivat yhteisellä hiljentymisellä.

Jaana muistaa myös, kuinka 
hän oli myös oman äitinsä kans-
sa yhdessä kotona rukoushiljai-
suudessa.

Murrosikäinen tytär taisteli äi-
tinsä kanssa vähän väliä ”nuoruu-
den kivuissaan”, mutta yhteinen 
oleminen hiljaisuudessa tuntui 
aina hyvältä.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen 
vanhemmat lähettivät tyttärensä 
vuodeksi Englantiin Woodbroo-
ke Collegeen, Euroopan kveeka-
riopintojen keskukseen. 

Oppirakennelmat 
puuttuvat
Jaana Erkkilä joutuu selittämään 
monille, mitä 1600-luvulla Eng-
lannissa syntynyt kveekarius on. 
Jos joku odottaa vastaukseksi 
kirjoitettuja, tiukasti määritelty-
jä opinkappaleita, sellaisia kvee-
kareilla ei ole. Heillä ei ole myös-
kään uskontunnustusta, jonka 
sanoilla kveekarit tunnustaisivat 
yhteisen uskonsa.

Erkkilän mukaan kveekarit 
ovat kirjava ryhmä ihmisiä, joi-
den maailmankatsomukset ja nä-
kemykset saattavat poiketa huo-
mattavasti toisistaan. Osa kvee-
kareista kokee olevansa kristitty-
jä, mutta Jaana Erkkilä toteaa, et-
tä kveekareihin mahtuu myös esi-
merkiksi pakanuudesta ja budd-
halaisuudesta kiinnostuneita.

1800-luvulla liike jakau-
tui evankelisiin ja liberaaleihin. 
Evankeliset korostivat Raama-
tun tekstin erehtymättömyyttä. 
Evankelisia kveekareita on esi-
merkiksi Afrikassa. 

– Kveekareissa on myös kon-
servatiiveja, jotka korostavat kris-

Yksi hiljaisista kveekareista

tillisiä arvoja. Heidän elämänta-
pansa ja opilliset korostuksensa 
tulevat lähinnä kveekarismin al-
kuajoilta. 

Suora kontakti 
Jumalaan
Kveekarit sanoutuvat irti kirkko-
hierarkiasta, sakramenteista ja se-
remonioista.

– Pappeja meillä ei ole, koska 
ajattelemme, että Jumalan sanan 
välittämiseen ei tarvita pappeja ja 
opettajia eikä liioin kirkkoraken-
nuksia.

– Uskomme, että Jumala pu-
huu halutessaan suoraan kaikille. 
Jumala on lähellä, ja jokaisella on 
mahdollisuus olla yhteydessä hä-
neen, Jaana Erkkilä selvittää.

Liikkeen perustajan englanti-
laisen George Foxin mukaan ”jo-
kaiseen ihmiseen on istutettu jo-
tain Jumalasta”.

Kveekareiden uskonharjoituk-
sessa keskeistä ovat hiljaiset har-

taudet, hiljaiset jumalanpalveluk-
set. Hartaustilaisuus kestää yleen-
sä noin tunnin. Osallistujat istu-
vat usein piirissä.  

– Joskus olemme hiljaa koko 
ajan, mutta joku toinen kerta ää-
nessä voi olla useampi henkilö. 
Saatamme myös rukoilla ääneen 
tai laulaa yhdessä. 

– Kun olemme yhdessä hiljaa, 
se on eri asia kuin jos jokainen oli-
si tahollaan yksin hiljaa. Hiljai-
suus on Jumalan kuuntelemista, 
yhteenkuuluvuutta Jumalan edes-
sä. Yhteinen rukous voi olla hy-
vinkin voimallinen kokemus, Jaa-
na Erkkilä kertoo. 

Korkea moraali 
tärkeää
Kveekarit kieltäytyvät väkivallas-
ta. Kristillinen pasifismi kumpu-
aakin kveekareiden piiristä.

– Toista ihmistä ei pidä vahin-
goittaa, ja kaikki ovat tasavertaisia 
keskenään. Kveekarin tulisi vaa-
lia elämäntavoissaan yksinkertai-
suutta, Jaana kertoo.

Koska kveekari uskoo, että jo-
kaisessa ihmisessä on jotain Ju-
malasta, uskontoon kuuluu tär-
keänä suvaitsevaisuus.

Kveekareiden tavoin Jaana Erk-
kilälle on tärkeää pyrkimys lisätä 
elämässä hyvää.

– Ihmisellä on mahdollisuus 
valita hyvästä ja pahasta se hy-
vä. Hyvään pyrkiminen on kovaa 
työtä, mutta kveekari ei usko, että 

jokin meissä oleva perisynti ja pa-
ha ikään kuin panee meidät valit-
semaan väärin. 

– Vastuu on ihmisellä itsellään, 
hän sanoo, mutta lisää pian:

– Epämukavan usein joudun 
kuitenkin kohtamaan oman ka-
maluuteni. 

Lapin jälleenrakentaminen 
toi kveekarit Suomeen
Nykyisin kveekarismi on levin-
nyt ympäri maailman. Heitä ar-
vioidaan olevan kaiken kaikkiaan 
noin 350 000. 

Suomessa on noin 20 kveeka-
ria. Pohjois-Suomessa heitä on 
muun muassa Oulussa ja Mu-
hoksella.

Kveekareita kutsutaan myös 
Ystävien seuraksi. Ystävillä on 
myös ystäviä eli niitä, jotka eivät 
ole virallisesti liikkeen jäseniä, 
mutta tukevat sitä. ”Ystävien ys-
täviä” Suomessa on noin sata.

Suomeen kveekarismi saapui 
toisen maailmansodan jälkeen, 
kun ulkomaalaiset vapaaehtoiset, 
erityisesti amerikkalaiset kveeka-
rit, halusivat auttaa Lapin jälleen-
rakentamisessa.

Juuri tätä perua ovat kansain-
väliset työleirit ja niitä organisoi-
va ruohonjuuritason rauhanjär-
jestö, Kansainvälinen vapaaeh-
toinen työleirijärjestö KVT. 

tEKStit Ja KuVa: 
riitta HirVONEN

Kveekareista kuulin ensi 
kerran katsoessani High 
noon -westerniä. Aloin 
tutkia liikettä tarkemmin 

ja viehätyin monista sen peri-
aatteista. Tämä tapahtui joskus 
1990-luvun alussa. 

Kiinnostuin kveekarismista, 
koska koin, että liikkeen ”opeis-
sa” välittyvät puhtaasti ja ter-
veesti Raamatun sanat: Vapau-
teen Kristus meidät vapautti. 

Minua kiehtoo edelleen kvee-
kareiden tapa pitää hartautta: 
pitkä rukoushiljaisuus, tunne 
”paljaana” olemisesta Jumalan 
edessä sekä sanaton yhteys niin 
Jumalaan kuin toisiin ystäviin 
antaa paljon. 

Etenkin rauhantyössä koros-
tuu se, ettei rakasteta vain sanoin 
ja puheessa – mikä on meidän 
luterilaisten helmasynti – vaan 
myös teoissa ja totuudessa.

Kveekarius on parhaimmil-
laan ”rakkautta ilman rajoja”. 
Siitä ajatuksesta voi hakea yh-
teyttä vaikkapa kirkkomme si-
säisiin riitoihin. Aito keskuste-
luyhteys pitäisi aina olla olemas-
sa, olemmehan veljiä ja sisaria. 

Oppien sijasta olisi hyvä välil-
lä katsoa ihmistä silmiin. 

Oma kirkkomme on viime 
vuosina korostanut samoja aja-
tuksia kuin kveekarit: niinpä hil-
jaisuuden liike on vahvistunut 
voimakkaasti, samaten retriitti-
toiminta. 

Yksinkertaisuuden korostus 
on ollut aina osa luterilaisuutta. 

Kveekareita on aika luonteva 
kuvata körttien hengenheimolai-
siksi, Paavo Ruotsalaisen ja Ge-
orge Foxin ajattelusta on löydet-
tävissä paljon yhtäläisyyksiä. 

Myös kristillisen mystiikan 
esiintulo on herättänyt kiinnos-

tuksen kveekariuteen. Moni-
en mystikkojen, esimerkiksi Jo-
hannes Taulerin, opit ovat lähel-
lä kveekareiden periaatteita. 

Toki suuria erojakin luteri-
laisuuteen löytyy: esimerkik-
si sakramenttien puuttuminen. 
Itse koen ehtoollisen keskeisek-
si asiaksi uskonelämän hoitami-
sessa.

Omat työaikani eivät anna 
kovin suuria mahdollisuuksia 
olla mukana kveekareiden har-
tauselämässä. Yhteys heihin on 
enemmän rukousyhteyttä. 

Toimin pohjoisen kveekarei-
den rahastonhoitajana. Olemme 
antaneet pieniä avustuksia muun 
muassa käytännön rauhantyö-
hön israelilaisten ja palestiina-
laisten välillä sekä mikroprojek-
teihin kehitysmaissa.

Pudasjärven vs. kirkkoherra Kimmo Helomaa:

Western herätti 
mielenkiinnon kveekareihin

Jaana Erkkiln mukaan kveekareihin mahtuu myös esimerkiksi pakanuudesta ja 
buddhalaisuudesta kiinnostuneita.

Uskomme, että Jumala 
puhuu halutessaan 
suoraan kaikille. 
Jumala on lähellä, 
ja jokaisella on 
mahdollisuus olla 
yhteydessä häneen.
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Eetterissä

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 4.9. klo 9.55–12. Klo 10 
messu Tuiran kirkosta. Mes-
sun toimittaa Sanna Jukkola, ja 
häntä avustaa Riitta Louhelai-
nen. Kanttorina on Heikki Jäm-
sä. Klo 11.30 radiopyhäkoulussa 
Mari Jääskeläinen puhuu itsensä 
tutkimisesta. Klo 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmassa ker-

rotaan aikuisten keskustelupai-
notteisista Tiepiiri-illoista, joita 
järjestetään syksyn aikana Van-
hassa pappilassa. Haastateltava-
na on pastori ja Oulun yliopis-
ton lehtori Markku Salakka, jo-
ka on yhdessä vaimonsa kans-
sa ollut mukana Tiepiiri-iltojen 
ideoinnissa. Ohjelman toimit-
taa Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta,
www.toivonpaiva.fi
Ke 7.9. klo 16.40 Uskomaton 

Mies- ohjelmassa ääneen pää-
see pastori Jukka Joensuu Ou-
lujoen seurakunnasta.
To 8.9. klo 16.20 Viisi Tee-
siä -ohjelmassa kuullaan Ari 
Kauppilan ajatuksia unelmien 
kirkosta.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 4.9. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa Mari Jääskeläinen puhuu 
itsensä tutkimisesta.
Su 4.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Pattijoen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 4.9. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimitta-
vat kuurojen papit Urpo Luok-
kala ja Seppo Laukkanen, ja hei-
tä avustaa Mari Flink. Musiikis-
ta vastaavat kanttorit Henna-
Mari Sivula ja Peter Marosvari 
sekä Oulun Laulu, johtajanaan 
Kristian Heberg.

YLE radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 3.9. klo 18 iltahartauden pi-
tää kanttori Lauri-Kalle Kallun-

ki Oulusta.
Su 4.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Porvoon tuomiokirkosta.
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi 
p. 044 3161 563(ma-pe)
Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 4.9. klo 10 messu Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toimit-
taa Paulus Pikkarainen, avustaa 
Timo Riihimäki ja Sirkku Määt-
tä, kanttorina Marjo Irjala.

Radio Dein ohjelmisto uu-
distuu syyskuun alussa. 
Maanantaina 5. syyskuuta 
alkaen kanavalla kuullaan 

uusi päivälähetys nimellä Keski-
päivän tasaus.

Puolenpäivän molemmin 
puolin ulottuvaa suoraa lähetys-
tä juontaa Ari-Pekka Kaipiai-
nen, joka siirtyy Radio Deihin 
SuomiTV:n Sunnuntaikatsauk-
sen uutispäällikön tehtävistä. 

Musiikilla säilyy Radio Dein 
keskipäivässä tärkeä rooli, mutta 
ajankohtaisten aiheiden käsitte-
lylle ja päivän puheenaiheita sy-
ventäville haastatteluille varataan 
jatkossa enemmän tilaa uutisvir-
ran lomaan. Se tulee kuulumaan 
Keskipäivän tasauksen ohjelmis-
tossa, Kaipiainen lupaa.

taistelupareja  
radioaalloilla
Kaipiainen luotsaa myös uutta 
Viikon debatti -ajankohtaisoh-
jelmaa. Keskiviikkoaamuisin yh-

Radio Dei lisää 
ajankohtaisohjelmia

deksältä alkavassa suorassa kes-
kusteluohjelmassa pureudutaan 
kirkkoa, yhteiskuntaa tai suoma-
laisten arkea koskettaviin – ja ja-
kaviin – ajankohtaisiin ilmiöihin 
ja niiden taustoihin.

Suomea sanotaan yhden to-
tuuden maaksi, mutta kulloises-
takin ”totuudesta” ollaan tavalli-
sesti vähintään kahta mieltä. Stu-
diossa tavataan taistelupareja, ja 
keskustelussa etsitään ratkaisuja 
kirkon ja kansakunnan parhaak-
si erimielisyyksiä pelkäämättä, ki-
teyttää ohjelmajohtaja Kai Korte-
lainen Viikon debatin asetelman.

Jokapäiväinen  
tunti pohjoisesta
Syksy tuo uusia tuulia myös Radio 
Dein iltapäivälähetykseen, Toivon 
Päivään. Radiopappi Mikko Sal-
men ja toimittaja Anu Lehtipuun 
juontamassa lähetyksessä kuul-
laan muun muassa Armonpul-
la-ohjelma, jossa tavalliset seu-
rakuntalaiset kertovat, milloin 

Oulun ja koko Pohjois-
Suomen ensimmäinen 
sosiaalifoorumi jär-
jestetään 10.–11. syys-

kuuta keskustan seurakuntata-
lolla osoitteessa Isokatu 17. 

Sosiaalifoorumi kokoaa yh-
teen uusliberalismia vastusta-
via järjestöjä ja ihmisiä. Se on 
puolueista riippumaton kansa-
laisliike, joka tuo yhteen rau-
hanliikkeen, ammattiyhdis-
tysten ja uskonnollisten yhtei-
söjen väkeä. Tarkoituksena on 
etsiä vaihtoehtoja nykymenolle 
ja rakentaa – ei sen enempää ei-
kä vähempää kuin – toisenlais-
ta maailmaa. 

Oulun sosiaalifoorumin 
ideanikkari on Katriina Oi-
nas, siivooja, joka tuntee oma-
kohtaisesti naisvaltaisten ma-
talapalkka-alojen kurimuksen. 
Hän toimii aktiivisesti Oike-
utta siivoojille -liikkeessä, joka 
on yksi tapahtuman järjestäjis-
tä. Puheeksi foorumissa nou-
sevatkin ainakin ammattiyh-
distysliike, rasismi, työntekijän 
arvo, seksuaalinen tasa-arvo, 
teknologinen työttömyys, me-
diakasvatus, EU ja kuntien it-
sehallinto. 

Oulun sosiaalifoorumin 
avajaispuheen pitää lauantai-
na 10. syyskuuta kello 10 An-
na Kontula. Kansanedustajak-
si keväällä valittu Kontula on 
työelämän tutkija ja aktiivi-
nen mielipidevaikuttaja. Kon-
tula on tutkinut erityisesti siir-
totyöläisyyttä, taistolaisuutta, 
seksityötä ja yhteiskunnan val-
tarakenteita. 

Jeesuksen 
jalanjäljissä
Sosiaalifoorumin järjestäjiin 
kuuluva pastori Päivi Jussila 
uskoo, että Jeesus viihtyisi Ou-
lun sosiaalifoorumissa. 

– Eipä häneltäkään taitaisi 
löytyä kovin paljon ymmärtä-

mystä uusliberalistisia ajattelu-
malleja kohtaan. Hän kehottaa 
rikasta miestä myymään kai-
ken omaisuutensa ja antamaan 
rahat köyhille. Hän varoittaa 
ihmisiä kokoamasta aartei-
ta maan päälle, sillä rikkaiden 
käy lopulta köpelösti.

Jussila muistuttaa, että Jee-
suksessa oli maailmanparanta-
jan vikaa. Hän puolusti köyhiä 
ja arvosteli kovin sanoin val-
lankäyttäjiä ja valtarakenteita. 

– En yhtään ihmettele, että 
monet pitävät häntä ensimmäi-
senä kommunistina. Kommu-
nismilla ja kristinuskolla kun 
on muutakin yhteistä kuin al-
kukirjain. 

usko parempaan  
yhdistää
Suomen evankelisluterilainen 
kirkko ja vasemmisto ovat vii-
me vuosina ja vuosikymmeni-
nä Jussilan mukaan lähenty-
neet puolustaessaan jokaisen 
ihmisen täyttä arvoa. 

– Esimerkiksi entinen arkki-
piispa John Vikström on useis-
sa puheenvuoroissaan arvostel-
lut uusliberalistisia suuntauk-
sia ja niiden ihmiskäsitystä, jo-
ka sitoo ihmisen arvon hänen 
tehokkuuteensa ja hyödyllisyy-
teensä.

Sosiaalifoorumiin osallistu-
via järjestöjä, verkostoja ja ihmi-
siä ei yhdistä usko Jeesukseen. 

Jussila huomauttaa, että se 
ei ole kuitenkaan estänyt seu-
rakuntayhtymiä Helsingissä, 
Tampereella ja Oulussa osallis-
tumasta aktiivisesti paikallis-
ten sosiaalifoorumien toteut-
tamiseen. 

– Kaikkia järjestäjiä kun 
yhdistää luja usko oikeuden-
mukaisempaan, demokraatti-
sempaan ja tasa-arvoisempaan 
maailmaan. Lisätietoja tapah-
tumasta osoitteesta oulunsosi-
aalifoorumi.fi.

Sosiaalifoorumi 
hahmottelee 
parempaa maailmaa

Anu Lehtipuu, AP Kaipiainen, Ariel Neulaniemi ja Mikko Salmi juontavat Radio Dein puudistuvaa päivälähetystä. 

Jan i  L au k kan e n

he ovat elämänsä aikana päässeet 
haukkaamaan palan ”armonpul-
lasta” ja mitä silloin tapahtui. 

Pohjoisella ulottuvuudella on 
uudistuvassa Toivon Päivässä 
keskeinen rooli, sillä Mikko Sal-
mi juontaa joka arkipäivä kello 
16–17 syyskuusta alkaen Oulus-
ta. Salmen seurassa tavataankin 
monia paikallisia radiopersoonia 
sekä seurakunnan edustajia.

Toivon Päivän perjantaihin pa-
laa myös suosittu Päivän Salmi. 
Ajankohtaisessa katsauksessa kai-
vetaan esiin viikon puhutuimmat 
kirkolliset kysymykset joka per-
jantai kello 14.40.

Radio Deissä maanantaista 
perjantaihin: Parempi Huomen kello 
7–10.30, Keskipäivän Tasaus kello 
10.30–13, Toivon Päivä kello 13–17, 
Uskon Ilta kello 17–24. Pohjoisessa 
tuttu radiopappi Mikko Salmi on 
äänessä joka arkipäivä kello 16–17.
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Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan uusi kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki elää herkullisia aiko-
ja: Hän pääsee tutustumaan oi-

kein ajan kanssa hiippakunnan pääpyhä-
tön, Oulun tuomiokirkon urkuihin. To-
ki Kallunki, joka aikaisemmin työsken-
teli Tuiran seurakunnassa, on soittanut 
tuomiokirkon urkuja aikaisemminkin, 
mutta nyt on aivan toinen meno päällä.

– Nyt voin harjoitella milloin vain ja 
päässä urkuihin kunnolla käsiksi, kuule-
maan mitä ne oikeasti ovat.

Tuomiokirkon uruista kuu-
lee huippusoittajilta Kallun-
gin mukaan enimmäk-
seen ylistäviä lausuntoja, 
mutta osa taitureista pi-
tää vain urkujen fasa-
dia hienona.

Mutta miten urku-
ja pitää soittaa?

– Urut ovat soitin 
mutta samalla taidete-
os ja samalla kone. Taito 
on siinä, miten konevaihe 
häivytetään ja soitin saadaan 
esille, Kallunki luonnehtii.

Tuomiokirkossa voi nauttia avaruudes-
ta ja tilasta, jonka voi täyttää musiikilla, 
kun on sen paikka, Kallunki ihastelee.

Aikaisemmin urut ovat olleet keskei-
sin osa Kallungin kanttorintyötä, mutta 
nyt hän haluaa kehittyä myös laulajana.

Lauri-Kalle Kallunki taitaa tietenkin 

muitakin soittimia kuin urkuja. Hän lau-
laa ja soittaa muun muassa pianoa, cem-
baloa ja viulua. Hän toimii myös Oulun 
Katedraalikuoron johtajana.

Kallunki aikoo järjestää suuria kirk-
komusiikkitapahtumia, konsertteja ja 
kuoroesityksiä edeltäjänsä Raimo Paa-
son tapaan

– Haen yhteistyötä oululaisten kuoro-
jen ja musiikkioppilaitosten kanssa. Esi-
merkiksi ensi pyhäinpäivänä neljä kuo-
roa kaikista Oulun seurakunnista, Ou-
lun ammattikorkeakoulun kamarikuo-

ro ja Pohjan sotilassoittokunta 
esittää unkarilaisen Fri-

gyes Hidasin sielun-
messun,  Requiemin.

Kallunki pitää 
eniten romantii-
kan musiikista ja 
nostaa esille Felix 
Mendelssohnin 
nimen. Kanttorin 

mieleen ovat myös 
niin sanotut kansan-

toisinnot.
– Niiden pohjana ovat 

vanhat koraalimelodiat, jot-
ka ovat saaneet kansan parissa eri versi-
on. Niissä ovat kansan syvät tunnot, joi-
hin on helppo yhtyä, Kallunki kertoo.

Klassiset jylhät barokkikoraalit 
1500-luvulta ovat selkeitä ja kuulaita.  
1800-luvulla niihin tuli kansan avulla 
mukaan tunne.

Onko Beatles suurempi kuin 
Bach? Voiko yksi musiikinlaji 
olla kehittyneempi kuin toinen, 
ihan absoluuttisesti?

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
uusi kanttori, unkarilainen Pé-
ter Marosvári, nauraa.

- Beatles ja Bach ovat 
kaukana toisistaan, ne 
ovat aivan eri musiik-
kilajeja. Musiikis-
sa on kyse makuasi-
oista. Yksi esimer-
kiksi pitää Bachista, 
toinen ei, Péter Ma-
rosvári kuittaa kysy-
myksen musiikin ja sä-
veltäjien rankinglistasta.

