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Minua opasti uuteen suhtautumi-
seen kansainvälisiin kanssaihmisiin 
eniten tutustuminen heihin eduskun-
tavuosien tapaamisissa ja matkoilla. 
Tietysti asiassa auttoi myös Suomen 
kansainvälistyminen, ja se että tänne 
alkoi tulla yhä monenkirjavampia kan-
sallisuuksia. 

Eri etniset ryhmät 
alkoivat olla jokapäi-
väistä elämää koko 
Suomessa. Enää ei ol-
lut mahdollista näh-
dä tanssi-ilmoituksis-
sa mainintaa ”bongo-
rummuissa aito nee-
keri”.

Vierailin maa-
kuntavaltuuston pu-
heenjohtajana Norjan 
Tromssassa. Asukkai-
ta puolet Oulusta eli 67 

000 ja kansallisuuksia 142. Siellä ei ole 
mitään kahnausta etnisten ryhmien ja 
alkuperäisen väestön kanssa. Ei nuoril-
la eikä vanhoilla. 

Pohdinkin, kuinka suuri merkitys 
erilaiseen suhtautumiseen on sillä, et-
tä Tromssassa ei ole lainkaan työttö-
myyttä. Päinvastoin kaupungin tehtä-
viinkin palkattaisiin heti 2 500 henkeä, 
jos olisi mistä ottaa.

Pohjois-Pohjanmaan 34 kunnassa 
on yhteensä 4 057 alle 25-vuotiasta työ-
töntä. Selitäpä heille työperäisten maa-
hanmuuttajien kotouttamista!

LYLY RAJALA
Kirjoittaja on elämän moniottelija Oulusta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Aiheellinen kiitos

Hyvä saarna   
vaatii viisautta
Lahja Pyykönen kertoo Kirkko & Koti 
-lehdessä millainen on hyvä saarna.

”Hyvä saarna ei aliarvioi kuulijaa. Se 
ponnistaa ajattelemaan ja jättää kysymyk-
siä avoimeksi. Hyvässä saarnassa puhuja 
uskaltaa sanoa jotain Raamatusta, Juma-
lasta, armosta, toivosta ja Jeesuksesta.

Hyvä saarna puhuu päivän tekstistä, 
mutta ei kertaa omin sanoin sitä, joka jo 
luettiin. Hyvä saarna kysyy ja ihmette-
lee. Se löytää ripauksen huumoria ja kirk-
kaan punaisen langan. ”

Kirkko & Koti 15/2011

Aktivistinainen ei 
välitä ulkonäöstä
Kalevan haastatteleman nais- ja kulttuu-
rintutkija Kaarina Kailon mukaan suo-
malainen tasa-arvo on ankeata.

”Olen matkustellut ja nähnyt paljon. 
Se on pannut miettimään asioita. Suo-
malaiset tasa-arvonaiset ovat leimalli-
sesti varsin maskuliinisia. Länsimainen 
aktivistinainen ei välitä ulkonäöstä. It-

Aatoksia

Työttömyys kiristää 
asenteita

Olin merillä jo 60-luvulla, joten 
vieraat maat tulivat tutuiksi. 
Tuolloin 15-vuotiasta miehen-
alkua opastettiin: ”Suhtaudu 

kaikkiin ulkomaalaisiin kuin jokai-
nen heistä olisi rosvo. Vain siten pär-
jäät maailmalla”. 

Nuo opit palautuivat mieleen kym-
menen vuotta myöhemmin ollessani 
Poppoo-orkesterini kanssa soittamas-
sa puoli vuotta suomalaisella risteily-
laiva Finnstarilla Länsi-Afrikassa.

Samalla laivalla aiemmin soittanut 
muusikko Heimo Posio kysyi minul-
ta ennen keikkamme alkamista: ”Mi-
tä tykkäät neekereistä?” Vastasin, et-
tä minulle on aivan sama minkä väri-
nen ihminen on. Hemp-
pa aikoi palata aiheeseen 
kahden kuukauden ku-
luttua, tullessaan joulu-
risteilylle.

Paneuduin Afrikka-
aiheeseen lukemalla run-
saasti kirjoja, jotka käsit-
telivät Länsi-Afrikan val-
tioiden itsenäistymistä 
vuonna 1960 Englannin 
tai Ranskan siirtomaa-
vallasta. Yritin ymmär-
tää ja suhtautua oloihin 
ja myös ihmisiin oikein. 

Meille on tyrkytetty länsimaista 
kulttuuria jo 2000 vuotta. Kohdemaat 
olivat saaneet itsenäisyytensä vasta pa-
rikymmentä vuotta sitten. Heille uutta 
kulttuuria tuotiin lisäksi kannetun ve-
den periaatteella. 