Marosvári itse pitää eni-
ten barokkimusiikista ja eri-
tyisesti sen mestarista Johann Sebasti-
an Bachista. Barokin aikana polyfonia 
eli moniäänisyys oli kehittyneimmil-
lään, mutta Marosvári myöntää vain va-
rovaisesti, että barokin aikana länsimai-
nen musiikki kenties saavutti huippunsa.

Mutta osattiin sitä muulloinkin. Esi-
merkiksi romantiikan aikana luotiin hy-
vää musiikkia ja impressionismikin tuot-
ti oivia sävellyksiä, Marosvári toteaa.

Bach oli urkuri ja niin on Marosvá-
rikin, vaikka Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan kanttorina hän myös laulaa ja 
soittaa muitakin instrumentteja. Unka-
rissa Marosvári tunnettiin pitkään en-

nen kaikkea laulajana, kunnes hän pääsi 
osoittamaan urkurintaitonsa.

Laulajan urallaan hän laulanut Bachin 
Johannes-passion ainakin 80 kertaa, sekä 
Matteus-passion ja jouluoratorion monta 

kymmentä kertaa. Sen lisäksi hän 
lauloi Händelin Johannes-

passion ja muutamia oop-
perarooleja, esimerkiksi 

Mozartia, Donizettiä 
ja Rossinia.

Marosvári on 
työskennellyt Suo-
messa vuosia ja osaa 
hyvin kielemme. Hän 

on tyytyväinen, et-
tä tuomiokirkkoseura-

kunta palkkasi hänet, sillä 
Unkarissa kirkolla ei ole niin 

vahvaa asemaa kuin Suomessa. 
Unkarin seurakunnat eivät pysty työllistä-
mään kanttoreita Suomen tapaan.

Omien sanojensa mukaan Marosvári 
on opiskellut musiikkia ainakin 20 vuot-
ta. Itä-Saksassa hän väsyi kommunistisen 
ideologian opintoihin, joita oli musiik-
kiopintojen ohessa jopa yhdeksän tuntia 
viikossa. Marosvári lähti maasta ja suo-
ritti opintonsa Budapestin Liszt-akate-
miassa. Sittemmin hän on työskennel-
lyt muun muassa Etelä-Koreassa ja kon-
sertoinut monessa maassa Euroopassa ja 
sen lisäksi Etelä-Amerikassa jaJapanissa.

tEKStit: PEKKa HELiN

Tuomiokirkon uudet urkumiehet

Ku va t :  S anna Tu r u n e n

Lauri-Kalle Kallunki     
diggaa romantiikanajan musiikkia Péter Marosvári pitää Bachista
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Andrew Gulle tiesi 
tulevansa piispaksi 
vasta samana päivänä 
kun hänet valittiin 
tehtävään. Tulevana 
viikonloppuna hän 
osallistuu Haukiputaan 
hiippakunnallisille 
lähetysjuhlille. 

Andrew Petro Gulle syntyi 
pohjoistansanialaiseen 
Negezin kylään 1963. 
Gullen äiti kuoli pojan 

ollessa 2-vuotias. 
– Isäni veljen perhe kasvatti 

minut sen jälkeen, ja voin kutsua 
setääni ja hänen vaimoaan van-
hemmikseni, Gulle kertoo.

Uudet vanhemmat eivät olleet 
kristittyjä, vaan Sukuma-hei-
moon kuuluvina kannattivat pe-
rinteistä luonnonuskontoa. Ta-
lonpoikaisperheen lapsena Gulle 
osallistui peltotöihin ja toimi eri-
tyisesti lehmipaimenena. 

– Peruskoulussa eräs evanke-
lista tuli opettamaan koululle ja 
kutsui minut kirkolleen. Aloi-
tin rippikoulun ja minut kastet-
tiin, piispa muistelee aikaa, jol-
loin Shinyangan ja Mwanzan alu-
eet kuuluivat nykyisen naapuri-

hiippakunnan lähetysalueeseen. 
Vuonna 1989 noin yhdeksän mil-
joonan Sukuma-heimoon kuulu-
van asukkaan alueelle syntyi Vic-
toriajärven itäinen hiippakunta. 

– Nuorena oli vaikeaa olla kris-
titty, koska vanhempani olivat si-
tä vastaan. Kun lopetin ala-as-
teen, samainen evankelista mak-
soi minut raamattukouluun, Sin-
gidan raamattukoulussa vuosina 
1983–84 opiskellut Gulle kertaa.

Seuraavat vuosikymmenet ku-
luivat vuoroin harjoittelijana, 
opiskelijana ja lopulta pappina eri 
alueilla, vuoroin koulun penkil-
lä aina teologian maisteriksi asti.

Syksyllä 2008, Gullen vielä vii-
meistellessä opintojaan Tansa-
nian evankelisluterilaisen kir-
kon Tumaini-yliopistossa Maku-
mirassa, hänet valittiin yllättäen 
nuoren hiippakunnan piispaksi. 

– En tiennyt sitä ennakkoon, 
sitä ei voinut aavistaa. Vasta sa-
mana päivänä tiesin, että minus-
ta saattaa tulla piispa.

Nyt neljän lapsen isä asuu 
vaimonsa ja perheensä kanssa 
Mwanzan kaupungin keskustassa 
ja luotsaa lähetysorientoitunutta, 
nopeasti kasvavaa hiippakuntaa. 

Kuluvan vuoden kesäkuussa 
tapahtunut Gullen ensimmäinen 
Suomen-vierailu saa jatkoa syys-
kuussa, kun piispa Gulle tulee 

vierailulle Ouluun. Oulun piispa 
Samuel Salmi vieraili Tansanias-
sa viime kesänä. Tulevan vierai-
lun yhteydessä Andrew Gulle ja 
hänen kanssaan matkustava hiip-
pakunnan naistyönjohtaja pastori 
Julia Mutungi tutustuvat eri seu-
rakuntiin ja Oulun hiippakunnan 
elämään. 

Ajatuksena on myös neuvo-
tella ystävyyssopimuksen jatkos-
ta näiden kahden hiippakunnan 
ja Suomen lähetysseuran kesken. 
Piispa Salmen 60-vuotissyntymä-
päiväkeräyksen tuotto (13 200 eu-
roa) Nyakaton raamattuopistolle 
Suomen Lähetysseuran keräyksen 
kautta luovutetaan piispa Gullel-
le lauantaina 3. syyskuuta kello 13 
lähetysjuhlassa Haukiputaalla. 

– Meillä on hiippakunnassa 
suomalaisia työntekijöitä ja olen 
kuullut paljon Suomesta. Tiedän 
yhteistyöstämme Suomen evan-
kelisluterilaisen kirkon kanssa. 
Tiedän että siellä on viileä ilma ja 
se on kehittynyt maa, piispa listaa 
Suomi-tietouttaan. 

– Odotan näkeväni ja kokeva-
ni jotain erilaista kuin mitä Tan-
sania on.

tEKSti Ja KuVa: 
ErNE HaKaLa

Lehmipaimenesta piispaksi

Tansanialainen piispa Andrew Gulle saapuu Haukiputaan lähetysjuhlille.

JUMALA KUTSUU
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 2.–4.9. Haukiputaalla

Perjantai 2.9.
Ohjelma toimintakeskus
Jatulissa ellei toisin mainita

19–20 Johanna Iivanaisen konsertti 
Ohjelma 5 €.
Alkusiunaus, Jaakko Kaltakari.

20.30–22
Jumala kutsuu rukoukseen
Sanan ja rukouksen ilta kirkossa. 
Martti Heinonen, Mika ja Eeva Pou-
ke sekä lähetystyöntekijä Keski-Aa-
siasta, Trio MeLeKo. Kolehti.

Lauantai 3.9.
9–9.45 Jumala kutsuu lapsekseen
Raamattuopetus kirkossa, Samuel 
Korhonen. Musiikki Miika Niemi-
nen ja Tuomas Keskisalo.

10–11.30 Jumala kutsuu nimeltä
Margaret Muthwii Keniasta, Ritva 
ja Mauri Niemi, Ari Huotari, Brita 
Kinnunen.  Musiikki Holman nuo-
ret, kolehti. Tulkkaus kuuroille.

13–14.30 Jumala kutsuu työhönsä
Piispa Samuel Salmi ja piispa An-
drew Gulle Tansaniasta, Jarmo Ron-
kainen, Jaakko Kaltakari, Haukipu-
taan seurakunnan lapsikuoro, joh-
taa Kaisa Säkkinen, lapset soittimi-
neen ja gospelbändi Triangel. Ko-
lehti. Tulkkaus kuuroille.

14–15.45 Jumala kutsuu 
palvelukseen
Luottamushenkilötilaisuus moni-
toimisalissa, Irja Lahdensivu, Pek-
ka Asikainen, Matti Laurila ja Juha 
Rauhala.

15–15.45 Jumala kutsuu 
ylistykseen
Yhteislaulutilaisuus 
Perjantaikuoro, johtaa Pentti Tiri, 
Pekka Simojoki.

16.15–17 Jumala kutsuu uskoon
Media evankeliumin palveluksessa
Parasthoo Putheri Iranista ja Timo 
Reuhkala. Musiikki Vox Margarita-
kuoro, johtaa Keijo Piirainen.

18–19.30 Jumala kutsuu yhteen
Afrikkamessu
Toimittaa Sami Puolitaival, saarnaa 
Markku Laine. Musiikki Amani, joh-
taa Terhi Latvala. Kolehti. Tulkkaus 
kuuroille.

20–21.45 Jumala kutsuu toivoon
Majatalo-ilta seurakuntakeskukses-
sa. Pekka Simojoki,  Jukka Jämsén ja 
Leena Brockman. Majatalolippu 10 
€, sisältää iltapalan. Ennakkovara-
ukset p. 050 5133 225. Lippujen lu-
nastus juhlakansliasta (lippuja rajat-
tu määrä) ja ovelta.

20–21.30 Seurat kirkossa
Pirjo Juntunen, Pekka Asikainen, Ju-
ha Rauhala ja Pekka Siljander.  

22–22.30 Jumala kutsuu rauhaan
Yömusiikkia kirkossa, Lauri-Kalle 
Kallunki urut, Jussi Juola laulu.

Sunnuntai 4.9.
Klo 9–9.45 
Jumala kutsuu huomiseen 
seurakuntakeskuksessa
Terveisiä Japanista ja Kambodzhas-
ta. Tapio Pokka ja Petri Merenlahti.

Klo 10–11.30 Jumala kutsuu 
totuuteen
Messu kirkossa, toimittaa Jaakko 
Kaltakari, saarnaa Markku Kotila, 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
johtaa Hannu Niemelä, urut Risto 

Ainali. Avaimen luovutus, Jaakko 
Granlund ja Pellon seurakunta. Ti-
laisuus tulkataan kuuroille. Kirkko-
kahvit seurakuntakeskuksessa mes-
sun jälkeen.
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"Itsetuntemus perheen 
voimavarana" -ryhmä 
• aloittaa lauantaina 17.9. 
• Osallistumismaksu 70 euroa
• Lisätiedot ja ilmoittautumiset 9.9. mennessä ohjaaja Teija 
Pirnekselle, p. 040 5420 651 tai teija.pines@instory.fi

Haukiputaan 
seurakuntalaisilla on 
mahdollisuus löytää 
uusia voimavaroja 
itsestään psykodraaman 
kautta Itsetuntemus 
perheen voimavarana 
-ryhmässä.

 

P erhe- ja psykoterapeutti, psy-
kodraamaohjaaja Teija Pir-
nes on ohjannut Haukipu-

taalla vuosien ajan naisille tarkoitet-
tua Äiti-ryhmää, jossa on haettu hy-
vinvointia oman itsensä tuntemisen 
kautta. Apuna tässä on käytetty psy-
kodraamaa, jossa vaikeitakin asioita 
käsitellään näyttämöllistämisen kei-
noin. 

– Aloitimme uudella nimellä, sil-
lä entinen oli liian rajaava. Ryhmäs-
sä on ollut mukana monen ikäisiä 
naisia nuorista eläkeläisiin ja kaik-
ki eivät olleet äitejä. Ryhmä on nyt 
avoinna myös miehille. Muuten 
toimintamuoto on sama, selventää 
Pirnes.

Turvallinen 
ryhmä
Ryhmään otetaan kahdeksan hen-
keä puolivuosittain ja ryhmä pysyy 
samana kaikkien kokoontumisker-
tojen ajan. Näin luottamus säilyy ja 
asioita voidaan käsitellä turvallises-
ti. Itsetuntemus perheen voimavara-
na -ryhmä ei kuitenkaan ole varsinai-
sesti terapiaa.

– Ajatuksena tässä on, että per-
heen hyvinvointia lisätään oman it-
setuntemuksen kautta. Tämä on en-
naltaehkäisevää toimintaa, jossa asi-
oita käsitellään jo ennen kuin niistä 
tulee isoja ongelmia. Oikeassa ryh-
mäterapiassa mentäisiin paljon sy-
vemmälle ja se vaatisi enemmän ai-
kaa, kertoo Pirnes.

Itsensä 
löytämistä 
Psykodraamakokoontuminen aloite-
taan lyhyellä kuulumisien vaihdolla. 
Sitten ryhmäläisten keskuudesta et-
sitään aihe, jota joku haluaisi käsi-
tellä. Se voi olla esimerkiksi riita, jo-
ka henkilöllä on ollut oman lapsensa 
kanssa. Aiheen ehdottaja on sen ker-
ran päähenkilö ja hän rakentaa tilan-
teesta psykodraaman yhdessä ohjaa-
jan kanssa.   

Tilaan rakennetaan näyttämö ja 
muut ryhmäläiset toimivat apuhen-
kilöinä tai yleisönä.

– Psykodraamassa vaikea tilan-
ne tehdään näkyväksi uudestaan. Si-
ten voidaan esimerkiksi pohtia, mi-
tä olisin voinut tehdä toisin? Samal-
la löydetään uusia voimavaroja itses-
tä ja halua kohdata vaikeitakin asioi-
ta, valaisee Pirnes.

Haukiputaan seurakuntasivut

Tervetuloa 
mukaan syksyn 
toimintaan 

Kesän päättyessä alkaa säännöllinen päivä- ja viikko-ohjelma. 

Moni meistä kesälomien jälkeen on kaivannutkin jo syksyn toi-

mintojen alkamista. On ilo tavata jälleen tuttuja ja kokea meil-

le kaikille tärkeää yhteyttä toistemme seurassa.

Seurakunnassa kesäkausi on ollut leiritoimintapainotteista. Ke-

sän rippikoululeirit ovat takanapäin. Toivottavasti rippikoulu-

laisille ovat jääneet kantavat ja hyvät muistot ainutlaatuisesta ke-

sästä. Isoniemen leirikeskus on tullut tutuksi lapsille, varhais-

nuorille ja myös aikuisille kesäkauden leiritoiminnasta.

Luettavanasi on tiedote Haukiputaan seurakunnan syyskauden 

toiminnasta. Toivon, että jokainen löytää toiminnasta itselleen 

mielenkiintoista ja ajankohtaista omaan elämäänsä.

Vuosi 2011 on Haukiputaan seurakunnassa omistettu erityisesti 

jumalanpalveluselämälle ja käsitteelle pyhä. Jumala ja hänen sa-

nansa ovat pyhiä. Sanan kuuleminen ja sen uskominen pyhittää 

elämämme Jumalan ja lähimmäistemme palvelemiseen. Koem-

me, että Jumala on rakastava ja armollinen Isä. Hän antaa Kris-

tuksen tähden meille syntimme anteeksi. Jeesus sanoo: ” Ei ih-

minen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka läh-

tee Jumalan suusta.” ( Matt.4:4 ) 

Haukiputaan seurakunta järjestää Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat 2.–4.9.2011. Tapahtuman pääpaikkana on monitoimita-

lo Jatuli. Tervetuloa perheittäin ainutlaatuiseen viikonloppuun 

kuulemaan ja kokemaan, mitä kirkkomme lähetystyö on tänään 

maailmassa!

Toivotan kaikille seurakuntalaisille Jumalan siunaamaa syksyä! 

Tervetuloa perheittäin seurakunnan toimintaan! Toivon, että 

sunnuntaista saa tulla meille kaikille lepopäivä, jolloin suun-

taamme perheittäin jumalanpalvelukseen kauniiseen kotikirk-

koomme. Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan sydän. 

Jumalanpalveluksesta ja sanan kuulemisesta saamme kestäviä 

eväitä arkeen.

Syysterveisin

Jaakko Kaltakari
kirkkoherra

Hyvinvointia 
itsetuntemuksen kautta

Tilanteen näyttelemisen jälkeen 
muun ryhmän osa on jakaminen eli 
he kertovat omia vastaavia kokemuk-
siaan. He eivät anna suoria neuvoja, 
vaan jakavat omaa elämänkokemus-
taan.

Toiminta 
on ollut helmi
Psykodraamaryhmän toiminta on 
ollut pitkäjänteistä työtä, sillä sitä 
on tehty Haukiputaalla jo vuodesta 
2000. Ryhmissä on käynyt yhteensä 
yli 100 naista ja toiminta jatkuu, sil-
lä se on ollut suosittua. Nykyisin Itse-
tuntemus perheen voimavarana -ryh-
män toiminnan rahoittaa Haukipu-
taan seurakunta ja se kokoontuu seu-
rakunnan tiloissa.

– Ryhmien ohjaaminen on ollut 
antoisaa. Tästä on hyötyä paitsi ih-
miselle itselleen, niin myös hänen 
lähimmäisilleen. Tämä työ on ol-
lut varsinainen helmi, summaa Tei-
ja Pirnes.

 

SaNNa turuNEN

Hiljaisuuden 
retriitti 
Isonniemen leirikeskuksessa 
28.–30.10. 
Osallistumismaksu 80 euroa. 
Retriitinohjaajina ovat 
Maria Vähäkangas ja Laila 
Rantakokko.  
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
Laila Rantakokolle 7.10. 
mennessä p. 040 8668 319 tai 
laila.rantakokko@evl.fi. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
retriittikirje.

Lähetystyö

Lähetyspiiri 
kokoontuu joka toinen pariton viikko Puttaan Tuvassa tiistaina klo 13 
alkaen.  Piiri on avoin eikä siihen tarvitse sitoutua, jos haluaa tutustua. 
Ensimmäinen kokoontuminen 20.9.

Hiippakunnan lähetysseminaari Tuirassa
lauantaina 8.10. Ilmoittaudu lähetyssihteeri-Helenalle, p. 040 5014 764.

Ekumeeninen lähetyspyhä 
sunnuntaina 9.10. Messun jälkeen vieraana tämän vuoden Pohjois-
Suomen tasauslähetti diakonissa Marja Ranta-Suomela. Nepalin vam-
maiset ovat tasauskohde ja Ranta-Suomela tuo puolen vuoden takaisia 
terveisiä Nepalista kuvin ja sanoin.
 
Toivelauluilta Tasauksen hyväksi 
keskiviikkona 19.10. klo 19 seurakuntakeskuksessa.

S anna Tu r u n e n

Teija Pirnes näyttää kuinka omaan itseen tutustumisen voi aloittaa sukupuun kautta.
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H aukiputaalla on toivottu jo 
pitkään omaa kirjallisuus-
piiriä. Nyt toive on toteu-

tumassa. 
Ensimmäinen kokoontuminen 

on Puttaan Tuvassa torstaina 29. 
syyskuuta. Piirin vetäjänä toimii Ir-
ja Lahdensivu. Seurakunnan luotta-
mushenkilönä toimivalle Lahdensi-
vulle toive kirjallisuuspiiristä oli tut-
tu. Vetäjäksi lähtemistä helpotti se, 
että kyse on nimenomaan vertais-
ryhmästä.

– Eläkkeelle kun jäin, niin ajatte-
lin että uskaltaudun tähän vetäjäksi. 
En ole kirjallisuustieteilijä, enkä ole 
opiskellut alaa, mutta tykkään lukea 
kirjoja ihan niin kuin muutkin.

Lahdensivu kertoo nauraen, et-
tei osaa tehdä käsitöitä, joten kirjal-
lisuuspiiri on hänelle siinäkin mie-
lessä sopiva harrastus. 

Kolme syksyn aikana käsiteltävää 
kirjaa on valittu yhteistyönä. 

– Olin lukenut jo aiemmin kirjat 
Tuhat loistavaa aurinkoa ja Puhdis-
tus, Hamasin poika -kirjaa minulle 
suositteli lähetyssihteeri Helena Yli-
maula.

Kirjojen pohjalta teemoiksi nou-
sevat ihmisoikeudet, oikeudenmu-
kaisuus ja tasa-arvo.

Ensimmäiseksi ryhmässä keskus-
tellaan Khaled Hosseinin kirjasta 
Tuhat loistavaa aurinkoa. 

– Kirja sai pohtimaan kulttuuri-
eroja ja naisen asemaa monelta kan-
tilta, Lahdensivu toteaa.  

Sofi Oksasen Puhdistus on vuon-
na 2008 saadun Finlandia-palkinnon 
myötä varmaankin yksi viime vuosi-
en luetuimpia kirjoja. Puhdistus on 
nähty Haukiputaalla myös Nurkka-
näyttämön lavalla. 

– Sitä esitetään uudelleen marras-
kuussa, joten kirja kannattaa lukea 
jo senkin takia, Lahdensivu vinkkaa.  

Mosab Hassan Yousefin kirjoitta-
ma Hamasin poika kertoo hänen omas-
ta elämästään. Hän on palestiinalaisten 
Hamas-järjestön johtoportaaseen kuu-
luvan miehen poika, joka alkoi vakoil-
la Israelille nähtyään, kuinka Hamasin 
edustajat kiduttivat toisia palestiinalai-
sia. Myöhemmin hän kääntyi kristinus-
koon ja pakeni Yhdysvaltoihin. 

– Itselläni oli ennakkoluuloja kir-
jaa kohtaan, mutta se oli todella vai-

kuttava. Kirjan luettuani olen kat-
sonut ja kuunnellut ihan eri tavalla 
uutisointia Lähi-idän tapahtumista, 
Lahdensivu kertoo. 

Kaikki syksyn kirjat kertovat ih-
misistä, jotka taistelevat oikeuden-
mukaisuuden ja oman kohtalonsa 
puolesta. Keväällä ruodittavat kirjat 
kootaan jonkin toisen teeman ym-
pärille. 

– Teemaa on jo mietitty, mutta ei 
vielä päätetty, Lahdensivu kertoo sa-
laperäisesti.

ELSi SaLOVaara

Vapaaehtoistyö

Lähimmäisen päivä 
sunnuntaina 18.9.
Vapaaehtoisuus kuuluu seurakunnan perusolemukseen. Se kasvattaa 
ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa merkitystä elämään. Vapaaehtoi-
sena on mahdollista vaikuttaa ja osallistua toiminnan suunnitteluun 
ja toteutukseen työntekijöiden kanssa.
Lähimmäisen päivän messussa sunnuntaina 18.9. klo 10 kutsutaan alt-
tarille siunattaviksi kaikkia seurakunnassa eri tavoilla toimivia vapaa-
ehtoisia. Messun jälkeen ohjelmalliset  kirkkokahvit.

Vapaaehtoistoiminnan 
peruskoulutus
Haukiputaalla marraskuussa 2011
pe 11.11. klo 16.30–20.30
la 12.11. klo 9.30–15.30
ti 15.11. klo 17.30–19 ja
la 19.11. klo 9.30–15.30
Paikka: Wirkkula, Kirkkotie 10 D
Kouluttajina Pirjo Hätälä Vares-verkostosta ja Johanna Kerola Hauki-
putaan seurakunnasta.
Peruskoulutus on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille 
ja niille järjestöjen ja seurakunnan toiminnassa mukana oleville, jot-
ka eivät vielä ole osallistuneet vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuk-
seen. Koulutukseen otetaan mukaan 16 ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja www.vareskeskus.fi  tai p. (08) 555 4076 
tai diakonissa Johanna Kerola, p. 045 1393 993.

Diakoniatyö

OLETKO OMAISHOITAJA – onko 
omaisesi pitkäaikaishoidossa 
vuodeosastolla?

Tervetuloa omaishoitajien 
vertaistukiryhmään
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa
(os. Kirkkotie 10 A) kerran kuukaudessa tiistaisin klo 13–14.30

Syksyn 2011 kokoontumispäivät ovat:
23.8. ”Kesä mennyt on, syksy saapuu…”
20.9. ”Kiitos sulle Jumalani…”
18.10.  Mistä voimavaroja elämään?
15.11. Virkistyspäivä Isollaniemellä;
 mukana Anna-Maija Saastamoinen ja Eila Silfver Oulun   
 seudun Omaishoitajat ja läheiset ry:stä
13.12. Tuoko uusi Oulu muutoksia omaishoitajan arkeen? 
 Vieraana sosiaalityöntekijä Kirsimarja Törmänen

Ryhmän vetäjänä toimii diakoniatyöntekijä 
Helena Seppänen p. 040 5819 316.

Haukiputaan seurakuntasivut

 

Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotto 1.9. alkaen
Taloudellisissa asioissa ajanvaraus:
Maanantaisin klo 9–11 p. (08) 5472 636 
tai käymällä paikan päällä
os. Kirkkotie 10, diakoniatoimisto.

Muissa asioissa yhteys suoraan 
oman alueen työntekijään:
 
Diakoniatyöntekijä Laila Rantakokko 
(Kiiminkijoen pohjoispuoli )
p. 040 8668 319
laila.rantakokko@evl.fi

Diakoniatyöntekijä Heli Puuperä
(Kiiminkijoen eteläpuoli Säästökuopan seutuun saakka)
p. 040 5898 362
heli.puupera@evl.fi

Diakoniatyöntekijä Johanna Kerola  
(Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja Kalimenkylä )
p. 045 1393 993
johanna.kerola@evl.fi

Kätevät kädet – kädentaitoryhmä 
aloittaa tiistaina 6.9. klo 12 Puttaan Tuvalla (Kirkkotie 10 C). Kä-
sitöitä, maalausta ja leipomista yhdessä ideoiden. Ryhmä on mak-
suton, mukaan mahtuu 10 osallistujaa. Ryhmä kokoontuu tiistai-
sin, ilmoittaudu mukaan paikan päällä. Järjestää Haukiputaan Yh-
dessä Yhdistys ry ja Haukiputaan seurakunta. 

Puttaan 
Tupa
Kirkkotie 10 C
Avoinna torstaisin ja 
perjantaisin klo 12–15.
- juttuseuraa
- luettavaa
- käsitöitä
- lähetystyön käsityömyyntiä
Kahvio
kahvi/tee 0,50 euroa
Kahvileipä 1 euro 
Keittopäivä kerran kuussa, 
4 euroa / annos
22.9. rössypotut
20.10. kalakeitto
17.11. lammas-kaalikeitto
Puttaan Tuvan tuotto käytetään 
diakonia- ja lähetystyöhön.
Tervetuloa käymään!

Oma porinapiiri lukijoille

Kirjallisuuspiiriin ei ole ennakkoilmoittautumista eikä ikärajoja. Syksyn aikana keskustellaan kolmesta kirjasta: Tuhat loistavaa 
aurinkoa, Puhdistus ja Hamasin poika. Kirjallisuuspiiriä vetää Irja Lahdensivu.

Kirjallisuuspiiri 
kerran kuussa torstaisin Puttaan 
Tuvan vieraskamarissa (Kirkko-
tie 10 C). Ensimmäinen kokoon-
tuminen to 29.9. kello 18. Ryh-
mään ei tarvitse ilmoittautua. 
Syksyn kirjat, jotka piiriläiset 
lukevat ennakkoon:
29.9. Tuhat loistavaa aurinkoa
27.10. Puhdistus
24.11. Hamasin poika
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Haukiputaan seurakuntasivut

Wirkkula (Kirkkotie 10 D)
tyttöjen kokkikerho 7–12-v. ma  17−18.30
poikien kokkikerho 7−10-v. ke 17−18.30
Kellon seurakuntakoti
Tyttöjen kokkikerho 7−9-v. ma  17.30−19
Tyttöjen kokkikerho 10−12-v. ti 17−18.30
Poikien kokkikerho 7−12 v. to 17.30−19
Martinniemen seurakuntakoti
Poikien kokkikerho 7−12-v. ma 17−18.30
Tyttökerho 7−12-v. ti 18–19
Tyttöjen kokkikerho 7−12-v. to  17.30−19 
Martinniemen koulu
Tyttöjen ja poikien 
liikuntakerho 5.−6.-lk. ke 17−18.30 
Poikien liikuntakerho 7−12-v. to 16−17.30
Länsituulen koulu
Poikien liikuntakerho 7−10-v. ma 17−18  
1/3 lohko
Kirkonkylän koulu
Poikien liikuntakerho 7−12-v. ke 16−17
Aseman koulu 
Poikien liikuntakerho 7−12-v. ke 17−18.30
Jokikylän koulu
Tyttökerho (tilaa max. 15 tytölle) ke 16−17
Poikien liikuntakerho 7−12-v. to 17−18.30
Takkurannan koulu
Tyttöjen ja poikien 
liikuntakerho 1.−3.-lk. ti 15.30−17
Kiviniemen koulu 
HUOM. 9.1. 2012 alkaen
Poikien liikuntakerho 7−12-v. ti 17−18.30

Wirkkula (Kirkkotie 10 D-rakennus)
Pyhäkoulu lapsille ja nuorille sunnuntaisin klo 12 kokoontuu syksyl-
lä  seuraavasti: 11.9., 25.9., 9.10., 23.10. ja 13.11. Keväällä 2012 15.1., 29.1., 
12.2., 26.2. ja 18.3. Pyhäkoulu kestää n. 45 min. Perhemessut 2.10. ja 27.11.

Seurakuntakeskus Iso sali
Lapsikuoro 
tytöille ja pojille 7–13-v.             to             17–18
Alkaa to 8.9. klo 17, uudet laulajat paikalle  klo 16.30. 
Kanttori Kaisa Säkkinen p. 040 5818 974

Puttaan Tupa 
Missiokerho alakouluikäisille perjantaisin alkaen 9.9. klo 15.

Muutokset kerhoajoissa ja paikoissa ovat mahdollisia!

Kokkikerhoihin on ennakkoilmoittautuminen 1.–15.9. www.alakko-
näämua.fi-sivuston kautta. Kokkikerhoihin sopii max 10 lasta/kerho.  
Kokkikerhojen tarvikemaksu on 15 euroa/lapsi syksyltä ja 15 euroa/lap-
si keväältä.

Kerhot alkavat viikolla 38, viimeinen kerhoviikko syksyllä on viikko 48. 
Syyslomaviikolla 43 ei ole kerhoja. Kerhot alkavat vuonna 2012 viikolla 
2, hiihtolomaviikolla 10 ei ole kerhoja, Pääsiäisen hiljaisella viikolla 14 ei 
ole kerhoja. Keväällä viimeinen kerhoviikko on viikko 17.

Syyslomalla 2011  on varhaisnuorten toimintapäiviä 7–10-vuotiaille, joi-
hin on ennakkoilmoittautuminen,  seuraa kirkollisia ilmoituksia Ranta-
pohja- ja Rauhan Tervehdys -lehdistä, sekä nettisivujamme www.alak-
konäämua.fi.
Rovastikunnallinen alakouluikäisten toimintapäivä on lauantaina
24.3.2012 Iissä. Siitä ilmoitetaan myöhemmin eri ilmoituksella.

Tyttökerhoista vastaa Ulla Nyyssönen p. 0400 766 603 ja 
poikakerhoista Pekka Rintamäki p. 040 5436 960, 
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi. 

Kerhotoiminta

Työnhakijoiden 
perheretki 
Oulun Eedeniin lauantaina 1.10. 
Lähtö Herralantie 1 Linkin edestä klo 9.30 ja paluu noin klo 16. 
Retkimaksu aikuiset 10 euroa, lapset 4–14-v. 5 euroa ja 
alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Retkimaksuun kuuluu matkat, 
kylpylälippu ja ruokailu Eedenin Maisemaravintolan 
noutopöydästä. 
Ilmoittautumiset ja maksu kirpputori Linkin kassalle 16.9. 
mennessä.
Järjestää Haukiputaan työnhakijat ja seurakunta.

Tunteitten turnajaiset -ryhmä 
on neljän kerran kokonaisuus, jossa joka kerralla käydään läpi 
yksi negatiiviseksi mielletty tunne. Tunteet ovat pelko, suru, viha 
ja häpeä. Toimintatapoina keskustelu, erilaiset ilmaisutaidolli-
set harjoitukset ja hiljentyminen. Ryhmä kokoontuu Wirkkulas-
sa torstaisin 6.10., 13.10., 20.10. ja 3.11. klo 17–19.30. Ryhmä on 
maksuton ja se on tarkoitettu aikuisille. Lastenhoito on järjestet-
ty kokoontumisen ajaksi. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 16.9. mennessä Tarja Kainulaiselle 
p. 040 8245 861 tai tarja.kainulainen@evl.fi.

Tunteiden 

turnajaiset

Perhekerho srk-koti torstaisin klo 9.30–11

Varhaisnuorten kerhot:
Tyttöjen kokkikerho 7–9-v. maanantaisin klo 17.30–19, 
tyttöjen kokkikerho 10–12-v. tiistaisin klo 17–18.30 ja 
poikien kokkikerho 7–12-v. torstaisin klo 17.30–19.

Ripari-illat keskiviikkoisin 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 
30.11. ja 7.12. klo 17–18.30.

Seurakuntakerho eläkeläisille joka toinen keskiviikko 
klo 13–14.30, alkaen 7.9.

Kellon diakonia-lähetyspiiri joka toinen maanantai 
klo 14.30–16, alkaen 26.9.
Piiri on toiminut yhtäjaksoisesti 50 vuoden ajan. 
Juhlimme merkkivuotta sunnuntaina 23.10. 
klo 16 alkavan sanajumalanpalveluksen yhteydessä.

Sanajumalanpalvelukset
kerran kuussa sunnuntaisin klo 16. 
25.9., 23.10., 27.11. ja 18.12.

Perhekerho perjantaisin klo 9.30–11.

Juttukahvila kaikenikäisille joka toinen torstai klo 
13–14.30.

Varhaisnuorten kerhot: 
Martinniemen seurakuntakoti
Poikien kokkikerho 7–12-v. maanantaisin
 klo 17–18.30, 
tyttökerho 7–12-v. tiistaisin klo 18-19 ja 
tyttöjen kokkikerho 7–12-v. torstaisin klo 17.30–19. 
Martinniemen koulu
Tyttöjen ja poikien liikuntakerho 5.–6.-lk. 
keskiviikkoisin klo 17–18.30, 
poikien liikuntakerho 7–12-v. torstaisin 
klo 16–17.30.

Kerholaisten kirkkopyhä sunnuntaina 4.12. klo 16.
 
Rippikoulu - avoimet ovet
keskiviikkoisin 28.9., 5.10., 12.10., 19.10. ja 2.10. klo 
17–18.30. 
Näistä tilaisuuksista rippikoululainen voi hakea 
merkintöjä max. 2 kpl.

Sanajumalanpalvelukset 
kerran kuussa sunnuntaisin klo 16. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kirkkokahvit. 11.9., 2.10., 13.11., 4.12.

Martinniemeläinen puuroilta keskiviikkona 
14.12. klo 17.

Kellon seurakuntakoti 

Martinniemen seurakuntakoti
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Haukiputaan seurakuntasivut

Lapsityö

Päiväkerhot 
ovat seurakunnan järjestämää arkitoimintaa 
3–5-vuotiaille lapsille. Kerhossa tutustumme eri 
vuodenaikoihin, kirkkovuoteen ja Raamatun 
kertomuksiin  kuunnellen, katsellen, laulaen, leikkien, 
askarrellen ja retkeillen. Opettelemme toimimaan 
ryhmässä ja hyväksymään erilaisuutta. 
Kerhopaikkoina toimivat:
kirkonkylän Wirkkula (p. 045 6578 347), 
Kellon srk-koti (p. 045 6577 426), 
Martinniemen srk-koti (p. 045 1394 096) ja 
Jokikylällä Jokelan vanha koulu  (p. 040 5128 224). 
Lisäksi Kiviniemessä on kerho perhepäivähoitajien lapsille 
(p. 040 5128 224).  

Perhekerho 
on lasten ja aikuisten yhteinen kerho. Se on avoin 
kaikenikäisille ja sinne voi tulla ilmoittautumatta, silloin 
kun itselle sopii. Kerhossa on aina mukana seurakunnan 
työntekijöitä, mutta pääasiallinen vastuu lapsesta on hänen 
omalla aikuisella. 

Kerho aloitetaan pienellä hartaushetkellä, jossa opettelemme 
yhdessä hiljentymistä. Lisäksi kerhossa on mehu- ja 
kahvitarjoilua sekä laulua, leikkiä ja askartelua. Kerhoon 
sisältöön on mahdollista vaikuttaa omilla ideoilla ja 
ajatuksilla.  Perhekerhot kokoontuvat seuraavasti:
Kellon srk-koti torstaisin klo 9.30–11
Martinniemen srk-koti perjantaisin klo 9.30–11
kirkonkylän Wirkkula perjantaisin klo 10–11.30
Jokelan vanha koulu perjantaisin klo 10–11.30

Pyhäkoulu 
on lasten jumalanpalvelus. Sinne kutsutaan 
kaikenikäisiä tyttöjä ja poikia. Pyhäkoulua pidetään 
Wirkkulassa (Kirkkotie 10D) klo 12 seuraavina 
sunnuntaina: 11.9., 25.9., 9.10., 23.10. ja 13.11.

Mikkelinpäivän perhemessu sunnuntaina 2.10. klo 10.

Vauvakirkko pienille tytöille ja pojille sekä 
heidän perheilleen sunnuntaina  9.10. klo 17 
seurakuntakeskuksessa. 

4-v.-synttärit sunnuntaina 16.10. klo 13 
seurakuntakeskuksessa

Perheen päivä  sunnuntaina 27.11. Ohjelmassa mm. 
perhemessu kirkossa sekä ruokailu seurakuntakeskuksessa. 

Lasten joulukirkko perjantaina 15.12. klo 18

Jouluaaton perhekirkko 24.12. klo 14

Messupassi 
on lapsen oma kirkkokortti, johon 
saa tarran jumalanpalveluksesta 
ja pyhäkoulusta. Viidestä 
tarrasta saa pienen lahjan. 
Messupasseja saa kerhoista, 
kirkosta, kirkkoherranvirastosta ja 
lapsityöntoimistosta.

Lisätietoja lapsityön toiminnasta antaa seurakunnan 
lapsityönohjaaja p. 040 5471 472 tai outi.palokangas@evl.fi.

Nuorisotyö

Gospel-messut 
kirkossa perjantaisin klo 18 (14.10., 11.11., 16.12.) 

Nuorten illat 
gospel-messun jälkeen Wirkkulassa
(14.10., 11.11. ja 16.12., jolloin kauneimmat joululaulut bändin 
säestämänä sekä nuorten pikkujoulut)

Nuorten saunaillat 
Isollaniemellä klo 18
torstaina 27.10., perjantaina 25.11. ja torstaina 29.12.

Gospel-bändi 
harjoittelee tiistaisin Pikku-Vakkurilassa klo 18
Vapaita paikkoja voi kysellä Katrilta, p. 045 6576 122.

Nuorten leiri 
rippikoulun käyneille nuorille Isollaniemellä 23.–25.9.
Hinta 10 euroa. Ilmoittautuminen 29.8.–12.9. osoitteessa 
www.alakkonäämua.fi.

Rovastikunnallinen nuorten yö 
Pudasjärvellä 30.9.–1.10.
Hinta 10 euroa. Ilmoittautuminen 29.8.–12.9. osoitteessa 
www.alakkonäämua.fi.

Retki Maata Näkyvissä -festareille 
Turkuun 18.–20.11.
Hinta 50 euroa sisältäen matkat, festariliput, majoitukset, ruokailut 
ja vakuutuksen. Osallistuminen alternatiivipommisuojaan maksaa 
osallistumismaksun lisäksi 8 euroa. Ohjelmaan voit tutustua 
osoitteessa www.maatanakyvissa.fi. Ilmoittautuminen 19.9.–14.10. 
osoitteessa www.alakkonäämua.fi.

K-16 Tyttöleiri 
Isollaniemellä 10.–11.12.
Hinta 10 euroa. Ilmoittautuminen 14.–28.11. välisenä aikana 
osoitteessa www.alakkonäämua.fi.

Nuorten aikuisten leiri 
Isollaniemellä 26.–27.11. 
Hinta 10 euroa. Leiri on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. 
Ilmoittautuminen 31.10.–14.11. osoitteessa www.alakkonäämua.fi. 

Nuorten toiminta lähetysjuhlilla
Lauantai 3.9.
15.30–16.15 Nepal-draama Kirkonkylän yläkoululla
16.30–17.30 Nepal-draamaan liittyvä työpaja Kirkonkylän yläkoululla
16.30–17.30 Lähtisinkö-kanava Kirkonkylän yläkoululla
18–19.30 Afrikka-messu Jatulissa
Messun jälkeen mahdollisuus ostaa iltapalaa 3 euron hintaan.
21 Gospel-konsertti Jatulissa
Esiintyjinä Kaemo, Julia Mutungi Tansaniasta ja Triangel.
Konsertin jälkeen yökahvila Jatulissa klo 24 saakka.

Musiikkia

Haukiputaan 
seurakunnan 
kuorotoiminta 
syksyllä 2011
Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro 
Harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30.
Syyskausi alkaa 15.9. srk-keskuksessa.
Kuoroon otetaan uusia laulajia koelaulun kautta.
Kuorolaisilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen 
äänenmuodostuksen opiskeluun laulupedagogi 
Maija Laurin johdolla. Harjoitusten ajaksi 
järjestetään tarvittaessa lastenhoito.
Tiedustelut, kuoronjohtaja Hannu Niemelä 
p. 040 5471 660, hannu.niemela@evl.fi.

Lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin klo 17–18 srk-keskuksessa.
Syyskausi alkaa 8.9.  Uusia laulajia otetaan 8. 
ja 15.9. klo 16.30 lähtien. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja pojille. Kuoroleiri 
Isollaniemellä lokakuun alussa.
Tiedustelut, kuoronjohtaja Kaisa Säkkinen 
p. 040 5818 974, kaisa.sakkinen@evl.fi.

Eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontumiset torstaisin klo 13–14.30 
(13.10., 10.11. ja 8.12.)
Eläkeläisten musiikkipiirissä lauletaan yhdessä ja 
perehdytään musiikkiin  mm. kuuntelun kautta. 
Musiikkipiiri ei ole kuoro. Tiedustelut kanttori 
Hannu Niemelä.

Musiikkitilaisuuksia
Urkuvartit seurakuntakeskuksessa 
keskiviikkoisin klo 12.15. (21.9., 19.10. ja 23.11.)
Urkuvartti on minikonsertti, joka kestää n. 15 min.
Tilaisuudessa lauletaan yhdessä viikon virsi.
Urkuvarttiin on vapaa pääsy.

Soiva lohdutus -ilta 
seurakuntakeskuksessa to 3.11. klo 18.30. Runoja ja 
musiikkia surusta ja toivosta. Mukana mm. Niilo 
Rauhala, Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro ja 
seurakunnan lapsikuoro.

Urkumaraton seurakuntakeskuksessa 
perjantaina 11.11. klo 20–23.

Haukiputaalla on aloittamassa hen-
gellisen matkakumppanuuden ryh-
mä työikäisille syyskuussa. Hengel-
lisen matkakumppanuuden ryhmä 
tarjoaa arkisen elämän menon kes-
kellä olevalle ihmiselle paikan rau-
hoittumiselle ja hiljentymiselle. Työn 
ja kiireen, velvollisuuksien ja vaati-
muksien keskellä voi elämän syvem-
pi merkitys joutua kadoksiin. Elämän 
keskellä voi käydä niin, ettei tunnu 
olevan aikaa itsensä kuuntelemiseen, 
eikä Jumalan puheen kuuntelemi-

seen, vaikka tuntuisi tärkeältä löy-
tää sille aikaa. Hengellisen matka-
kumppanuuden ryhmässä hiljenny-
tään kyselemään, kuinka Jumala vai-
kuttaa omassa elämässä ja mikä on 
oman tien suunta ja tarkoitus sekä 
etsitään matkalla olemisen voiman-
lähteitä. Ilta koostuu hiljaisuudesta, 
Raamatun teksteistä, yhteisestä ja-
kamisesta sekä rukouksesta. Yhdes-
sä kulkeminen antaa tukea henkilö-
kohtaiseen kasvuun sekä hengellistä 
matkakumppanuutta yhteisellä tiellä.

Ryhmä kokoontuu seurakunta-
keskuksen kappelissa kerran kuu-
kaudessa 29. syyskuuta klo 18 alkaen 
ja päättyy toukokuussa 2012. Ryhmä 
on suljettu ryhmä, joten osallistujil-
ta toivotaan sitoutumista ryhmään. 
Ryhmään mahtuu 6 osallistujaa. Jos 
olet kiinnostunut tulemaan mukaan 
ryhmään ota yhteyttä ryhmän koko-
ajaan diakoniatyöntekijä Laila Ran-
takokkoon 15. syyskuuta mennessä 
p. 040 8668 319, laila.rantakokko@
evl.fi.