Hemppa kiipesi sitten laivan portai-
ta jouluristeilylle ja oli aikeissa kysyä 
aiemman kysymyksensä uudestaan. 
Näytin nyrkkiä ja sanoin että parempi 
ettei kysy mitään. Kahdessa kuukau-
dessa minustakin oli tullut armoton 
rasisti. Se, että olin yrittänyt perehtyä 
maanosan malliin etukäteen kirjojen 
avulla, ei riittänyt.

se asia on tärkeämpi. Afrikkalaiset nai-
set iloitsevat kauniista pukeutumisesta.’

Kailo itse ei enää pidä luentoja Hai-
saappaat jalassa. –Aion keskittyä kau-
neuden, ilon ja elämää ylläpitävien voi-
mien taiteeseen tasapainon löytämisek-
si. Suomalainen tasa-arvo on ankeata ja 
harmaata. Siitä puuttuu ilo ja estetiikka. 
Naiselliseksi leimautumista pelätään ja 
vältellään turhaan.”

Kaleva 31. elokuuta 

Älä miellytä
Risteys-lehdestä kerrotaan elämän ras-
kaudesta.

”Joyce Meyer puhuu kirjassaan Älä ole 
kaikille mieliksi aikamme epävarmasta 
ihmisestä, joka on sidottu elämässään 
miellyttämään toisia. Hyväksymisriip-
puvainen ihminen on jatkuvasti huoles-
tunut yrittäessään ostaa itselleen olemas-
saolon oikeutta. Vapautta hänkin tarvit-
see siinä kuin ihminen, joka on sidottu 
syömiseen, päihteisiin, ostamispakkoon 
tai työnarkomaniaan.”

Risteys 30. elokuuta

Eu-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kiittää 

haastattelussaan sivulla kolme kirkkoa siitä, 

että se puhuu äänekkäästi suvaitsevaisuuden 

puolesta. Pietikäisen kiitos tulee aiheesta. Kirkko 

tekee työtä maahanmuuttajien parissa näkemällä 

jokaisen ihmisen kansallisuudesta tai uskonnosta 

riippumatta pyhänä, arvokkaana ihmisenä.

Seurakunnat ovat viime vuosina tarjonneet suo-

jelua eri puolilta maailmaa tulleille turvapaikanha-

kijoille. Kirkko on ollut heille suojapaikka, jonne 

maallisella esivallalla ei ole ollut oikeutta tunkeu-

tua piiloutujia etsimään. 

Suojaa antaessaan seurakuntien päättäjät ovat 

rohkeasti uskaltautuneet arvioimaan maallisen 

esivallan päätösten ja toimien oikeudenmukai-

suutta.

Toiminta on saanut laajasti kiitosta, vaikkakaan 

kaikki kirkon jäsenet eivät ole olleet samaa miel-

tä siitä, onko turvapaikan tarjoaminen pyhätöstä 

kirkon tehtävä.

Kirkossa on huomattu, että aina silloin, kun 

talouden näkymät huononevat, maahanmuut-

tovastaisuus, melkeinpä aggressiivisuus nostavat 

päätään. 

Niiden vastapainoksi kirkko on halunnut saar-

nata henkistä avaruutta, joka palvelee ihmisyyttä 

tuijottamatta ihmisen alkuperään, ansioihin, tai-

toihin tai taipumuksiin, kuten Kuopion piispa Wil-

le Riekkinen on todennut.

Petrattavaakin kirkolla riittää maahanmuuttaji-

en saamiseksi osaksi seurakunnan tavallista viikko-

ohjelmaa. Moni muuttaja on harras kristitty. Oli-

si hienoa kuulla esimerkiksi afrikkalaisten eloisaa 

ilosanoman julistusta kotikirkossa.

Pohjois-
Pohjanmaan  
34 kunnassa on 
yhteensä 4 057 
alle 25-vuotiasta 
työtöntä. Selitäpä 
heille työperäisten 
maahanmuuttajien 
kotouttamista!

Silloin kun me 
olimme pakolaisia

Pakolaisneuvonta ry:n sivuilla on kymmenen 

väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja 

pakolaisista. Yksi niistä kuuluu: Verovaroja 

pitäisi käyttää ensisijaisesti suomalaisten huono-

osaisten auttamiseen eikä pakolaisiin.

137 Yhdistyneiden kansakuntien (YK) pakolais-

sopimuksen allekirjoittanutta maata ovat yhtä 

mieltä siitä, että niillä on velvollisuus auttaa kan-

salaistensa lisäksi myös heitä, jotka eivät ole tur-

vassa omassa maassaan. Perustuslain mukaan 

perusoikeudet kuuluvat Suomessa myös ulkomaa-

laisille ja kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti. 