Pysähtymispaikka arjen keskellä
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Job 42: 1-6
Job sanoi Herralle:
- Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi
eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton
sinun toteuttaa.
Sinä kysyit: »Kuka on tämä,
joka näin peittää minun tarkoitukseni
mielettömillä puheillaan?»
Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä
asioista, joita en käsitä -
ne ovat minulle liian ihmeellisiä.
Sinä sanoit: »Kuuntele nyt, kun minä puhun.
Nyt minä kysyn sinulta, ja sinä vastaat.»
Vain korvakuulolta sinut tunsin.
Nyt ovat silmäni nähneet sinut.
Sen tähden minä häpeän puheitani
ja kadun niitä
tomussa ja tuhkassa.

Room. 7: 14-25
Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä 
vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi 
myyty. En edes ymmärrä, mitä teen: en tee sitä, 
mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran 
teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki 
on hyvä. Niinpä en enää teekään itse sitä, mitä teen, 
vaan sen tekee minussa asuva synti. Tiedänhän, 
ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa 
luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä 
oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä 
tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos 
teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan 
sen tekee minussa asuva synti.
    Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki: 
haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. 
Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, 
mutta siinä, mitä teen, näen toteutuvan toisen 
lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen 
ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä 
kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman 
ruumiista? Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen 
Kristuksen tähden! Niin minun sisimpäni noudattaa 
Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin 
lakia.

Matt. 21: 28-32 
Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille:
    »Mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi 
poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi: ’Poikani, mene 
tänään viinitarhaan työhön.’ ’En minä halua’, poika 
vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja 
meni.
Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika 
vastasi: ’Menen kyllä, isä’, mutta ei mennytkään. 
Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä 
tahtoi?»
    »Edellinen», he vastasivat.
    Jeesus sanoi:
    »Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan 
valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi 
teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet 
häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja 
vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet 
katumukseen ettekä uskoneet häntä.»

Kuuntelen radiosta asiantuntijan esitelmää ihmisen kohtaamisesta ja kanssakäymi-
sestä. Hän kertoo esimerkkejä siitä, miten ei tulisi tehdä, jos aikoo pitää ystävyyssuh-
teensa ja saavuttaa luottamusta vastapuolessa. Huomaan ajattelevani joitakin ihmisiä 
ja toivovani, että hekin kuuntelisivat ja ottaisivat opikseen. Niin. Helpompi on nähdä 
toisen tekemät virheet. Kenties sinulla on vastaavanlaisia kokemuksia. 

Sen sijaan, että haluamme kouluttaa lähimmäistä, Jeesus kehottaa meitä tutki-
maan itseämme ja omaa käytöstämme. Jeesus opettaa meitä monilla vertauksilla ja 
kertomuksilla. Tunnetuin tähän aihepiiriin liittyvä opetus on olla näkemättä tukkia 
omassa silmässä, mutta nähdä toisen ihmisen silmässä pikkiriikkinen roska. Ajatte-
lenkin, että Jeesuksen opetukset ovat parasta elämän opetusta.

On hyvä pysähtyä miettimään, kuka minä olen, mitä tahdon elämältä, mihin 
minua tarvitaan, mihin olen matkalla ja mihin päädyn kuoleman jälkeen. Rehellinen 
itsetutkistelu johtaa elämän helpottumiseen itsetuntemuksen kautta. Ei tarvitse enää 
kuikuilla tähtiin eikä olla toisaalta alisuorittaja. Kun näen omat vahvuuteni ja rajani, 
voin hyväksyä itseni ja toisen ihmisen samoin perustein. 

Jeesus sanoo, että kristittyinä me emme ole enää orjia. Itsetutkisteluun haluton 
ihminen on orja. Hän on ulkoa ohjautuva ja toisten mielipiteistä riippuvainen. Itsensä 
tunteva uskaltaa tehdä tai olla tekemättä muiden vuoksi ja näyttämisen tai kilpailun 
vuoksi. Ajattelen, että tähänkin teemaan sopii afrikkalainen sanonta: ”Se ei ole köyhä, 
jolla on vähän vaan se, jolta aina puuttuu jotain.” 

Kaikki Hänen antamansa lahjat ovat yhtä arvokkaita. Me ihmiset arvotamme toi-
sin. Nöyrä aikuinen uskaltaa tehdä vaatimattomia ratkaisuja ja olla niistä onnellinen. 
Mutta onnellinen ihminenhän onkin tyhmä?

HELENa YLiMauLa
Haukiputaan seurakunnan lähetyssihteeri

Tukki vai roska

Sunnuntai 4.9.
Päivän psalmi

Ps. 51:6-14
1. lukukappale

Job 42:1-6 tai 1. Sam. 
17:37-45, 48-50

2. lukukappale
Room. 7:14-25
Evankeliumi

Matt. 21:28-32

Sanan 
aika

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 4.9. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
kuurojen papit Urpo Luokka-
la ja Seppo Laukkanen avus-
taa Mari Flink. Viittomakie-
listen kirkkopyhä. Kanttorei-
na Henna-Mari Sivula ja Pe-
ter Marosvari. Radiointi radio 
Dei. Oulun Laulu, johtaa Kris-
tian Heberg.
Messu su 4.9. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Mari Flink, kanttori 
Peter Marosvari.

Karjasillan seurakunta
Perhemessu su 4.9. klo 10 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustavat 
Eveliina Korkea-aho ja Auli 
Kipinä, kanttorina Riitta Piip-
po. Toimintakauden aloitus. 
Lounas, vapaaehtoinen mak-
su. Messun jälkeen mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Messu su 4.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. 
Varikkomessu su 4.9. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kiek-
si, saarna Raili Kemppainen,.
Musiikista vastaa messubändi 
Tuomas Keskitalon johdolla. 
Messu su 4.9. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 4.9. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 4.9. klo 12 Patenie-
men kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa He-
li Mattila, kanttorina Tommi 
Hekkala. Diakonia kirkkopy-
hä, kirkkokahvit ja arpajaiset 
diakoniatyön hyväksi.
Messu ja sadonkorjuujuh-
la su 4.9. klo 10 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Kirkkokahvit.
Messu su 4.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 12 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Laura Kumpula. 
Yrittäjien kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit.
Iltamessu su 4.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Heikki 
Jämsä. Messussa käytössä al-
koholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 7.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 4.9. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, avustaa 
Mirjami Dutton ja Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Perhekirkko su 4.9. klo 14.30 
Timosenkosken koululla. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Leo Rahko.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 13 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 18 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 4.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Markku Kotila Suo-
men Pipliaseura, urut Risto 
Ainali, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, johtaa Hannu 
Niemelä. Piispa Samuel Sal-
mi mukana messussa. Lähe-
tysjuhlien avainten luovutus 
Pellon seurakunnalle. Kirk-
kokahvit seurakuntakeskuk-
sessa jumalanpalveluksen jäl-
keen.  

Kempele
Messu su 4.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Paulus Pikkarai-
nen, avustaa Timo Riihimäki 
ja Sirkku Määttä, kanttorina 
Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 4.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Sanan ja rukouksen ilta su 
4.9. klo 18 Jäälin kappelissa. 
Terttu Rautiainen-Mulari, Sa-
nansaattajista Pirjo Juntunen
ja iranilainen Arastoo Poor-
taheri, joka tekee Kyproksel-
ta käsin lastenohjelmia radi-
oon.
Messu su 11.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, avustaa Aulikki Rinta-
Säntti ja kanttorina Marja 
Ainali, Vanamot-lauluryhmä 
ja Karén Jurvelin, viulu. Mes-
sun jälkeen kanttori Marja 
Ainalin lähtöjuhla seurakun-
takeskuksessa.
Su 11.9 ei messua Jäälin kap-
pelissa. Jäälistä kuljetus kir-
kolle. Ilmoittautumiset viras-
toon perjantaihin pe 9.9. klo 
12 mennessä p. 040 5844 406.
Alakylän kyläkirkko su 4.9. 
klo 13 Alakylän koululla. Toi-
mittaa Raimo Salonen.

Liminka
Messu su 4.9. klo 10 kirkossa. 
Naisvoimistelijoiden kirkko-
pyhä. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttori Mika 
Kotkaranta, laulu Katja Sute-
la. Naisvoimistelijat tarjoavat 
kirkkokahvit.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus kir-
kossa Su 4.9. klo 10. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen. Lapsille kirkkopyhäkou-
lu sakastissa saarnan aikana. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 10 kirkossa, toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
4.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Taru Pisto.
Nuorten messu su 4.9. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Min-
na Salmi, ja nuorisotyönoh-
jaajat, kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Unto Määttä. Juma-
lanpalveluksen jälkeen hau-
tausmaahartaus. 

PiiPPOLa
Messu su 4.9. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Arja Leino-
nen. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkon, kirkkopihan ja 
kirkkomuseon esittely. 

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen.

PyHänTä
Su 4.9. ei ole jumalanpal-
velusta Pyhännän kirkossa. 
Tervetuloa muiden kappelei-
den jumalanpalveluksiin.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Väinö Simojoki, musii-
kista huolehtii Pekka Simojo-
ki. 

Tyrnävä
Messu su 4.9. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Yrittäjien kirkkopy-
hä. Kirkkokahvi seurakunta-
talolla.

Rukous
Rakas Vapahtajamme.

Sinä olet kieltänyt meitä tuomitsemasta

ja väheksymästä toisiamme.

Olemme kuitenkin korottaneet itseämme

painamalla muita,

olemme lyöneet lyötyjä

ja turhentaneet toisten uskon.

Herramme, ota meistä pois

ylemmyydentunto ja katkeruus.

Katko sisimpämme kahleet,

niin että voisimme elää

avoimessa yhteydessä

sinuun ja toisiimme.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden. 

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.



19   Nro 27    1.–8.9.2011

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 1.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Hartaus pe 2.9. klo 14, Intiön 
hoivakoti. Ari-Pekka Metso.
Sana elää pe 2.9. klo 18, Van-
ha pappila. 
Hartaus ti 6.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus ke 7.9. klo 14, Aurin-
kokoti. Tiina Kinnunen.
Hartaus ke 7.9. klo 15, Senio-
ritalo. Tiina Kinnunen.
Raamattupiiri ke 7.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hartaus to 8.9. klo 14, Kesku-
tan palvelukeskus. Jyrki Vaa-
ramo.
Intiön Raamattupiiri to 8.9. 
klo 15, Intiön seurakuntako-
ti. Piirin vetäjä Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 8.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 1.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon Raamat-
tupiiri ti 6.9. klo 12 Kastel-
lin kirkko. Raamattupiiri ko-
koontuu tiistaisin klo 12 Kas-
tellin kirkolla. 
Miesten raamattupiiri ke 
7.9. klo 18 Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 8.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupiiri 
to 8.9. klo 18 Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 6.9. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Antti Leskelä, Nii-
lo Nissilä.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri ti 6.9. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Tervetu-
loa syksyn ensimmäiseen Pa-
teniemen, Herukan ja Raja-
kylän yhteiseen raamattupii-
riin! Piirin vetäjänä diakoni 
Heli Mattila, p. 040 574 7145.

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 1.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 2.9. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 8.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Onnen vuori -musikaali pe 
16.9. klo 18.30, Pohjankarta-
no. Ks. ilmoitus s. 20.
Kolmen kanttorin konsertti 
su 4.9. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Ks. ilmoitus s. 20.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille. ke 
21.9. klo 18 Kastellin kirkko. 
Mahdollisuus keskustella lu-
kemisen synnyttämistä miet-
teistä. 
"Korvakuulolla" – Sukelluk-
sia klassisen musiikin maa-
ilmaan ke 7.9. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.
"Koko maailma on näyttä-
mö" – Uutta lukuteatteria 
William Shakespearen näy-
telmien uusista suomen-
noksista su 18.9. klo 18, Kas-
tellin kirkko. William Shake-
spearen ihmeelliseen maail-

maan tempautuvat Marjuk-
ka Hamari, Rebekka Naatus, 
Juha Vähäkangas, Jaana Her-
levi-Hautala ja Juha Soranta. 

Tuiran seurakunta
KappeLive konsertti la 3.9. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. KappeLive -konserttisar-
jan syyskauden aloittaa Yona 
Duo. Lisätietoja nuorisomuu-
sikko Esa Rättyä p. 040 5747 
125.

Oulujoen seurakunta
"Tänään on aika liikkeelle 
lähteä". Sukelluksia Maaria 
Leinosen, Anna-Maija Raitti-
lan ja Anna-Mari Kaskisen lyy-
riseen maailmaan su 9.10. klo 
18, Huonesuon seurakuntako-
ti. Runotapahtuma yhteistyös-
sä Oulujoen seurakunnan dia-
koniatyön kanssa.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11 p. (08)  5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta.
Diakoniapiiri ma 5.9. klo 12–
13.30, Kaukovainion kappeli . 
Avoin diakoniaryhmä sinulle, 
joka olet kiinnostunut lähim-
mäisen auttamisesta.
Palvelupiiri ma 5.9. klo 12–
13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.
Ystävänkamari ti 6.9. klo 13–
14.30, Kaukovainion kappe-
li . Ystävänkamari on vapaa-
muotoinen kohtaamispaikka, 
jossa kahvitellaan, keskustel-
laan ja hiljennytään hartau-
teen.
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 6.9. klo 14–15.30, Maikku-
lan kappeli, takkahuone. Dia-
koniaryhmä on sinulle, joka 
haluat toimia seurakunnas-
sa erilaisissa vapaaehtoistyö-
tehtävissä. 
Aamupuuro to 8.9. klo 9–10, 
Kaukovainion kappeli. Tors-
taiaamuisin vapaaehtoiset 
valmistavat kappelilla alu-
een asukkaille ilmaisen aa-
mupalan, joka sisältää puu-
roa, leipää, kahvia ja teetä. 
Tervetuloa!

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 531 
4616. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma 
5.9. klo 9, Myllyojan seura-
kuntatalo. Diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asiois-
sa maanantaisin klo 9–11, p. 
(08) 5313 519.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten perhe-
leiri 30.9.–2.10. Rokuan lei-
rikeskus. Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/

enot Oulussa 1.–8.9.2011

Oulun seurakunnat osallistuvat 
Oulun Päivien tapahtumiin 
tarjoamalla ohjelmaa lapsil-
le sekä musiikinystäville tuo-

miokirkossa.
Lauantaina 3. syyskuuta kello 9–15 

tuomiokirkossa puuhaillaan lasten 
tahdissa. Puolen tunnin mittaisia las-
ten kirkkokierroksia järjestetään kello 
9, 10 ja 11. Kierrokset on kehitetty lasta 
ajatellen, joten puhetta on vähemmän  
ja aisteja käytetään enemmän. Kirk-
koon tutustutaan kokemuksellisesti, 
kuten esimerkiksi penkeissä maaten. 
Kierroksen opas on vastassa tuomio-
kirkon pääovista sisälle tultaessa.

Tuomiokirkon krypta aukeaa kello 
10 ja siellä lastataan Nooan arkkia ai-
na kello 15 saakka. Nooa tarvitsee apua 
lapsilta arkin täyttöön ja tarkoitukse-
na on askarrella sinne erilaisia eläi-
miä. Kryptassa on myös mehutarjoilu 
ja kello 12 kuullaan elävää musiikkia.

Kirkkokierrokset ja Nooan arkin 
lastaaminen ovat maksuttomia tapah-
tumia, joihin kaikki ovat tervetulleita.

Sunnuntaina 4. syyskuuta kello 15 

tuomiokirkossa järjestetään Kolmen 
kanttorin konsertti. Konsertissa esiin-
tyvät Oulun tuomiokirkon kanttorit 
sopraano Henna-Mari Sivula sekä ur-
kuri Lauri-Kalle Kallunki. Kolmante-
na kuullaan tuomiokirkon kanttorin 
virassa aikaisemmin toiminutta teno-
ri Raimo Paasoa.

Ohjelmisto koostuu paikallisten sä-
veltäjien ja sanoittajien yksinlauluista 
ja duetoista sekä urkukappaleista.

Konsertissa kuullaan muun mu-
assa urkuimprovisaatio virrestä Her-
ra lahjanasi sain, jonka on säveltä-
nyt kiiminkiläinen, merkittävän työn 
kirkkomuusikoiden kouluttajana teh-
nyt säveltäjä ja kirkkomusiikin lehto-
ri Tuomo Nikkola. Sanat virteen on 
tehnyt Oulussa asuva rovasti, runoi-
lija Niilo Rauhala, jonka keskeisiä ele-
menttejä runoissa ovat pohjoisen luon-
to sekä ihmiset.

Rauhalan sanoittama laulu Tuhat 
vuotta kuullaan konsertissa, samoin 
kuin useita Leevi Madetojan säveltämiä 
yksinlauluja. Tilaisuus on maksuton ja 
kestää noin tunnin verran.

ilmo tai p. 044 3161 552. Lei-
rin hinta on 39 € / aikuisilta 
ja 19,50 € 4–18-vuotiailta. Al-
le 4-vuotiaat pääsevät mu-
kaan ilmaiseksi. Leirille mu-
kaan lähtevät diakoniatyön-
tekijä Kaisa Jaakkola ja pap-
pi Elina Hyvönen. 

KUULOVAMMAISET
Viittomakielisten kirkkopy-
hä su 4.9. klo 10, Tuomiokirk-
ko. Viittomakielelle tulkatun 
messun toimittaa Urpo Luok-
kala. Kirkkokahvien jälkeen 
yhteinen hetki jatkuu Mikke-
lin piirin kuurojenpappi Sep-
po Laukkasen johdolla.
Lähetyspiiri ma 5.9. klo 14, 
Tuiran kirkko. 
Aabrahamin poppoo, kuulo-
vammaisten päiväpiiri ti 6.9. 
klo 13.30, Caritas. 

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 1.9. klo 
13 Caritas-koti, Caritas-sali. 
Tule tutkimaan raamattua ja 
luotsaamaan elämää pintaa 
syvemmältä. Kahvitarjoilu. 
Opasystävä vastassa Caritas-
kodin pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 2.9. klo 13, 
Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 5.9. klo 
14.30, Diakoniakeskus.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–ke ja pe klo 10–14.  P. 
044 316 1720. Ks. ilmoitus s. 16.
Lähetyssoppi -kahvila ja 
myyjäiset to 1.9. klo 10–14, 
Elohuone. Ks. ilmoitus s. 22.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
6.9. klo 17.30–19, Kaukovaini-
on kappeli. Vastuuhenkilöinä 
Elvi ja Jaakko Lounela.

YLIKIIMINKI
Piispankammari pe 2.9. klo 
14, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen kirpputori kah-
vila avoinna perjantaisin klo 
11–14.

Lapset ja perheet
Koulutusta uusille pyhäkou-
lun opettajille. Yhteinen-
aloitus to 1.9. klo 18. Karjasil-
lan kirkolla. Ota yhteyttä py-
häkouluvastaavaan: Tuiran 
seurakunta, Marja Raatikai-
nen p. 050 4334 098, Oulujo-
en seurakunta, Saara Hietava 
p. 040 5755 353, Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta, Tea 
Lakkala p. 050 5207 757, Kar-
jasillan Seurakunta 040 5747 
109. Sähköosti: etunimi.suku-
nimi@evl.fi.
Isä-lapsi-parkki maanantai-
sin klo 17–19 Mellenius-ta-
lo, Peltolankaari 18 A.  Isä-
lapsi-parkki on tarkoitet-
tu alle kouluikäisille lapsil-
le ja heidän isilleen. Illois-
sa ei ole suunniteltua ohjel-
maa, vaan vapaata yhdessä-
oloa. Isä-lapsi-parkit järjeste-
tään yhteistyössä Oulun kau-
pungin kanssa. Ohjaajina Ka-
ri Rekilä,Ville Pahkin ja Jaak-
ko Louhela.
"Eka kertaa äitinä" -ryhmä 
torstaisin 6.10. alkaen Maik-

Oulun Päivillä 
leikkiä ja musiikkia 

tuomiokirkossa

kulan kappelissa. Äitien ja 
vauvojen oma ryhmä ko-
koontuu kymmenenä tors-
taina klo 10 –11.30. Joka ker-
ralla oma aihe. Ryhmä 1 ko-
koontuu 6.10.–15.12. ja ryh-
mä 2  ensi vuoden puolella 
9.2.–26.4.  Mukana ryhmissä 
ovat lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi ja pappi Mirja-
mi Dutton.  Ryhmiin otetaan 
10 äitiä. Ilm. 23.9. mennessä 
syksyn ryhmään ja 24.1.2012 
mennessä kevään ryhmään.  
Lisätietoja ja ilm. Marjaana 
Lassille p. 040 5747 108. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Perhekerhot Ks. ilmoitus si-
vulla 21. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 4.9. klo 10–
11.30, Kastellin kirkko. Kas-
tellin kirkolla kokoontuu py-
häkoulut messun yhteydessä 

sunnuntaisin 4.9 alkaen. 
Pyhäkoulu su 4.9. klo 12–
13.30, Maikkulan kappe-
li. Maikkulan kappelilla ko-
koontuu pyhäkoulut messun 
yhteydessä sunnuntaisin 4.9 
alkaen. 
Luontopyhis su 4.9. klo 15–
17, Karjasillan kirkko. Luon-
topyhiksessä hiljennymme 
yhdessä, tutkimme luontoa, 
kasveja ja eläimiä. Lisäksi as-
kartelemme, leikimme ja lau-
lamme. Kokoonnumme 4.9. 
alkaen Karjasillan kirkolla. 
Välillä olemme sisätiloissa, 
mutta paljon myös ulkona 
säiden mukaan. Retkeilem-
me paljon myös lähiympäris-
tössä sekä välillä kauempana-
kin porukalla. Tervetuloa las-
ten kanssa perheenä. Isom-
mat lapset voivat tulla itsek-
seenkin.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 4.9. klo 10, Py-

hän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja saa pyhäkoulusih-
teeri Marja Raatikaiselta, p. 
050 4334 098 ja pyhäkoulun 
opettaja Hanna Lounelalta, 
p. 041 4398 483. 

Oulujoen seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
5.9. klo 10, Hintan seurakun-
tatalo. Ryhmiä on kaksi ja ne 
kokoontuvat maanantaisin 
klo 10–11 ja 11–12. Lisätiedot 
ja ilmottautumiset musiikki-
leikkikoulunopettaja Anna 
Haanpää-Vesenterälle p.040 
5832 368 / anna.haanpaa@
kolumbus.fi.

nuoret

Tuiran seurakunta
Tuu Tsekkaan to 1.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Mitä oman 
seurakuntasi nuorisotyössä 
tapahtuu syksyllä? Lisätieto-
ja tapahtumasta saat Anssil-

A r k i s to  /   I a i n  C am p b e l l
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Oulugospelissa 
rokataan ja 

rauhoitutaan 

ta, anssi.putila@evl.fi tai p. 
050 3408 982. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 7.9. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 5.9. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Kohtaamispaikka eläkeläisil-
le. Hiljennytään, lauletaan, 
keskustellaan ja kahvitkin 
juodaan. Kokoontuu ruoka-
salissa.
Eläkeläisten kerho to 8.9. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 8.9. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 8.9. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 8.9. 
klo 13 Tuiran kirkko. Linja-
autokuljetus on osallistujil-
le ilmainen. Linja-autoreit-
ti: Klo 12 Pateniemen kirkko, 
klo 12.05 Palokan palvelukes-

Suomen vanhin gospelfestivaali Oulugospel va-
laisee syksyn pimeyttä taas pyhäinpäivän aikaan 
4.–6. marraskuuta. Oulussa kuullaan reggaeta, 
folkkia, rokkia, poppia akustisena ja sähköisenä. 

Tapahtuman tarkka ohjelma löytyy internet-osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel.

Esiintyjiin kuuluvat muun muassa Tommi Ka-
lenius, reggaeyhtye Kaemo, Suomen vanhimpiin 
gospelyhtyeisiin kuuluva Exit, sekä perinteisen suo-
migospelin tulkki Gospel Covertajat. Mies ja kita-
ra-osastoa edustavat puolestaan Esa Eloranta ja J. Jy-
rä. Jo perinteeksi muodostuneessa perhekonsertissa 
esiintyy tänä vuonna Pekka Kososen Triangeli-yhtye 
Pieksämäeltä. Raskaan musiikin ystävien korvia hel-
livät peräseinäjokinen suomimetalliyhtye Mirjam, se-
kä oululaisbändit Prokaryote ja Nolla. Rauhallisem-
paa tunnelmaa tarjoaa kuvaa, valoa ja draamaa hyö-
dyntävä Tulus-kuoro.

Lisäksi ohjelmassa on muun muassa Mikko Wais-
maan stand up-komiikkaa ja yhteistä tekemistä kau-
punginteatterin Majakoissa.

Kaupunginteatterin lisäksi tapahtumapaikkoi-
na ovat Pohjankartanon koulu, Hintan seurakunta-
lo, Oulun musiikkikeskus, Pyhän Luukkaan kappeli, 
Kastellin kirkko ja ravintola 45 Special.

kus, klo 12.10 Rajakylän seu-
rakuntakoti, klo 12.15 Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki, klo 12.20 Koskelan pal-
velukeskus, klo 12.30 Pyhän 
Tuomaan kirkko, klo 12.40 
Tuiran palvelukeskus (Kan-
gastie), josta Tuiran kirkol-
le. Seurojen jälkeen yhteinen 
kahvihetki, jonka jälkeen pa-
luukuljetus n. klo 14.45. 

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan elä-
keläiskerhojen syyskauden 
aloitus to 22.9., Yli-Iin kirk-
ko. Linja-autot kulkevat seu-
raavasti: Auto 1: Klo 8.30 
Sanginsuun seurakuntata-
lo, klo 9 Ylikiimingin seura-
kuntatalo-Yli-Iin kirkko. Au-
to 2: klo 8.45 Myllyojan seu-
rakuntatalo, klo 8.50 Hintan 
seurakuntatalo klo 9 Huo-
nesuon seurakuntakoti-Yli-
Iin kirkko. Retken hinta 6€ 
(sis. matkan,puuron ja kah-
vin) peritään matkalla. Ei en-
nakkoilmoittautumista. Läh-
de mukaan aloittamaan uut-
ta kerhokautta, entiset ja uu-
det kerholaiset!

Leirit ja retket
K-20-leiri 9.–11.9. Juuman 
leirikeskus. Nuorten ai-
kuisten tapaaminen upeis-
sa puitteissa. Leirin hinta 
on 35 € / hlö sisältäen mat-
kan, majoituksen, ruuan ja 
ohjelman Juumassa sekä va-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Lisäinfoa mai-
re.kuoppala@evl.fi. Osallis-
tu leirin valmisteluun face-
bookissa: https://www.face-
book.com/update_security_
info.php?wizard=1#!/group.
php?gid=171552877215.
Mielenterveyskuntoutujien 
leiri 19.–22.9. Juuman lei-
rikeskus. Perinteinen mie-
lenterveyskuntoutujien lei-
ri kutsuu Juuman kauniiseen 
luontoon, Kuusamoon. Leiril-
lä mahdollisuus retkeilyyn se-
kä mukavaan yhdessäoloon. 
Hiljentymistä, pysähtymis-
tä ja "itsestä innostumista" 
luovasti. Leirin hinta 44 €, si-
sältäen matkat ja täyden yl-
läpidon. Majoittuminen yh-
teishuoneessa. Leirillä muka-
na diakoniatyöntekijät Nina 
Niemelä, Sirkku Nivala sekä 
Mielenvireys ry:stä Aija Syvä-
kangas. Ilm. 9.9. mennessä p. 
(08) 3161 340 ma–pe klo 9–16 
tai www.oulunseurakunnat/
ilmo. Lisäksi ilmottautumisia 
vastaanottaa Aija Syväkan-
gas / Mielenvireys ry.

Rompetta, rahhaa ja rakkautta 
-peräkonttikirppikset

lauantaina 17.9. klo 12–15 
Hintassa, Heinätorilla, Koskelassa ja Karjasillalla

Tilaisuus päästä eroon ylimääräisistä tavaroista, teh-
dä löytöjä ja auttaa. 
 Kirppispaikat: Hintan seurakuntatalo (Hintantie 
89), Heinätorin seurakuntatalo (Aleksanterinkatu 71), 
Koskelan seurakuntakoti (Koskelantie 86) ja Karjasil-
lan kirkko (Nokelantie 39). Polkupyörien huutokaup-
pa klo 13 Siivessä -lähetyksen puodissa ja pajassa (No-
kelantie 48). 
 Myynti tapahtuu parkkipaikoilla autojen peräkon-
tista tai tuomaltasi myyntipöydältä, sateen sattuessa 
sisätiloissa. Parkkipaikan varausmaksu 10 euroa ja tar-
joilun tuotto ohjataan Kirkon Ulkomaan Avun kautta 
Itä-Afrikan nälänhädästä kärsivien auttamiseen. 
 Tapahtumassa tarvitaan myös vapaaehtoisia muun 
muassa liikenteenohjaamiseen, kahvinkeittoon ja 
muihin järjestelytehtäviin, ilmoittaudu mukaan. 
Paikkavaraukset torstaihin 8.9. mennessä Raija Nissi-
selle p. 040 5747 105.

Onnen vuori -musikaali 
perjantaina 16.9. klo 18.30 

Pohjankartanossa

Onnen vuori on Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Si-
mojoen uusi musikaali kutsumuksesta, ja se on it-
senäinen jatko-osa 27 vuotta sitten ilmestyneelle 
Liekit-musikaalille. 

Esiintyjäjoukkoon kuuluvat mm. Jakaranda, Helka 
Silventoinen, Aarni Seppälä, Iiris Autio ja Heidi Si-
mojoki. Liput 10 € (alle 12-vuotiaat 5 €) ennakkoon 
osoitteesta www.parhaattapahtumat.fi (kulut 1 €/
lippu) tai ovelta tuntia ennen esitystä.

Muskareita 
Pyhän Luukkaan kappelissa

Vauvat ja taaperot (5 kk–1-v.) 
sekä Muksut (1–3-v.) perjantaisin alkaen 16.9. klo 
9.30 ja 10.15.
Sisarusryhmä+Muksut ja Viikarit (4–6-v.) 
torstaisin alkaen 15.9. klo 17 ja 17.45.

Muskarit ovat Viikareita lukuunottamatta lapsi-
vanhempi-ryhmiä. Ryhmiä ohjaa kanttori Katri 
Sippola. Ilmoittautumiset 8.–9.9.  Katri Sippolalle 
p. 044 3161 576.

Perhetupa
Perhetupa on alueen lapsiperheiden kohtaamispaikka, jossa 

lapsiperheillä on mahdollisuus tavata toisiaan, tutustua ja verkostoitua.  
Tarjolla on avointa ja ohjattua toimintaa sekä muuta mukavaa tekemistä.

Perhetuvalla on mahdollista syödä omia eväitä sekä lämmittää ruokia.
Siellä on varattuna myös kahvia pienen purtavan kera (vapaaehtoinen maksu).

Perhetuvat ovat avoinna:
Karjasillan kirkolla ja Maikkulan kappelilla perjantaisin klo 9–11 (9.9.11 alkaen)

Koskelan seurakuntakodilla tiistaisin klo 13–15 (13.9.2011 alkaen)
Pyhän Luukkaan kappelilla perjantaisin klo 9–11 (23.9.2011 alkaen)

Tervetuloa piipahtamaan kahville ja jakamaan arjen kokemuksia!

Karjasillan ja Tuiran seurakunnan lapsi- ja perhetyö

Eroryhmä
www.oulunseurakunnat.fi

Syksyn eroryhmä kokoontuu Perheasiain neuvot-
telukeskuksessa (os. Veteraanikatu 9 D) 21.9.2011 
alkaen. Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 15.30–
17.00 kymmenen kertaa. Ryhmässä jaetaan eroon 
liittyviä kokemuksia samassa elämäntilanteessa 
olevien kanssa ja etsitään voimavaroja arkeen. 
Ilmoittautumiset Perheasiain neuvottelukes-
kukseen 12.9. klo 12.00 mennessä p. (08) 5618700.

Vauva-aamu 
ma 12.9. klo 10–12 
Pyhän Luukkaan 

kappelissa. 

Suunnattu perheen 
ensimmäiselle vauval-
le ja vanhemmalle. Aa-
mun aikana hassutel-
laan, lorutellaan, laule-
taan, hiljennytään ja ju-
tellaan. Lopuksi tarjoil-
laan piltit ja kahvit, jon-
ka vuoksi ilmoittautu-
miset Teija Kokolle,  
p. 050 5347 477. Ryh-
mään otetaan 10 vau-
vaa ja vanhempaa / ker-
ta. 12.9. aiheenam-
me on "vauva sylissä". 
Muut syksyn 
kokoontumiset ovat 
maanantaisin 10.10., 
7.11. ja 12.12.

Kuorot ja kerhot
Kooste kuoroista sivulla 21. 
Lisätietoja toiminnasta löy-
dät osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot
Oulun tuomiokirkossa avoi-
met ovet Opas paikalla joka 
päivä kello 10–21, sunnuntai-
hin 4.9. saakka. 
Pateniemen diakonia kirk-
kopyhä su 4.9. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Messun jäl-
keen paikallinen diakoniapii-
ri tarjoaa kirkkokahvit. Voit 
osallistua myös syksyisen 
herkkukorin arvontaan. 
Pohjois-Pohjanmaan kant-
toreiden konsertti ti 13.9. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmisto koostuu mo-
nipuolisesta kuoromusiikista, 
sekä sooloesityksistä. Kuoroa 
johtaa kanttori Jukka Jaak-
kola. Vapaa pääsy! 
Tiepiiri – aikuista keskus-
telua seuraamisesta 11.9., 
9.10., 6.11. sekä 11.12. klo 18  
Vanhassa pappilassa.Ensim-
mäisen illan 11.9. ohjelman 
ovat suunnitelleet Markku 
Salakka ja Anne Mäkituomas. 
He kertovat omasta tiestään 
hengellisen kodin ja koditto-
muuden näkökulmasta. Pit-
kin iltaa aiheesta keskustel-
laan yhdessä. Kahvitarjoilu.

Esa Eloranta



21   Nro 27    1.–8.9.2011

Entä jos tarttuisit 
arjen ongelmiin 

ennen kuin ne riistävät voimavarasi?

Eteenpäin arjessa, eteenpäin elämässä -luentosarja 
järjestetään Tuiran kirkolla syksyllä 2011.
Oulun seurakuntayhtymässä toteutetaan avoin luen-
tosarja, joka on suunnattu nuorille ja työikäisille ai-
kuisille. 
 Voit olla työelämässä, opiskelemassa tai niiden ul-
kopuolella, mutta jos koet, että tarvitset tietoa ja tu-
kea arjessa selvitytymiseen, tule mukaan luennoille.  
Luennot järjestetään maanantaina klo 18–20. Kulle-
kin kerralle on varattu oma aihekokonaisuus ja yksi 
asiantuntijavierailu.
 Asiantuntijoina toimivat psykoterapeutti Raija-Eli-
na Kauppila (ma 12.9.), Marttaliiton neuvoja Titta 
Ylimäki (ma 19.9.), sosiaaliohjaaja Jaana Pajala-Mäki-
vierikko (ma 3.10.), Kelan työntekijä Pirkko Asmundi 
(ma 10.10.), velkaneuvoja Lea Ukkola (ma 24.10.), se-
kä päihde- ja kriminaalityöstä vastaava diakoniatyön-
tekijä Tellervo Kianto (ma 31.10.). 
 Osallistuminen luennoille ei vaadi erillistä ilmoit-
tautumista. Luentotilaisuuksista saa tarkempaa tie-
toa syksyn Rauhan Terveydyksistä.

"Korvakuulolla" 
– Sukelluksia 
klassisen musiikin 
maailmaan 

Ke 7.9. klo 18–20, 
Kastellin kirkossa. 
Mukana menossa 
Heikki Karppinen ja 
Juha Vähäkangas.

Tuomiokirkko-
seurakunnan 
toimintakauden avaus 
ke 7.9. klo 18
Oulun tuomiokirkossa. 

Aloitamme seurakun-
nan syyskauden toimin-
nan yhteisellä kansan-
laulumessulla tuomio-
kirkossa, jonka jälkeen 
iltapala Keskustan seu-
rakuntatalon alasalissa. 
Tilaisuudessa kerrotaan 
tulevasta toiminnasta.

Tuiran seurakunnan 
kirkkoherranvirasto 
suljettuna 
ke 7.9. klo 9–16 hen-
kilökunnan koulutuk-
sen vuoksi.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Katedraalikuoro to 1.9. klo 18.30 
keskustan seurakuntatalo, Lauri-Kalle 
Kallunki p. 040 845 7309.
Tuomiokirkkokuoro to 1.9. klo 17 
keskustan seurakuntatalo, Henna-Mari 
Sivula p. 040 745 0160. 
Tuiran seurakunta
Pyhän Tuomaan lapsikuoro yli 
10-vuotiaille ti 23.8. klo 16.30 Pyhän 
Tuomaan kirkko. Yli 6-vuotiaille ti 23.8. 
klo 18 Pyhän Tuomaan kirkko, Laura 
Kumpula p. 044 316 1463.
Sekakuoro Tuike to 15.9. klo 18 Pyhän 
Tuomaan kirkko, Raakel Pöyhtäri p. 040 
574 7086.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 29.8. 
klo 18 Pyhän Tuomaan kirkko, Tommi 
Hekkala p. 040 831 6226
Psalmikvartetti ti 6.9. klo 18 Tuiran 
kirkko, Heikki Jämsä p. 040 574 7089.
Seniorilaulupiirit to 15.9. klo 13 Tuiran 
kirkko ja to 22.9. klo 13 Pyhän Tuomaan 
kirkko, Raakel Pöyhtäri p. 040 574 7086.

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuoro  to 1.9. 
klo 16, Pyhän Andrean kirkko, Sirpa 
Ilvesluoto p. 050 525 1882.
Cantio Laudis ma 5.9. klo 18.30, 
Karjasillan kirkko, Eeva-Maija Sorvari 
p. 050 305 7816.
Karjasillan kirkkokuoro ke 7.9. klo 18, 
Karjasillan kirkko, Juha Soranta  
p. 050 406 7286.
Kastellin kirkkokuoro ma 5.9. klo 
18.30, Kastellin kirkko, Ilkka Järviö  
p. 040 574 7160.

Mieskuoro Tervascanto tiedustelut 
Ilkka Järviö p. 040 574 7160.
Lauluryhmä Gloria to 8.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli, Riitta Piippo 
p. 040 583 3035.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen Lapsikuoro, pienten ryhmä 
to 1.9 klo 17.30, Hintan seurakuntatalo 
ja isojen ryhmä to 1.9. klo 18.30, Hintan 
seurakuntatalo, Anna Haanpää-Vesenterä 
p. 040 583 2368.
Ylikiimingin lapsikuoro 
kouluikäisille ke 7.9. klo 17, Ylikiimingin 
seurakuntatalo, Leo Rahko 
p. 040 730 0408.
Gaudiate, to 1.9. klo 18.30, Hintan 
seurakuntatalo, Lauri Nurkkala 
p. 040 574 7095.
Oulujoen Kirkkokuoro ke 7.9. klo 
18.15 Myllyojan seurakuntatalo, Sanna 
Leppäniemi p. 040 740 0511.
Ylikiimingin kirkkokuoro ke 7.9. klo 
18.30 Ylikiimingin seurakuntatalo, 
Leo Rahko p. 040 730 0408. 
Yli-Iin kirkkokuoro to 1.9. klo 18.30, 
Yli-Iin seurakuntatalo, Anja Hyyryläinen 
p. 040 523 7936.

Kuorot syksyllä 2011

Perhekerhot
Perhekerho on alueen perheille tarkoitettu kohtaamis-
paikka, jossa mm. hiljennytään, kahvitellaan, tutustel-
laan, jutustellaan, lauletaan, leikitään ja askarrellaan 
yhdessä. 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Heinätorin seurakuntatalossa ti klo 10, alk. 6.9.
Intiön seurakuntakodissa to klo 10, alk. 8.9.
Karjasillan seurakunta
Sarasuon päiväkodissa ma klo 10, alk. 5.9. 
Pyhän Andreaan kirkossa ti klo 9.30, alk. 6.9. ja 
ke klo 10, alk. 7.9.
Karjasillan kirkossa ke klo 9.30, alk. 7.9.
Kastellin kirkossa ke klo 9.30, alk. 7.9.
Kaukovainion kappelissa ke klo 9.30, alk. 7.9.
Maikkulan kappelissa ke klo 9.30 alk. 7.9. 
Tuiran seurakunta
Niittyaron seurakuntakodissa ti klo 9.30, alk. 13.9.
Pyhän Luukkaan kappelissa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Pyhän Tuomaan kirkossa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Pateniemen kirkossa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Rajakylän seurakuntakodissa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Kuivasjärven seurakuntakodissa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Koskelan seurakuntakodissa ke klo 9.30, alk. 14.9.
Oulujoen seurakunnassa
Myllyojan seurakuntatalossa to klo 9.30, alk. 1.9. 
Saarelan seurakuntakodissa to klo 9.30, alk. 1.9.
Hintan seurakuntatalossa to klo 9.30, alk. 1.9.
Heikkilänkankaan seurakuntakodissa to klo 9.30, 
alk. 1.9.
Huonesuon seurakuntakodissa pe klo 9.30, alk. 2.9.
Yli-Iin perhekerho, Yli-Ii seurakuntatalolla ti 6.9. klo 11
Ylikiimingin perhekerho seurakuntalossa ma klo 10, 
alk. 5.9.

Lähetyssoppi 
to 1.9. klo 10–14 

Elohuoneessa

Tuoreita leivonnaisia, 
kotitekoisia hilloja ja 

mehuja, käsitöitä, 
arpoja yms. 

Tuotto Oulun ev.-lut. 
seurakuntien lähetys-

työlle Suomen Lähetys-
seuran kautta.

Kolmen kanttorin konsertti
Sunnuntaina 4.9. klo 15 Oulun tuomiokirkossa.
Konsertissa esiintyvät Oulun tuomiokirkon 
kanttorit Henna-Mari Sivula (sopraano) ja 
Lauri-Kalle Kallunki (urut), sekä tuomiokirkon 
kanttorin virassa aikaisemmin toiminut tenori 
Raimo Paaso. Ohjelma koostuu yksinlauluista 
ja duetoista. Lisäksi iltapäivässä kuullaan 
urkukappaleiden ohella myös urkuimprovisaatio. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Sinkkujen retki Kalajoelle
 
Lauantaina 24.9. Lähtö linja-autoaseman tilausajolai-
turilta klo 8.30 ja paluu klo 18 mennessä. Retken hin-
taan 25 € sisältyy matkat, lounas Kalajoen kristillisellä 
opistolla sekä Myllytarinat – paketti Tyngän Myllyyn. 
Tied. Liisa Rahkolalta, p. 040 5912 653. Ilmoittautumi-
set 12.9. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
p. (08) 3161 321.

Luonto-
sunnuntai 
su 4.9. klo 12–15, 
Timosenkosken 
luontokoululla. 
Keitä itse keittosi 
- mahdollisuus 
tehdä retkiruokaa 
Timosenkosken 
koulun pihapiirissä! 
Muonat, makkarat 
ja mehut tarjoaa 
Oulujoen seurakunta. 
Toimintapäivän 
päätteeksi 
luontokirkko 
klo 14.30.  

Musiikkia
kirkoissa

HelmiMuskarit 
Pyhän Andreaan kirkolla torstaisin (1.9. alkaen) ja 
Kastellin kirkolla perjantaisin (2.9. alkaen)
klo   9.30–10.00  2–3-vuotiaat MuksuHelmet
klo 10.10–10.40 1–2-vuotiaat TaaperoHelmet
klo 10.50–11.20 alle 1-vuotiaat VauvaHelmet
(HelmiMuskarit yhdessä vanhemman kanssa)
  
Perheen Helmet -muskariryhmä 
Pyhän Andreaan kirkolla tiistaisin ja Kastellin kirkolla 
keskiviikkoisin 
klo 17.15–18 (ryhmä I) ja klo 18–18.45 (ryhmä II)
perheen yhteinen muskari (vanhemmat ja alle 
kouluikäiset lapset). Muskareihin ilmoittautuminen 
on Mari Järvelälle, p. 044 3161 471. 
Muskarimaksu on ensimmäiseltä lapselta 50 euroa / 
lukukausi, toisesta lapsesta 50 % sisaralennusta.

 

Syksyllä 2011 
alkavat pyhäkoulut
Pyhäkoulu on lasten oma kirkko. Pyhäkoulussa 
lasta kuljetetaan lapsentajuisesti tutustumaan 
kristilliseen uskoon ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetulleita kaikki yli 4-vuoti-
aat. Tätä pienemmille toivomme mukaan omaa 
saattajaa. Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittautua 
ja se on osallistujille maksuton.

Tuiran seurakunta: 4.9. alkaen
Pyhän Tuomaan kirkko sunnuntaisin klo 12.
Pyhän Luukkaan kappeli sunnuntaisin klo 10 
kaksi ryhmää: pienten ja isojen ryhmät. 
Niittyaron seurakuntakoti sunnuntaisin klo 12.
Rajakylän seurakuntatalo torstaisin klo 10 tai-
depyhäkoulu.

Tuomiokirkkoseurakunta 11.9. alkaen.
Heinätorin seurakuntakoti sunnuntaisin klo 12. 

Karjasillan seurakunta  4.9. alkaen 
Kastellin kirkko sunnuntaisin klo 10.
Maikkulan kappeli sunnuntaisin klo 12 
(Painopiste luovassa toiminnassa.) 
Pyhän Andreaan kirkko sunnuntaisin klo 12. 
25.9., 23.10., 30.10., 13.11., 13.11. ja 20.11. 
Pyhäkoulu on myös Varikkomessujen yhteydes-
sä aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Perhemessusunnuntaisin ei ole pyhäkoulua. Sil-
loin olette tervetulleita perhemessuun.
Luontopyhis sunnuntaisin klo 15 Karjasillan kir-
kolla 4.9. alkaen.
Puistopyhis torstaiaamuisin klo 9.30. kerran 
kuussa 29.9., 20.10., 10.11. ja 15.12.
Metsokankaan koulun läheisessä Kotimetsän 
leikkipuistossa. 
Taidepyhiksiä kouluilla arkisin lähinnä 1.–3. 
-luokkalaisille. Lisätietoa nettisivuilla.

Oulunjoen seurakunta  4.9. alkaen
Huonesuon seurakuntakoti sunnuntaisin klo 12.
Myllyojan seurakuntakoti sunnuntaisin  klo 12.

Lisätietoa saat seurakuntien 
pyhäkouluvastaavilta

Toimipaikkojen osoitteet sivulla 22.
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enot Oulussa 1.–8.9.2011M

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300
 
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Kirkolliset toimitukset

Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

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

Palveleva puhelin
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi Diakoniakeskus 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 316 1321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kastetut 
Tuomiokirkko: Elias Vilho 
Oskari Halme, Amanda Oli-
via Lehtikangas, Sulo Karri 
Alfred Lundqvist, Joona Vil-
jami Nissinen, Kaappo Tapa-
ni Värri.
Karjasilta: Sofia Milla Emilia 
Haaraoja, Joona Kristian Hir-
vonen, Jyri Eerik Valtteri Kar-
humaa, Ville Eevert Kerimaa, 
Tuukka Henrik Kylmäaho, Vi-
li Tapio Mustonen, Valtte-
ri Veli Albin Paajanen, Neela 
Pihla Olivia Palokangas, Lassi 
Eemeli Pääaho, Kaisa Aman-
da Rusila, Elle Karelia Tuono-
nen, Minttu Anette Kristiina 
Åsnabrygg.
Tuira: Naile Eveliina Ayhan, 
Meea Maria Jokelainen, He-
ta Vanamo Karjula, Emma 

Elämän polku
Peppiina Kinnunen, Laura Ida 
Isabella Laasanen, Karri Vil-
jo Tapani Lampinen, Joel Ot-
so Johannes Leinonen, Pin-
ja Mai Elisabeth Mehtätalo, 
Tuuli Matilda Mertaniemi, 
Anni-Olivia Aleksandra Ran-
nanpää, Veera Emilia Torvi-
nen, Vilho Artturi Waara, Vii-
vi Amanda Vesa, Riina Alina 
Åkman.
Oulujoki: Helka Hertta Ma-
ria Haanpää, Iines Eliisi He-
vosmaa, Joona Kaarlo Tapa-
ni Jääskelä, Ellen Aurelia Lah-
tinen, Riku Ahti Matias Leh-
tinen, Wäinö Eeliel Meriläi-
nen, Iiris Sirkku Sofia Suoko-
nautio, Jere Oula Ilmari Tyni, 
Sointu Marjatta Ukonmaan-
aho, Okko Ilmari Vanhala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Aki Johan-
nes Helanen ja Mervi Han-
nele Kinnunen, Janne Mi-
kael Löfgren ja Outi Anne-
li Malinen, Urho Aleksante-
ri Erkkilä ja Mia Rita Vilhel-
mina Rantamo.
Karjasilta: Joonatan Jaakko 
Kalevi Törmänen ja Mirva 
Elina Kuha, Tommi Herman-
ni Matinpuro ja Anitta Mir-
jam Susanne Stenius, Tero 
Tapani Takalo ja Jenna Mar-
jukka Ervasti, Tuomo Hen-
rik Kylmäaho ja Hanna Ma-
ria Impola, Lassi Olavi Iko-
nen ja Jenni-Karoliina Hon-
kanen, Juha-Pekka Tapio 
Pirinen ja Elina Inkeri Ala-
perä, Ville Petteri Peteri ja 
Marjo Kristiina Petäjäjärvi.
Tuira: Mauri Aukusti Kart-
tunen ja Heli Kyllikki Raita, 
Janne Mikael Kauppila ja 
Anna-Riikka Suhonen, Ant-
ti Juhani Maukku ja Elisa 
Hannele Riitamäki, Jani Ta-
pani Laurila ja Teija Marjat-
ta Pelkonen, Mikko Tapani 
Heinonen ja Miia Katarii-
na Juntunen, Lauri Markus 
Jounela ja Anne Johanna 
Lukkari, Riku Erkki Mikael 
Laine ja Marisa Mirjam Ra-
kennuskoski, Jukka-Pekka 
Pesola ja Asta Pävikki Kar-
hula, Juho Aukusti Haapa-
kangas ja Suvi Maaria Mat-

tila, Tuomas Taneli Laasa-
nen ja Suvi Marjukka Pitkä-
kangas, Kimmo Sami Olavi 
Kolehmainen ja Sanna Ka-
tariina Lammela, Tommi Ju-
hani Repola ja Maisa Hele-
ne Hyrkäs, Petri Joel Dep-
ner ja Anne Laura Emilia 
Mikkola, Lauri Erkki Kan-
gas ja Milla Kristiina Kurt-
ti, Ville Juhani Mustonen ja 
Kaisa-Riikka Amanda Kar-
vonen.
Oulujoki: Juha Matti Hevos-
maa ja Johanna Eliisi Tolo-
nen. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Ester Saa-
ra Kinnunen s. Järvinen 
72, Hertta Siviä Pesonen 
s.Vihavainen 97.
Karjasilta: Päivi Hannele 
Haataja s. Uotinen 57, On-
ni Ilmari Kauppila 73, Mi-
ka Jere Tapani Rimpiläinen 
32, Hilma Hillervo Väyrynen 
s.Tauriainen 82.
Tuira: Eila Matilda Hytin-
koski s. Riihimäki 87, Paavo 
Pekka Juhani Karppinen 59, 
Roosa-Maria Sarlotte Lahti-
nen 17, Matti Juhani Mylly 
58,  Maija Määttä s. Mäkelä 
82, Fanny Emilia Utriainen 
s. Ervasti 99, Arto Kalervo 
Väisänen 45.
Oulujoki: Maire Kyllikki 
Skantsi s. Svärd 83, Sirkka 
Tikkala s. Määttä 57.

Perjantaina 9.9.2011

klo 9  Alkuhartaus Oulujoen kirkossa.
 Myllyojan ja Oulujoen koulujen musiikkiryhmät. 
 Puheenvuorot: piispa Samuel Salmi ja 
 kirkkoherra Jouni Riipinen.

klo 19  Konsertti Oulujoen kirkossa.
 Oulujoen seurakunnan kuorot.
 Puhe: kappalainen Pentti Kortesluoma

Sunnuntai 11.9.2011

klo 10  Piispantarkastusmessu Oulujoen kirkossa, 
 saarna piispa Andrew Gulle, avustaa Jouni 
 Riipinen, kanttorit: Lauri Nurkkala, Leo   
 Rahko, Sanna Leppäniemi ja Anja Hyyryläinen, 
 Gaudiate-kuoro.
  
 Yleinen piispantarkastus

n. klo 12.30 Lounas Myllyojan seurakuntatalolla
 Vapaaehtoismaksu lähetystyölle

 Juhlaohjelma:
 Virsi: 428; 1,2,3
 Lausuntaa, Sari Kokkonen 
 Yksinlaulua, esittäjä Sanna Leppäniemi  
 Puhe: seurakuntaneuvoston vpj. Matti Kakko
 Ylikiimingin Mieskvartetti
 Kiitospuhe: kirkkoherra Jouni Riipinen
 Virsi: 332

Piispantarkastus 9.9. ja 11.9.2011 
Oulujoen seurakunnassa

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 

ma–ke ja pe klo 10–14. Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjoja, polkupyöriä sekä pa-
jan tuotteita, tarjolla myös kahvia yms. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan, p. 044 3161 720. Tervetuloa!
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta (08) 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. (08) 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010
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Kirkkokuoro 
aloittaa 

laulukauden 
to 8.9. klo 18.30. 

srk-salissa. 
Uusiakin 

laulajia mahtuu 
mukaan!

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto
Raamattu- ja rukousilta ti 
6.9. Vanhassa Piilissä, Pöllän-
tie 103.
Päiväpiiri ke 7.9. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 8.9. klo 10 srk-
salissa ja kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro to 8.9. klo 18.30 
srk-salissa.

lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Päiväkerhot käynnistyvät 
Lukkarinkankaan kerhohuo-
neella tällä viikolla. Silja on il-
moittanut tarkemmat ajat il-
moittautuneille. Kerhopaik-
koja voi tiedustella Siljalta p. 
050 5308 758, silja.pihlajanie-
mi@kotinet.com.
Perhekerho to 1.9. klo 10 srk-
talolla.
Ystävyyden talo pe 2.9. klo 
10 srk-talolla, juttu ja kahvi-
tuokio aikuisille.
Ekaluokkalaisten kouluun 
siunaaminen pe 2.9. klo 
10.15 kirkossa. 
Retki hiippakunnan lähetys-
juhlille la 3.9. Haukiputaan 
Jatuliin. Lähtö srk-talon edes-
tä klo 8.30, paluu illalla. Tule 
mukaan kuulemaan ja katso-
maan. Päivien aihe on Jumala 
kutsuu ja vieraita on Kenias-
ta, Tansaniasta ja iranilainen 
nainen Kyprokselta. Nuorille 
ohjelmaa yläkoululla.
sanajumalanpalvelus kir-
kossa su 4.9. klo 10. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen. Lapsille kirkkopyhäkou-
lu sakastissa saarnan aikana.
Lähetysilta ti 6.9. klo 18.30 
srk-talolla. Teemana ”Ru-
kousmatka maailmalle”.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 7.9. klo 14.
Kuoron harjoitukset ke 7.9. 
klo 18.30 srk-talolla.
Diakonia: Yhteisvastuukerä-
yksen tuotolla halutaan nyt 
tukea vähävaraisten lapsiper-
heiden arjen rutiineja tuke-
malla äitien taitoja keittiös-
sä ja antamalla ehkä joitain 
vinkkejä myös muuten kodin-

hoitoon. ”Kotirumba rullaa-
maan” -hankkeen toteuttaja-
na Marttaliitto. Marjo tarvit-
sisi nyt muutaman innokkaan 
äidin mukaan syyskuussa Lu-
mijoella järjestettäville ruo-
kakursseille (4 kolmen tun-
nin kokoontumiskertaa). Ky-
sy heti lisää p. 045 6381 973! 
Maksuton!
Partio: Metsähanhet Lumijo-
en srk-talolla joka toinen tiis-
tai, ensimmäinen kerta 13.9. 
klo 15–16.30, Make Korho-
nen. Partioon voivat tulla 
10–13-vuotiaat pojat!
Tulossa: Kirkkokonsertti so-
tainvalidien hyväksi su 11.9 
klo 17 kirkossa, ohjelma 5 €. 
Mieskvartetti Owla sala, Uusi 
ääni -kuoro, johtaa Taru Pis-
to, Sanna Smolander piano, 
Johanna Kiviharju huilu.
Rauhanyhdistys: Pe 2.9. klo 
19 raamattuluokka 5–6-lk. 
Hekkala ja 7–8-lk. Pernu. La 
3.9. klo 19 aikuistenilta ry:llä. 
Su 4.9. klo 12 pyhäkoulu ry:llä 
ja klo 17 seurat ry:llä. Päivä-
kerho ry:llä ma 5.9., ke 7.9. 
klo 17–18,30 ja ti 6.9., to 8.9. 
klo 17.30–19.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14
 
Kirkkoherranvirasto 
(08) 387 172
 
Srk-talo 
(08) 387 395
 
Kerhohuone
(08) 387 512

Lumijoen pappina 
aloittaa syyskuun 
alusta Jaakko 
Tuisku. Hän on 
kirkkoherran 
sijaisena puolen 
vuoden ajan.

A ar o Ku k ko h ov i

Kaikenikäisten 
kaverikerho 
kokoontuu torstaisin 
klo 10 seurakuntasalis-
sa ja kirkon kerhohuo-
neessa. Tule mukaan 
rupattelemaan, 
kahvittelemaan, leikki-
mään ja laulamaan.

Kirkko täyttyi juhlakansasta kirkkoherra Timo Juntusen virkaan
asettamismessussa sunnuntaina 28. elokuuta.

Ystävä- ja 
lähimmäispalvelun 
kuukausikokous 
ma 5.9. klo 14 srk-
salissa.  Tule rohkeasti 
mukaan toimintaan - 
ystäviä ja lähimmäisiä 
tarvitaan!

Lumijoen Pappilaa
myydään jälleen

Lumijoen  pappila on myyn-
nissä jälleen. Edellinen 
kauppa viime keväältä ka-
riutui, kun brittiläis-suo-

malainen ostajapari ei kyennyt-
kään maksamaan kauppahintaa, 
joka oli 350 000 euroa. Pariskun-
ta ei ehtinyt muuttaa pappilaan, 
mutta asetteli yhteen huoneeseen 
verhoja.

Nyt myyntihintaa on alennet-

tu 295 000 euroon, kertoo kirk-
koneuvoston puheenjohtaja Sep-
po Pietilä.

Lumijoen pappilan myynnil-
lä aiottiin rahoittaa kirkon ikku-
na- ja oviremontti. Aie on sama 
nytkin, mutta kaupan kariutu-
misen vuoksi seurakunta joutuu 
ottamaan lainaa. Kirkkoneuvos-
to päätti 15. kesäkuuta, että seu-
rakunta ottaa 150 000 euron lai-

nan pankista. 
Pietilän mukaan seurakunta 

saattaa joutua kohottamaan vero-
prosenttia  Siihen kuitenkin vai-
kuttavat muutkin paineet kuin 
kirkon ikkunaremontti.

Pietilän mukaan lumijoki-
set toivovat, että pappila säilyisi 
asumiskäytössä. Taloon voisi tul-
la esimerkiksi hoito- tai perheko-
ti. Pietilä kuitenkin korostaa, että 

on täysin ostajan vallassa, mihin 
käyttöön pappila tulee.

Lattian hionta ja käsittely on 
ostajalla edessä heti. Pietilän mu-
kaan rakennus on muuten niin 
hyvässä kunnossa, että ostajan 
tarvitsee vain kantaa huoneka-
lunsa sisään.

Talon huoneistoala 260 neliötä 
ja kokonaisala 340 neliötä. Pappi-
lassa on  1,53 hehtaarin tontti, jo-

ka rajoittuu Lumijokeen.
Pappila on rakennettu 1903. Se 

on ollut papin perheen asuntona 
marraskuuhun 2010 saakka. Pap-
pilan lisäksi tontilla kaksi talous-
rakennusta, maakellari ja laavu.

PEKKa HELiN
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu pe 9.9.
Rukouspiiri to 1.9. ja to 8.9. 
klo 18 Puttaan Tuvassa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 5.9. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, ke 7.9. 
klo 13 Kellon srk-kodilla sekä 
to 8.9. klo 13 srk-keskukses-
sa. Kerhossa hartaus, kahvit, 
keskustelua ja laulua, jump-
paa sekä aivoille että keholle. 
Seurakunta tarjoaa taksikyy-
tiä, johon ilmoittautuminen 
maanantaisin klo 9–11 dia-
koniatoimistoon p. (08) 5472 
636, kyydintarve varmiste-
taan ensimmäisellä kerho-
kerralla. 
Kätevät kädet -kädentai-
toryhmä aloittaa ti 6.9. klo 
12 Puttaan Tuvalla. Käsitöi-
tä, maalausta ja leipomis-
ta yhdessä ideoiden. Ryhmä 
on maksuton, mukaan mah-
tuu 10 osallistujaa. Ryhmä 
kokoontuu tiistaisin, ilmoit-
taudu mukaan paikan pääl-
lä. Järjestää Haukiputaan Yh-
dessä Yhdistys ry ja Haukipu-
taan seurakunta. 
Raamattupiiri ke 7.9. ja ke 
14.9. klo 18 Puttaan Tuvassa. 
Perhekerhot: Martinniemen 
srk-kodilla perjantaisin klo 
9.30–11, Jokelan vanhalla 
koululla perjantaisin klo 10–
11.30, kirkonkylän Wirkkulas-
sa perjantaisin klo 10–11.30, 
sekä Kellon srk-kodilla tors-
taisin klo 9.30–11. Perheker-
hot eivät kokoonnu pe 9.9., 
Martinniemen perhekerho ei 
kokoonnu myöskään pe 16.9.

Juttukahvila kaikenikäisille 
to 8.9. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla. Seurakunta tar-
joaa taksikyytiä, ilmoittau-
tuminen maanantaisin klo 
9–11 diakoniatoimistoon p. 
(08) 5472 636.
Tunteitten turnajaiset pe 
16.9. alkaen. Neljällä kokoon-
tumiskerralla käydään läpi vi-
ha, suru, pelko ja häpeä. Li-
sätiedot ja ilmoittautumi-
set 16.9. mennessä Tarja Kai-
nulaiselle p. 040 8245 
861 tai tarja.kainulai-
nen@evl.fi.
"Itsetuntemus per-
heen voimavara-
na" -ryhmä aloit-
taa la 17.9. Työsken-
tely koostuu kahdek-
sasta ryhmäterapeuttises-
ta työskentelystä psykodraa-
man keinoin. Ohjaajana per-
he- ja psykoterapeutti, psy-
kodraamaohjaaja Teija Pir-
nes. Osallistumismaksu 70 €. 
Ensimmäinen kokoontumi-
nen la 17.9. ja muut kokoon-
tumiset tiistai iltaisin. Lisätie-
dot ja ilm. 9.9. mennessä Tei-
ja Pirnekselle p. 040 5420 651 
tai teija.pirnes@instory.fi
Nuorten leiri rippikoulun 
käyneille nuorille Isollanie-
mellä 23.–25.9. Hinta 10 €. 
Ilm. 29.8.–12.9. osoitteessa 
www.alakkonäämua.fi. 
Rovastikunnallinen nuor-
ten yö Pudasjärvellä 30.9.–
1.10. Hinta 10 €. Ilm. 29.8.–
12.9. osoitteessa www.alak-
konäämua.fi. 
Puttaan Tupa avoinna tors-

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho maanantaisin 
klo 18 kirkonkylän srk-talolla 
5.9. alkaen. Omat puikot mu-
kaan. Nuttukerho ottaa vas-
taan lankalahjoituksia (myös 
kerien loppuja), voit tuoda 
niitä kerhoon tai kirkkoher-
ranvirastoon lähetyssihtee-
rille.
Eläkeläisten leiri 15.–16.9. 
Luurinmutkan leirikeskuk-
sessa. Leirille pääsee 20 lei-
riläistä ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Leirin hinta on 30 
€, sis. kuljetus, ruokailut ja 
leiriohjelma. Ilmoittautumi-
set ma 5.9. mennessä Sirk-
ku Määtälle, p. 040 7790 368 
tai Leena Hintsalalle, p. 040 
7790 365. Leiriläisille lähete-
tään leirikirje, jossa on ohjel-
ma ja henkilötietolomake.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri keskiviikkoisin 7.9. alkaen 
klo 12 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ja Seurakuntapiiri 
torstaisin 8.9. alkaen Kirkon-
kylän srk-kodissa klo 12–13 

kahvitarjoilu, hartaus ja oh-
jelmaosuus klo 13.
Oma Hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 8.9. klo 
12.30–14 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Tarvittaessa kul-
jetus Kirkonkylän srk-kodilta 
klo 12.15. 
Diakonian palveluryhmän 
syksyn toiminnan suunnit-
telupalaveri pe 9.9. klo 13 
Kirkonkylän srk-kodin Top-
pelius-kokoushuoneessa. 
Limingan rovastikunnan 
miesten eräretki Puolangal-
le 3.–4.10. Retki on tarkoitet-
tu yksinäisille erähenkisille 
miehille. Tiedustelut diakoni 
Arvo Yrjölä p. 040 7707 431.
Varhaisnuorten kerhot: 
Kokkikerho maanantaisin 
klo 17–18.30 ja Puuhakerho 
7–11-vuotiaille tiistaisin klo 
17–18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Heppakerho 
8–10-vuotiaille maanantaisin 
klo 17.30–18.30 ja Kokkaileva 
teemakerho keskiviikkoisin 
klo 17–18.30 Keskustan srk-
talon kerhotilassa. Leikkivä 

kokkauskerho 7–10-vuotiaille 
keskiviikkoisin klo 17-18.30 ja 
Bändikerho 5.–6. -luokkalai-
sille torstaisin klo 17–19 Van-
hassa pappilassa. Bändiker-
hoon ilmoittautuminen Ar-
to Pisilälle p. 040 7790 745. 
Kansainvälinen toimintaker-
ho 3.–6.-luokkalaisille maa-
nantaisin klo 16.30–17.30 Kir-
kon huoltorakennuksen ker-
hotilassa. Liikuntakerho tiis-
taisin klo 16.30–17.30 nuori-
soseuralla.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa.
Syksyn perhekerhot aloit-
tavat 5.9. alkavalla viikolla, 
Kirkon perhekerho alkaa jo 
pe 2.9. Perhekerhot kokoon-
tuvat klo 9.30–11: perjantai-
sin Pyhän Kolminaisuuden-
kirkossa, keskiviikkoisin Kes-
kustan srk-talolla. Keskiviik-
koisin ja torstaisin Vanhassa 
pappilassa. Tiistaisin ja keski-
viikkoisin Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten ryhmä 
maanantaisin Keskustan srk-
talolla ja perjantaisin Kokko-
kankaalla.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Yläkoululaisten ja van-
hempien ilta to 1.9. klo 19 
ry:llä. Aloitusraamattuluokka 
pe 2.9. klo 18 kaikki ryhmät 
ry:llä. Varttuneiden nuorten 
retki  la 3.9. alkaen klo 10 Iin 
Karhusaari. Aloituspyhäkou-

Uusi Nepal-aiheinen draama
Nunulla on unelma 

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla Haukiputaan 
kirkonkylän yläkoululla la 3.9. klo 15.30–16.15.

15-vuotiaalla nepalilaistyttö Nunulla on unelma: hän ha-
luaa oppia lukemaan. Mutta Nunu on köyhä ja rampa tyt-
tö alakastisesta perheestä. Esityksessä Nunun tarinaa kul-
jetetaan muusikon, näyttelijän ja tanssijan voimin vuoro-
vaikutuksessa yleisön kanssa. Toteutuuko Nunun unelma? 
Mitä sinä tekisit, jos olisit Nunu?

Vuorovaikutteisen ja osallistuvan näytelmän on käsikir-
joittanut ja ohjannut Antti Sevanto. Sevannon Jalat -mo-
nologi ja Liekki palaa -musikaali ovat koskettaneet tuhan-
sia suomalaisia.

Nepal-draama on suunnattu erityisesti nuorille ja sen 
jälkeen on Nepal-työpaja, jossa syvennetään eri keinoin 
esityksen teemoja.

Antti Sevanto on koulutukseltaan teatteritaiteen mais-
teri. Hän on valmistunut ohjaajantyön koulutusohjelmas-
ta Rose Bruford Collegesta Lontoosta, jota edelsivät opin-
not Tampereen yliopiston draamalinjalla vuosina 1994–96. 
Antti Sevanto on tunnettu sydämellisen hersyvistä koko-
perheen teksteistään sekä teatterityöstään kirkon piirissä. 
Hän työskentelee parhaillaan musiikkiteatterikoulutuksen 
vastaavana opettaja Kansanlähetysopistossa Ryttylässä se-
kä ohjaaja-käsikirjoittajana Suomen Lähetysseuran Teatte-
ri Kumben produktioissa. Vuosina 2002–04 hän toimi Do-
verin nuorisoteatterin taiteellisena johtajana Britanniassa.

taisin ja perjantaisin klo 12–
15. 
Kellonkartanon toimintaa: 
sielunhoidollinen seminaari 
2.–4.9., Tor Spiik.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: yhteis-
raamattuluokka pe 2.9. klo 
18.30 ry:llä, nuortenilta la 
3.9. klo 19 Jokikylän ry:llä, 
yhteispyhäkoulu su 4.9. klo 
12 ja toimintakauden avajai-
set klo 13.30 ry:llä, Kello: seu-

rat su 4.9. klo 17 ry:llä, 
päiväkerho ma 5.9. 
klo 17.30 ry:llä, Jo-
kikylä: Toiminta-
kauden avajaiset 
pe 2.9. klo 18.30 

ry:llä, nuortenilta la 
3.9. klo 19 ry:llä, pyhä-

koulut su 4.9. klo 12, Asema 
e Jaakko Vänttilä, Asema p 
Jarno Vänttilä, Keskikylä Ti-
mo Koivukangas, Vänttilän-
perä Reima Niemelä, Taipa-
leenkylä Jaakko Klasila, seu-
rat su 4.9. klo 16 ry:llä, yhteis- 
ja ilmoittautumiskerho ti 6.9. 
klo 17.30–19 ry:llä.
Kastettu: Aki Antti Mikael 
Karhu, Saija Eerika Alakärp-
pä, Miska Juhani Marjeta, 
Veeti Valtteri Saarela, Jonas 
Tuomas Sirviö, Janne Jalma-
ri Määttä, Enni Helmiina Saa-
rela, Jenny Charlotta Häyry-
nen, Mikael Eerikki Märsy.
Avioliittoon kuulutettu: Mi-
ka Juhani Jaara ja Satu Maa-
rit Rönty.
Kuolleet: Taina Orvokki Ryt-
könen 52. 

Titta Tunkkari, Antti Sevanto ja Pekka Nyman. 

Mar k ku Mat t i l a

Katso 
Haukiputaan 
liite lehden 

välissä!

Seurakunnan kuorot 
aloittavat syyskauden

Askeleet pe 2.9. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 8.9. klo 16–16.45 
Kirkonkylän srk-kodissa ja pe 9.9. klo 15–16 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Mukulakuoro ma 5.9. klo 18 ja ti 6.9. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 7.9. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa. 
(ei 14.9., jatkuu taas 21.9.)
Versot su 11.9. klo 17 Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet (eläkeikäisille) to 22.9. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Kaikkiin kuoroihin otetaan lisää laulajia. 

ks. kuoroista lisätietoa www.evl.fi/srk/kempele/
musiikkit_paasivu.htm tai
Marja-Liisa Jääskeläinen p. 040 7790 316 ja 
Marjo Irjala p. 040 7790 337.

Taizé-rukoushetki  
Vanhassa kirkossa to 8.9. klo 18 
 

 
Rukoushetki koostuu Taizé-lauluista, 
raamatunteksteistä, rukouksesta ja 
hiljaisuudesta. Kolehti lähetystyölle. 

lu su 4.9. klo 12 kaikki ryh-
mät ry:llä. Seurat su 4.9. klo 
16 ry:llä. Päiväkerhot alkavat 
ma 5.9. ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 2.9. klo 19, 
Keränen Liisa ja Timo, Met-
säniku 13. Seurat su 4.9. klo 

16 ry:llä.
Kastetut: Pinja Aino Olivia 
Pekkala, Heljä Seliina Sar-
lotta Autiola, Viivi Maria Ke-
ränen. Kuollut: Veli Veikko 
Määttä, 48. Jouko Vesa Vii-
nikangas, 61.



25   Nro 27    1.–8.9.2011

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Kirkkokuoro (kauden avaus-
harjoitus) to 1.9. klo 18.30–
22, seurakuntakeskus. Kirk-
kokuoron kauden avaus, uu-
det ja entiset nais- ja mies-
laulajat, tervetuloa! Kau-
den päätavoitteena Jyväsky-
län kirkkolaulujuhlat ensi ke-
vätkaudella. Voit tiedustel-
la kuoroista tarkemmin jark-
ko.metsanheimo@evl.fi tai p. 
0400 487 187.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk), p. 0400 
775 164 tai Seija Lomma (Kk), 
p. 040 579 3247 ja Jaana Kon-
tio (Jääli), p. 040 579 3248.  

Diakonia- ja ystäväpiiri ma 
5.9. klo 13–14.30 Kolamäen 
kerhohuoneella, Kivitie 1. 
Syksyn aikana teemme lahja-
paketteja, jotka lähetetään 
jouluksi apua tarvitseville 
lapsiperheille Tarton Peetrin 
ystävyysseurakuntaan. 
Naisten kasvuryhmä torstai-
sin 1.9. lähtien klo 14 Mon-
tin-salissa.
Perheleiri yhdessä Iin seu-
rakunnan kanssa 16.–18.9. 

Kastetut: Ville Jere Alek-
si Tervo. Niklas Lenni Eli-
as Nygård. Emma Elina 
Sirviö. Milena Elvi Johan-
na Ojala.
Vihitty: Mika Heino Os-
kari Ojala ja Nina Margit 
Heikkinen.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, käynti
srk-talon pihan 
puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Lähetysvintin toiminta jat-
kuu ma 5.9. klo 12 totuttuun 
tapaan.
Limingan seura-
kunnan lähetys-
työn retki hiippa-
kunnan lähetys-
juhlille, JUMALA
KUTSUU, Hauki-
putaalle lauantai-
na 3.9. Lähtö klo 8.30 
seurakuntatalolta ja pa-
luu klo 18 alkavan Afrikka-

messun jälkeen.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 

1.9. klo 18 Vanamossa 
vietetään Ison kii-

toksen merkeissä. 
Eli tänä vuonna 
leireillä isostehtä-
vissä olleet ovat 
illan kunniavie-

raina saamassa kii-
tosta hyvin tehdys-

tä työstä. Nuortenilta to 
8.9. klo18 NuorisoNurkassa.

Suvelassa. Tervetuloa Suve-
laan nauttimaan syksystä ja 
yhdessäolosta! Leirillä mah-
dollisuus ulkoilla, askarrel-
la, leikkiä, rentoutua ja hil-
jentyä. Leirin hinta: aikuiset 
46 €, lapset 4–18-v. 23 € ja al-
le 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hin-
taan sisältyy majoitus ja ruo-
kailut sekä tapaturmavakuu-
tus. Ilmoittaudu 7.9. men-
nessä Riina Moilaselle, p. 040 
5609 678.

Osallistumme 
Oulun hiippakunnan 

lähetysjuhlille 
Haukiputaalla

 2.–4.9. 
Juhlista lisää osoitteessa 

www.oulunhiippakunnan-
lahetysjuhlat.fi.

Linja-autokuljetus 
järjestetty. 

Lisätietoja lähetyssihteeri 
Terttu Rautiainen-Mulari, 

p. 044 5760 019.

Kirkko-
herranvirasto 

ja muut 
toimistot 
suljettu 
pe 9.9.

AJANVARAUS diakoniatyötekijän 
vastaanotolle ja kotikäyntipyynnöt:
KIRKONKYLÄN DIAKONIATOIMISTO /
Marika Kamps, p. 044 7521 226
TUPOS-VANAMO / Heini Karhumaa, p. 044 7521 227
Marja-Liisa Hautamäki opintovapaalla 31.5.2012 asti ja 
Sinikka Ilmonen vuorotteluvapaalla 31.12.2011 asti.

Varkkatyö: Varkkavintti 
12–14-vuotiaille ke 7.9. klo 
15.15 lähetysvintillä. Lähe-
tys- ja kansainvälisyysaiheis-
ta toimintaa joka toinen kes-
kiviikko.
Partio: Sudenpentujen lau-
manjohtajista on pula. Suu-
rin tarve Tupoksessa, mutta
myös Kirkonkylälle tarvitaan 
uusia. Jos johtajia ei saada, 
uusia laumoja ei aloiteta. 
Uudet laumanjohtajat saavat 
koulutusta tehtävään. Lau-
manjohtajaksi ilmoittautu-
minen Jaakko Korteniemel-
le, p. 050 5405 060. Suden-
pentujen avaustapahtuma 
ja uusien sudenpentujen il-
moittautuminen toimintaan 
tänään 1.9. Rantakylässä klo 
18–19.30. Makkaranpaisto-
mahdollisuus tapahtuman 
jälkeen. Muun partiotoimin-
nan aloitus ti 6.9. klo 18 seu-
rakuntatalolla. MafeCafe ke 
7.9. klo 17 seurakuntatalolla.
Rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe 2.9 klo 18.30 Kaija ja 
Tuomo Hilliaholla sekä Jo-
hanna ja Esa Junttilalla. Yh-
teinen pyhäkoulu ja raamat-
tuluokka su 4.9 klo 11.30 
ry:llä ja seurat klo 14  ja 17 
sekä 18.30 ry:llä.
Kastettu: Sofia Aino Elina 
Alatalo, Anton Eliel Heikki-
nen, Eelis Antti Aukusti Lit-
hovius, Helmi Alisa Katariina 
Norrback.
Vihitty: Jani Mikael Moila-
nen ja Tiina Hannele Aura, 
Arttu Heikki Iivari Tikkanen 
ja Anniina Eliisa Ruohomäki.

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ulkoillaan säävarauksella 5.9. 
HUOM! Jäälin kappelissa ei 
perhekerhoa perjantaina 9.9.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 6.9. klo 10 
Jäälin kappelissa. Ryhmä en-
simmäisen lapsen saaneille 
vanhemmille kahvikupposen 
äärellä.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin keski-
viikkoisin klo 15 mennessä p. 
0400 835 374 / lastenohjaajat.

Tervetuloa mukaan kirkkokuoroon!
Kirkkokuorolla on laulujuhlavuosi, joten uutta ohjelmis-
toa opetellaan syksystä alkaen. Kiimingin seurakunnan 
kirkkokuoro kokoontuu kauden ensimmäiseen harjoituk-
seen ja avajaiskahville tänään to 1.9. klo 18.30–20 seu-
rakuntakeskuksessa. Ensimmäiset esiintymiset ovat 11.9. 
Marja Ainalin lähtöjuhlassa ja 25.9. Jäälin messussa. Oh-
jelmassa on aluksi pieniä lauluja, mutta niiden rinnalla 
aletaan harjoittelemaan keväällä 2012 kirkon musiikki-
juhlille harjoiteltavaa haasteellisempaa ohjelmistoa. Kir-
kon musiikkijuhlat ovat keväällä 2012 ja siten ennen vie-
tetään alueellista laulujuhlaa samalla ohjelmistolla Ou-
lussa. Koska kirkkolaulujuhlaohjelmisto on kaikille uusi, 
nyt on erittäin hyvä vaihe tulla uutena mukaan! Kuoros-
ta löytyy sympaattisia miehiä ja naisia ikähaitarilla 35–
70-v. ja lauluja harjoitellaan huolellisesti. Kuoroa johtaa 
Jarkko Metsänheimo.

Poikakuorot jatkavat ja tyttökuoroja suunnitellaan
Poikakuororyhmät (koulutuskuoro ja pääkuoro) jatka-
vat keskiviikkoisin seurakuntakeskuksessa Ulla ja Jarkko 
Metsänheimon johdolla. Suunnitteilla on myös mm. tyt-
tökuorotoimintaa jota suunnitellaan yhteistyössä uutena 
perustettavan musiikkikoulun kautta. Kuorot harjoittele-
vat ja esiintyvät  seurakunnan tilaisuuksissa.

Kuorotoiminnasta kannattaa kysyä rohkeasti kanttori 
Jarkko Metsänheimolta, p. 0400 487 187 tai jarkko.met-
sanheimo@evl.fi.

Diakonian toimintaa syksyllä 2011
Naisten kasvuryhmä to Montin-salissa alk. 1.9. klo 14.
Diakoniapiiri joka toinen ma 
Jäälin kappelilla alk. 5.9. klo 13.
Diakonia- ja ystäväpiiri joka toinen ma 
Kolamäen kerhohuoneella alk. 5.9. klo 13.
Naisten saunaillat kerran kuukaudessa 
alk. to 25.8. klo 18.
Juttunurkka ja työttömien ruokailu 
Jäälin kappelilla ma alk. 5.9. klo 10.
Omaishoitajaryhmä kerran kuukaudessa 
Senioritalossa alk. 1.9. klo 13.
Mielenterveyskuntoutujien omaisryhmä 
kerran kuukaudessa alk. 30.8. klo 13 Jäälin kappelilla.
Eläkeläiskerhot kyläpiireittäin kerran kuukaudessa:
• kirkonkylän kerho kuukauden ensimmäinen 
 keskiviikko klo 13 Montin-salissa.
• Jäälin kerho kuukauden toinen tiistai klo 13 
 Jäälin kappelilla.
• Alakylän kerho kuukauden kolmas tiistai klo 11 
 Alakylän nuorisoseuralla.
• Huttukylän kerho kuukauden kolmas keskiviikko klo 14 
 Huttukylän koululla (Huom! paikka vaihtunut).

Nuorisotyö: Yökahvila pe 
2.9. klo 18.30–22 seurakunta-
keskus. Rippikouluinfoon ke 
14.9. kutsutaan kaikki 1997 
tai sitä ennen syntyneet; klo 
18 Jokirannan koulupiiriin 
kuuluvat ja klo 18.45 Laiva-
kankaan koulupiiriin kuulu-
vat nuoret ja heidän vanhem-
pansa. Lisätietoja Aulikki Rin-
ta-Säntti p. 040 743 1904.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 4.9. klo 15 Montin-
salissa. Puhujana Raimo Sa-
lonen.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat ja perheruokailu su 4.9. 
klo 13 Aarne Mikkonen,  rau-
hanyhdistys.
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eurakunnissa tapahtuu 1.–8.9.2011S
Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
(08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi 
tai numerosta 
(08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Seurakunnan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

Perheiden 
ulkoilutapahtuma 

sunnuntaina 4.9. klo 16–18 seurakuntatalon 
läheisyydessä. Tapahtumassa keittoateria  3 € / henkilö, 

alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Ulkoilutapahtuman päätteeksi messu kirkossa klo 18.

Hartaus ke 7.9. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Sirpa Miet-
tunen
Lähetysilta ke 7.9. klo 18 toi-
mitalolla, Vattukuja 2. Syys-
kauden aloitus.    
Perhekerho Repussa ja Sa-
lonpään ry:llä keskiviikkoi-
sin klo 9.30–11 ja Parkkiker-
ho perhepäivähoidon väelle 
Vattukujalla keskiviikkoisin 
klo 9–10.30. Tervetuloa!

Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 2.–4.9. Haukipu-
taalla. 
Syksyn ensimmäiset pyhä-
koulut su 11.9. klo 12 Repussa 
ja Salonpäässä. Tervetuloa!
KyläKamari ja Terveyspoint-
ti avaa ovensa syyskaudelle 
ma 5.9. klo 11-14 Vanha pap-
pila, Pappilantie 28. Tervetu-
loa kahvittelemaan ja vaihta-
maan kesän kuulumisia.

Haluaisitko tehdä vapaaeh-
toistyötä tulemalla mukaan 
KyläKamari toimintaan?  Lisä-
tietoja diakonissa Riitta Mar-
kus-Wikstedt p. 044 7453 848                                    
Kyläkamarin tukiryhmä, jo-
ka on avoin kaikille  ti 13.9. 
klo 13. Tule mukaan vaikutta-
maan syksyn toimintaan. Pap-
pilantie 28.
Kirkonkylän ry: Raamattu-
luokka I  su 4.9. klo 12 ry, raa-
mattuluokka II Kylänpuoli ja
Keskikylä ry, Karhuoja; Pekka 
Kinnunen, klo 16 seurat Ju-
hani Liukkonen, Esa Kurkela. 
Isien ja äitien virkistysilta la 
3.9. klo 18.30 Umpimähkässä 
”Jaksaminen” Oulun seudun 
nuortenilta 9.9. klo 19 Oulun-
salon ry ”Maailmassa, mutta 
emme maailmasta”.
Salonpään ry:  Vastuuhenki-
löiden ilta pe 2.9. klo 18.30 
ry:llä. Seurat ja lauluilta su 
4.9. klo 16 ry:llä Olavi Hyry. 
Kastettu: Ida Emilia Kainua, 
Veeti Pentti Johannes Lepis-
tö, Miia Aino Olivia Mietti-
nen, Aleksi Mikael Koskela, 
Enni Orvokki Toljamo, Aapo 
Valtteri Iisakka.
Vihitty:  Tomi Kristian Puos-
kari ja Eija Annika Korkiakos-
ki. Markku Osmo Nauska ja 
Merja Tuulikki Limingoja. Ka-
ri Mauri Juhani Päätalo ja He-
lena Sofia Öhman.

Uudet ja vanhat isoset!

Nuorten messu 
sunnuntaina 4.9. klo 18 Oulunsalon kirkossa
Messun jälkeen iltapala ja isosinfo seurakuntatalolla. 

Tule ilmoittautumaan isoskoulutukseen tai 
ilmoittamaan halukkuutesi jatkaa isosena tulevana 
toimikautena. 

Lisätietoja nuorisotyön nettisivulla. 

Oulunsalon seurakunnan 
vapaaehtoistehtävissä 

ja Yhteisvastuukerääjinä 2011 
toimineille  

tiistaina 20.9. retki Kalajoelle. 

Omavastuu 10 €, johon sisältyy bussikuljetus, 
tulokahvit, lounas ja iltapäiväkahvit. 

Hartaushetket to 1.9. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 1.9. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 6.9. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla.
Hartaus ti 6.9. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa.
Aikuisten raamattupiirin 
syyskauden aloitus ti 6.9. klo 
16.30 srk-talon kappelihuo-
neessa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ke 7.9. klo 15 Ranta-
kodissa.
Rukouspiiri ke 7.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat ”Jumala kutsuu” 
2.–4.9. Haukiputaalla. Tar-
kempi ohjelma löytyy osoit-
teesta www.oulunhiippa-
kunnanlahetysjuhlat.fi 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakunta-
salissa sekä parillisten viikko-
jen torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella.
Nuoret ja rippikoululaiset: 
Koulupastoripäivystys to 1.9. 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Päivystys pe 2.9. klo 
15–17 nuorisotoimistolla. 
Nuortenilta pe 2.9. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa. 
Yökahvila Valopilkku la 3.9. 
klo 19–24 Nuokkarilla. Rippi-
koululaiset klo 19–21 yökah-
vilassa, jolloin pidettävän 
hartauden jälkeen saa mer-

kinnän rippikoulukorttiin. 
Rippikoululaisten raamattu-
piiri su 4.9. klo 12–13 srk-ta-
lon alakerrassa. Nuortenilta 
to 8.9. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 8.9. 
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 1.9. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. Pe 2.9. klo 19 yhtei-
nen veljesilta ry:llä. La 3.9. 
klo 19 nuortenilta ry:llä. Klo 
19 raamattuluokat 4–6-lk Ja-
ri ja Mari Kangastiellä ja raa-
mattuluokka-iltakylä 7–8-lk 
Leinosella, Viistokuja 9. Su 
4.9. klo 12 pyhäkoulut: Ant-
tila Syri, Pälli Taskila, Kirkon-
kylä Taskila, Korivaara Mik-
konen, Suokylä Rautakoski. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 5.9. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. To 8.9. klo 19 om-
peluseurat kodeissa: Härkö-
nen, Horsmatie 7 ja Pekkari-
nen, Rönköntie 48.
Laitasaaren rauhanyhdis-

tys: Pe 2.9. klo 18 raamat-
tuluokka Ihme, Takata-

lontie. Klo 19 yhteinen 
veljesilta Muhoksen 
ry:llä. La 3.9. klo 19 
raamattuluokka 7–8-

lk R. Leinosella, Viistokuja 9. 
Klo 19 nuortenilta Muhoksen 
ry:llä. Su 4.9. klo 12 kaikkien 
yhteinen pyhäkoulu ry:llä. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ti 6.9. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. 

Kastettu: Eelia Mikael Kar-
humaa, Ellen Katariina Kar-
humaa, Minea Enna Olivia 
Väisänen. 

Keskipäivänkerho 
ke 7.9. 

seurakuntatalossa, 
Leena Leskelä, 

Simo Pekka Pekkala.
Syyskauden aloitus, 

kerhoa pidetään jatkossa
 joka toinen 
keskiviikko.

Muhoksen kunnan nuorisotoimi ja Muhoksen evl. seurakunnan 
nuorisotyö kouluttavat uusia kerhonohjaajia syksyksi 2011 – ke-
vääksi 2012. Haemme koulutukseen motivoituneita ja reippaita 
nuoria. Mikäli olet 9.-luokkalainen tai sitä vanhempi, voit osallis-
tua koulutukseen.

Koulutus järjestetään lauantaina 10.9. Muhoksella seurakuntata-
lolla klo 10–17 ja sunnuntaina Utajärvellä klo 10–17 välisenä aika-
na. Mahdollisia lisäkoulutuspäiviä on tulossa syksyn 2011 aikana. 
Koulutuksen käytyä voit toimi kunnan ja seurakunnan kerhoissa 
ohjaajana ja saat koulutuksesta todistuksen, joka auttaa esimer-
kiksi kesätöiden hakemisessa.

Kerhonohjaajille maksetaan palkkiota 7 euroa / kerhokerta. Sito-
vat ilmoittautumiset koulutukseen keskiviikkoon 7.9. mennessä 
Muhoksen nuoriso-ohjaaja Heikki Väkeväiselle osoitteeseen heik-
ki.vakevainen@muhos.fi tai puhelimitse numeroon 044 4970 404.

Lisätietoja:
Tuula Väänänen, tuula.m.vaananen@evl.fi / 040 5246 534
Heikki Väkeväinen, heikki.vakevainen@muhos.fi / 040 4970 404
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Teol. maist. 
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu 8.–9.9. Kiireellisissä tapa-
uksissa ota yhteys suoraan 
seurakunnan työntekijöihin. 

KeSTiLä
Seurakuntakerho pe 2.9. klo 
10 srk-kodissa.
Ompeluseuramyyjäiset pe 
2.9. klo 19 ry:llä.
Hautausmaahartaus su 4.9. 
klo 11, Saila Karppinen ja Un-
to Määttä.
Seurat su 4.9. klo 12 ry:llä, Ju-
ha Heikkilä ja Pekka Tölli.
Ystävänkammari ke 7.9. klo 
10 kerhokodissa.
Päiväkerho to 8.9. klo 11 ker-
hokodissa. 
Perhekerho ke 14.9. klo 10 
kerhokodissa. 
Kuollut: Väinö Aulis Lämp-
sä 78.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 6.9. klo 
12 Väinölässä. 
Siioninvirsiseurat ti 6.9. klo 
18.30 Väinölässä, Matti Nuo-
rala.
Veteraanikuoro to 8.9. klo 11 
srk-talossa.
Kastettu: Jessica Joanna När-
hi.
Vihitty: Jussi Pekka Ikäheimo 
ja Piia Susanna Takkinen.

PuLKKiLa
Tuuletuspäivän tuotto 240 € 
diakoniatyön hyväksi. Kiitos 
vapaaehtoisille, lahjoittajille 
ja osallistujille!
Seurat su 4.9. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Ai-

mo Karhumaa.
Perhekerho ma 5.9. klo 10 
srk-talossa. 
Lankapiiri ma 5.9. klo 17 srk-
talossa.
Seurakuntakerho to 8.9. klo 
12 srk-talossa. 
Lapsikuoro to 8.9. klo 15 ala-
koulun musiikkiluokassa.  Jos 
olet kiinnostunut kuorosta, 
ota yhteyttä Arja-kanttoriin 
044 5181 151.
Päiväkerho pe 9.9. klo 10 srk-
talon kerhohuoneessa. 
Hartaus pe 9.9. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Kastettu: Saaga Maria Kar-
jalainen.

PyHänTä
Seurat su 4.9. klo 15 ry:llä.
Seurakuntakerho ke 7.9. klo 
12 srk-talossa. 

Lauluseurat ke 7.9. klo 18.30 
M Tahkolalla. 
Päiväkerho 3–5-vuotiaille pe 
9.9. klo 10 srk-talon kerhoti-
lassa.
Myyjäiset la 10.9. klo 18 
ry:llä. 
Perhekerho ti 13.9. klo 10 
srk-talossa. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa. Kuoroihin toivotaan li-
sää laulajia.

RanTSiLa
Lastenohjaaja Johanna Hie-
tala aloittaa työt 1.9. Yhte-
ystiedot p. 020 7109 734. 
Seurakuntakerho to 1.9. klo 
13 Rauhalassa.
Opistoilta pe 2.9. klo 19 

Toistemme ilona ja tukena
Naistenpäivä Pulkkilassa

sunnuntaina 11.9. 
klo 10 messu Pulkkilan kirkossa: 

pappina Merja Jyrkkä, kanttorina Unto Määttä,
messun jälkeen ruokailu seurakuntatalossa

(vapaaehtoinen maksu)

Päiväjuhla naisille
"Eri-ikäisiä naisia Raamatussa"

kirkkoherra, bibliodraamaohjaaja 
Ritva-Elina Pylväs, 

musiikkia, runoja ja hyvää mieltä

Pau l i  Y l i ko sk i

K i r k o n ,  k i r k k o p i h a n 
j a  k i r k k o m u s e o n  e s i t t e l y

sunnuntaina 4.9. klo 10 jumalanpalveluksen
jälkeen Piippolassa

ry:llä, Vesa Tahkola.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 4.9. klo 18.30 srk-talossa, 
Tapani Kopsa.
Perhekerho Pallerot ma 5.9. 
klo 10 Nuppulassa. 
Tyttökerho ma 5.9. klo 15.15 
Nuppulassa.
Eläkeliitto ti 6.9. klo 11 srk-
talossa.
Varttuneidenkerho ti 6.9. 

Hartaus ma 5.9. klo 14 Koto-
lassa.
Seurakuntakerho ti 6.9. klo 
12.30-14.00 Tyrnävän srk-ta-
lolla jatkuen viikoittain. Ter-
vetuloa entiset ja uudet ker-
holaiset. Mikäli tarvitset kyy-
tiä, voit käyttää palvelulii-
kennettä. Tilaa kuljetus vii-
meistään edellisenä päivänä 
klo 16 mennessä numerosta 
045 251 7060.
Kirkkokuoron ensimmäi-
nen kokoontuminen ke 7.9. 
klo 18 kanttori Korkiakosken 
kotona Ketunmaantie 19 Ala-

temmes. Tervetuloa mukaan 
entiset ja uudet kuorolaiset. 
Kuoroon otetaan uusia laula-
jia, tiedustelut kanttorilta , p. 
044 7372 613.
Hautausmaa- ja surumusiik-
ki-ilta pe 9.9. klo 18 Temmek-
sen kirkossa ja su 11.9. klo 17 
Tyrnävän kirkossa.
Temmes: Hartaus to 1.9. klo 
10.30 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 4.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 2.9. klo 19 Lii-
sa ja Timo Keräsellä, Metsä-

Hei kaikki 
innokkaat 

nutunneulojat!

Tulkaahan torstaina 
1.9. klo 17–19 

Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneelle 

niin aloitellaan kesän 
jälkeen ”nuttuilua” 
mukavassa seurassa.

Raamattuluentosarja 
Temmeksen seurakuntatalolla
Raili Kemppainen, eläkkeellä oleva kouluneuvos ja 
Pohjois-Pohjanmaan ev.lut. Kansanlähetyksen piiri-
koordinaattori pitää tämän syksyn aikana Temmeksellä 
Raamattuluentosarjan Vanhan Testamentin naisista.

Luennot ovat seuraavina ajankohtina:
to 8.9. klo 18.30–20 Hagar – Jumalan muisti
to 22.9. klo 18.30–20 Hanna – Jumalan lahja
to 29.9. klo 18.30–20 Eeva – Jumalan unelma
to 6.10. klo 18.30–20 Leskivaimo – Jumalan huolenpito
to 13.10. klo 18.30–20 Ruut, Rahab ja Ester – 
Jumalan suunnitelma.

Tervetuloa kaikki mukaan tutkimaan ja ihmettelemään 
Raamatun rikasta sanomaa.

Aamukammarin 
ovet avoinna 
7.9. alkaen joka keski-
viikko klo 9–10.30 Tyr-
nävän srk-talon takka-
huoneessa (sisäänkäyn-
ti pääovesta). 
Aamukammari on tar-
koitettu kaikenikäisten 
kohtaamispaikaksi. Sin-
ne voi tulla kahville, lu-
kemaan lehden, teke-
mään käsitöitä tai vaik-
kapa istuskelemaan ja 
ihmettelemään. Seura-
kunta tarjoaa kahvit. 
Pullat hoituvat nyyttä-
riperiaatteella. 
Aamukammarin kum-
mikohteena on Etiopi-
assa sijaitsevan Hosai-
nan kuurojenkoulun yk-
si vuosiluokka.

Yrittäjän päivä
Sunnuntaina 5.9. vie-
tetään valtakunnallista 
yrittäjän päivää. Tähän 
liittyen seurakunta jär-
jestää yhteistyössä Tyr-
nävän yrittäjien kanssa 
sunnuntaina 4.9. yrittä-
jien kirkkopyhän. Päi-
vä alkaa messulla klo 
10 Tyrnävän kirkossa. 
Messun jälkeen kirkko-
kahvit srk-talolla. Kirk-
kokahvien lomassa on-
mahdollista keskustella 
tämän päivän yrittämi-
sen haasteista ja tulevai-
suuden näkymistä. 
Tervetuloa!!

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus
Kiinnostaako vapaaehtoistyö, mutta tarvitset 
koulutusta? Nyt on mahdollisuus korjata tilanne. 
Tyrnävän seurakunta, kunta ja Vares-keskus 
järjestävät yhteisen 16 tuntia kestävän vapaaehtoistoi-
minnan peruskoulutuksen syys-lokakuussa 2011.

Koulutuspäivät: 
 pe 30.9. klo 16.30–20.30
 la 1.10. klo 9.30–15.30
 la 8.10. klo 9.30–15.30
 viikolla 40 tutustuminen yhteisesti sovittuun 
 toimintayksikköön.
Koulutuspaikka: 
Tyrnävän seurakuntatalo, Mankilantie 1.
Kouluttajat: 
Elsa Väyrynen vapaaehtoistoimija Vares-keskus, 
Sirpa Pihlajaniemi sairaanhoitaja Tyrnävän kunta, 
Salme Kinnunen sosionomi-diakoni Tyrnävän seurakunta.

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuspäivinä 
tarjotaan osallistujille kahvit ja ruuat.

Mukaan otetaan max. 14 ilmoittautumisjärjestyksessä.
Sitovat ilmoittautumiset 21.9. mennessä 
Salme Kinnuselle, p. 044 7372 631.

niku 13. Seurat su 4.9. klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Arttu Eemeli Haa-
raniemi, Aino Elli Olivia Kar-
hu, Minka Rosalia Adalmiina 
Lampela.
Avioliittoon vihitty: Juho 
Martti Viljami Jämsä (Hau-
kipudas) ja Satu Maria Erika 
Kortesalmi.

Nuorten 
aikuisten 
Raamis

Jos olet kiinnostunut 
tulemaan mukaan 
nuorten aikuisten 

Raamikseen, niin ota 
yhteyttä Milla Sämpi, 

p. 050 5625 883.

klo 12 Leinosen mökillä Man-
kilassa. 
Lapsikuoro Stellat ke 7.9. klo 
17 srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 9.9. klo 19 
ry:llä.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
6.9. klo 10 ja Pikku Nuput to 
8.9. klo 10 ja klo 13 Nuppu-
lassa.
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kohtaan, toisaalta huoli siitä, että 
monet ihmiset ovat menettäneet 
tuon luottamuksen.

Hyvin kauniilla ja puhuttele-
valla tavalla piispa Olavi kirjoittaa 
taivaasta ja kotitaipaleesta. Muu-
tenkin kirjan sivuilla yhdistyy 
hienolla tavalla kirkon ikivanha 
usko ja toisaalta tapa ilmaista se 
henkilökohtaisesti ja inhimillises-
ti. Tärkeinkään ei jää sanomatta; 
Kristuksen sovitustyö ja anteeksi-
antamuksen sisältämä armo ovat 
runsaasti esillä.

VEiJO KOiVuLa

Aina sentään  
joku ilo

Leinonen, Maaria: Elämä on 
enemmän. Kauneimpia 
runoja. Kirjapaja 2011.

Ei kysyjälle aina valmiita vas-
tauksia: vain hento valonsä-
de, vain valon aavistus. Ja 
raolleen jätetty ovi. Etäällä. 

Näin kirjoittaa kuopiolainen 
runoilija Maaria Leinonen. Hä-

pääteemoihin. Jokainen runokir-
ja on oma maailmansa, joten tä-
mä runokokoelma muistuttaa lu-
kijaa runouden maailman sydä-
menvaltaavasta vaikutuksesta.

JuHa VÄHÄKaNGaS

Säteilyä
tuormaa, Erkki: Suojelija. 
Jännitysromaani. Kustannus-
Mäkelä 2011.

Kuka halusi räjäyttää tut-
kimusjohtaja Olli Pietilän 
maailman tuuliin? Miksi 
Oulun seudulla tuhotaan 

linkkiasemia? Tutkinnan joh-
toon määrätään Oulusta Helsin-
kiin muuttanut rikoskomisario Il-
po Lipponen. 

Erkki Tuormaa johdattaa lu-
kijaa uudessa kirjassaan päähen-
kilönsä tunteiden ja kokemus-
ten kautta läpi Helsingin ja uu-
den työpaikan koukeroisten hen-
kilösuhteiden, vanhan suolan ja-
non sekä kiristyvän ja vaativan ri-

Tärkeinkään ei 
jää sanomatta

Olavi rimpiläinen: 
Sanon enkä perruuta. 
Sley-Media Oy 2011.

Piispa Olavi Rimpiläisen 
puheita on aikaisemmin-
kin koottu kirjan kansien 
väliin. Edelliset kirjat Ep-

päilemättä (2000) ja Oot vappaa 
(2002) sisälsivät puheita niiltä 
vuosilta, kun kirjoittaja hoiti Ou-
lun hiippakunnan piispan virkaa. 
Tuoreimpaan kirjaan on otettu 
puheita ja alustuksia, joita hän on 
pitänyt eläkevuosinaan.

Puheiden alkuperäiset kuuli-
jakunnat ovat olleet hyvin vaih-
televia: nuoria, opiskelijoita, vete-
raaneja, herätysliikkeiden seura-
väkeä, ”tavallista” kirkkokansaa. 
Vaikka piispan kirjoittamat sanat 
ovatkin hyvää kuultavaa ja luetta-
vaa kenelle hyvänsä, niin lukijan 
kannalta on mukava asia, kun jo-
kaisen puheenvuoron alkuun on 
liitetty maininta alkuperäisyhte-
ydestä.

Piispa Olavi on saanut hy-
vän opettajakoulutuksen. Niinpä 
tekstit ovatkin kauttaaltaan hel-
posti ymmärrettäviä. Puheilla on 
selvästi ytimensä, joista ei eksytä. 
Teologia – esimerkiksi ehtoollisen 
tai vanhurskauttamisen teologia – 
on esillä pureksittavassa muodos-
sa, ilman sivistyssanoja.

Julistus on klassisen kristin-
uskon ja kirkon perinteen vah-
vasti sävyttämää, Raamattu- ja 
Kristus-keskeistä: armoa tarjo-
taan syntisille, mutta ei synnil-
le. Piispan sanoista huokuu toi-
saalta luottamus Jumalan sanaa 

K I N O K U L M A

Terrence Malickin elo-
kuvan The Tree of Li-
fe avainsanat ovat äiti, 
veli ja Job, ja läpi elo-

kuvan armo ja luonto. Jobin 
kirjasta ohjaaja ottaa motok-
si Jumalan ensimmäisestä 
puheesta ”Missä sinä olit sil-
loin kun minä laskin maan 
perustukset…ja Jumalan po-
jat huusivat ääneen iloaan”.  

Elokuvan amerikkalai-

Maailmaan heitetty perhe
seen ydinperheeseen kuuluu äi-
ti, isä ja kolme poikaa, joista jo-
kaisen ääni kuullaan vuorotel-
len sisäisenä äänenä. Kestää kau-
an ennen kuin Malick antaa hen-
kilöidensä puhua toisilleen. Äiti 
kertoo pojilleen elämän kahdes-
ta tiestä. Toinen on armoa, toi-
nen luonto. 

Äiti on hyvyydessään armon 
edustaja ja isä ankaruudessaan 
luonnon edustaja. Jumala on ko-
ko ajan vanhempien ja lasten aja-
tuksissa läsnä. Äiti osoittaa pojil-
leen taivasta ja sanoo: Tuolla Ju-
mala asuu.

Jobin tarina tulee mukaan, 
kun äidin 19-vuotias poika kuo-
lee elokuvan alussa. Kuka pojista 
kuolee jää epäselväksi. Hän ei ole 
kuitenkaan Jack, joka aikuisena 
on yksi sisäisistä äänistä. Mik-
si Jumala kurittaa lapsen kuole-

malla äitiä niin kuin Jobia, joka 
uskossaan on synnitön?  

Amerikkalainen perhe 
1950-luvun Teksasissa liitetään 
maailman syntyyn. Pitkässä jak-
sossa Terrence Malick kuvaa al-
kuräjähdyksen ja elämän hitaan 
kehityksen. 

Teeman kannalta tärkeässä 
kohtauksessa dinosaurus koh-
taa veden rajassa makaavan la-
jikumppaninsa, painaa jalkansa 
eläimen päähän kuin aikoisi sur-
mata sen, mutta nostaa sen pois 
ja laukkaa tiehensä. Kohtauksen 
voi nähdä luonnon ja armon me-
taforana, mutta myös alistami-
sen luonnon ulottumisen ihmis-
kunnan hämärään saakka. 

The Tree of Life edustaa elo-
kuvan valtavirrassa harvinais-
ta kokeellista kerrontaa. Se toi-
mii assosiaatioiden logiikalla. 

Tree of Life, Yhdysvallat 2011. Ohjaus Terrence Malick, pääosissa Brad Pitt, 
Sean Penn ja Jessica Chastan. 

Elokuvan historiassa sen varhai-
sin edustaja oli venäläinen Lev 
Kulesov. Voidaan puhua eloku-
van maantieteestä, jossa merki-
tys syntyy toisistaan näennäisten 
yhteen sopimattomien kuvien ja 
kohtausten rinnastuksessa.  Se on 
vaikea laji, eikä Malick selviä siitä 

ongelmitta. Kuvakieli on het-
kittäin tahattoman koomista.  

The Tree of Life voitti Can-
nesin filmijuhlien pääpalkin-
non.  Mielestäni se on yliar-
vostettu elokuva.

PENtti KEJONEN

Lukunurkka

nen uusin runokirja on kauniis-
ti rytmitetty kokoelma, runot on 
valittu 18 runokirjasta vuosilta 
1983–2008. Hänen runonsa tiu-
kuvat iloa, valoa, ihmiselon tus-
kaa ja riemunkirjavuutta sekä 
luonnon kauneutta ja hauraut-
ta. Hänen säkeensä ovat innoit-
taneet, lohduttaneet, puhutelleet 
ja virkistäneet lukijoita erilaisissa 
elämäntilanteissa.

”Tahtoisin nähdä enkelin kyt-
tyrää kantavan, jaksaisin parem-
min tätä omaani pitkällä kivisel-
lä tiellä”. Leinosen runot ovat ar-
kisen elämän kuvauksia, vaikeuk-
sista, itkuista, jokapäiväisestä rak-
kaudesta ja unelmista rakennet-
tuja. Ne kuvaavat ihmisen elämää 
Jumalan luomassa maailmassa. 

Hän toteaakin eräässä runos-
saan: ”Kirjoitin kauneimman ru-
noni iltaruskoon, meren vaah-
toon, linnunlennon vanaan. Vain 
sinä ymmärsit sen. Ja tulit.” 

Luonnonkuvaukset ovat aina 
olleet myös vahvasti esillä Maa-
ria Leinosen lyriikassa. Hän luo 
tarkasti, kauniisti ja äärimmäisen 
koskettavasti lukijan eteen mie-
lenmaiseman, eläväisen näyttä-
mön, niin että lukijasta tulee ko-
kija ”Ei niin onnetonta päivää et-
tei pientä ilonkyventä tarjoa: lin-
nun helkähdyksen, kastepisaran, 
kuurankiteen kimalluksen ver-
ran. Ja taas jaksat – etkö jaksa-
kin?”

Uusin runokokoelma on ulko-
asultaan kaunis ja herkkä koko-
naisuus, se perustuu sanojen vah-
vuuteen, näyttävyyteen ja vai-
kuttavuuteen. Maaria Leinosen 
laaja tuotanto ei puristaudu vain 
yhteen kokoelmaan, tämä runo-
kokoelma on käyntikortti, kutsu 
tutustumaan hänen lyriikkansa 

kostutkinnan.
Tutkinnan edetessä löydetään 

erään syylliseksi epäillyn ja ka-
donneeksi ilmoitetun asunnosta 
kuollut mies. Tutkinta edistymi-
nen hidastuu ja mutkistuu, ku-
ka on kuollut mies ja miksi hä-
net on tapettu? Samaan aikaan 
löydetään yhteys epäonnistuneen 
autopommin, kuolleen miehen ja 
linkkiasemien tuhoamisen välil-
lä. Tutkinnat yhdistetään. 

Rikoskomisario Ilpo Lippo-
sen maailma on ristiriitaisuuksi-
en maailma, älyn ja vainun maa-
ilma, järjen ja tunteiden maailma, 
jossa satunnainen nuoruudenrak-
kauden uudelleenkohtaaminen 
muuttaa arjen ja askareet, herät-
tää menneisyyden henkiin, mut-
ta myös epäilyksen tämän motii-
veista. Tutkinta on kuin palape-
lin kokoamista, pieninkin yksi-
tyiskohta on tärkeä kokonaisuu-
den kannalta. 

Tutkimusvinkki johdattaa Ilpo 
Lipposen takaisin kaipaamaansa 
Ouluun, monitasoinen, haastava 
tutkinta alkaa tuottaa sittenkin 
tuloksia ja ratkaisu on yllättävä 
sekä ajatuksia ja pelkoa herättävä.

Erkki Tuormaan toinen jänni-
tysromaani on oivasti ja hienos-
ti rakennettu kokonaisuus, jossa 
juonenkuljetuksessa on syvyyt-
tä, tasoja ja koukkuja, Ilpo Lippo-
sen kokemusmaailmaa hahmote-
taan raikkaasti ja herkästi. Jänni-
tyselementit kietoutuvat makois-
asti juoneen, herättäen lukijassa 
uteliaisuutta ja kärsimättömyyt-
tä. Erkki Tuormaa ei kiirehdi eikä 
hosu, vaan luottaa tarinaansa, se 
kantaa viimeisenkin pisteen jäl-
keen.

JuHa VÄHÄKaNGaS