Suomestakin on aikanaan lähdetty pakoon 

sotaa ja nälkää. Onneksi heille avattiin ovi ja 

annettiin mahdollisuus uuteen elämään.
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Suvaitsemattomuus      
lisääntyy koko Euroopassa
Euroopan parlamentin 
jäsenen Sirpa Pietikäisen 
mukaan kaikelle 
syrjinnälle tulee olla 
nollatoleranssi. Hän 
iloitsee, että kirkko 
puhuu selvin sanoin 
suvaitsevaisuuden 
puolesta.

Kaikelle syrjinnälle pitää ol-
la nollatoleranssi. Ketään 
ei saa syrjiä millään pe-
rustella, ei edes pikkuisen. 

Nollatoleranssi kaikelle vihapu-
heelle, rasismille ja leimaamiselle 
kuuluu ehdottomasti länsimaisen 
demokratian perusteisiin, Euroo-
pan parlamentin jäsen Sirpa Pie-
tikäinen (kok.) sanoo.

– Tätä perustetta nakerretaan 
nyt Suomessa, emmekä me edes 
tunnu huomaavan sitä, hän lisää.

Pietikäinen osallistui viime 
perjantaina Oulussa järjestet-
tyyn maahanmuuttoa käsittele-
vään Kuinka avoin Pohjois-Poh-
janmaa on? -seminaariin.

– Nyt meillä on olemassa lain-
säädäntö, joka kieltää syrjinnän 
työelämässä, mutta mitä jos ih-
minen ei ole koskaan edes pääs-
syt töihin. Tätä nykyään häntä voi 
syrjiä ihan vapaasti, Pietikäinen 
toteaa.

”Pohjois-Pohjanmaalla 
on noin 5 500 
ulkomaalaista. 
Heidän osuutensa 
väestöstä on noin 1,4 
prosenttia”

Pietikäisen mukaan eri ihmisryh-
mien ja kansallisuuksien välille 
rakennetaan tällä hetkellä aiem-
paa enemmän raja-aitoja ja luok-
kia. Sellainen on pelottavaa, hän 
sanoo.

– Maahanmuuttotermillä py-
ritään kategorioimaan, luokitte-
lemaan ja jaottelemaan ihmisiä. 
Näin on koko Euroopassa ja juu-

ri siksi ilmiö huolestuttaa minua. 
Pietikäisen mukaan maahan-

muuttajista on tullut kansalais-
ten puheissa ihmisryhmä, joka on 
kaiken pahan alku ja juuri. 

– Maahanmuuttajia kritisoi-
dessamme me ulkoistamme her-
kästi pahaa oloamme, joka joh-
tuu paljolti maailman talouskrii-
sistä. Ihmisillä on huoli tulevai-
suudesta.

– Jos sellaista maahanmuut-
tokriittistä keskustelua, jota nyt 
pidetään järkevänä, olisi käyty 
kymmenen vuotta sitten, olisim-
me kauhistuneet puheen sävyjä, 
Pietikäinen väittää. 

”Ulkomaalaisten määrä 
on suurin Oulussa, 
jossa osuus on 
noin 2,5 prosenttia 
väestöstä”

Pietikäinen uskoo, että tulevai-
suudessa koko Euroopassa on yh-
teinen maahanmuuttopolitiikka. 

Se tarkoittaisi muun muassa 
sitä, että pakolaiskiintiöt olisivat 
eurooppatasolla sovittuja.

Tällä hetkellä EU:n jäsenmail-
la itsellään on oikeus sanoa, mistä 
maista ja kuinka paljon pakolai-
sia ne ottavat vastaan. Suomen pa-
kolaiskiintiön suuruudesta päät-
tää eduskunta.

– Jos kriteerit olisivat yhteiset 

Euroopassa, päästäisiin nykyises-
tä maiden keskinäisestä nokitte-
lusta. Nyt maahanmuuttokritee-
reitä kiristetään vuoron perään, 
Pietikäinen huomauttaa.

– Talousvaikeuksissa tällaisista 
asioista on kuitenkin vaikea kes-
kustella. Myös populismi tuo pai-
neita yhteiseen sopimiseen.

”Ulkomaalaisia 
työttömiä 
työnhakijoita oli 
Pohjois-Pohjanmaalla 
viime vuoden 
maaliskuussa 609, 
tämän vuoden 
maaliskuussa 
heitä oli 635” 

Sisäministeriössä selvitetään par-
haillaan, pitäisikö Suomen per-
heenyhdistämiskäytäntöjä yhte-
näistää muiden Pohjoismaiden 
kanssa. 

Sirpa Pietikäisen kuvaa Suo-
men nykyisiä perheenyhdistämi-
sen edellytyksiä tiukkoina.

– Jos käytäntöjä yhä kiriste-
tään, toivoisin, että näissä keskus-
teluissa mukana olevat kysyisi-
vät itseltään ”entä jos minun äiti-
ni, isäni, lapseni tai puolisoni jäi-
si maan rajojen toiselle puolelle”?  

– Miksi tänne saapuneet muut-
tajat pannaan tekemään epäinhi-
millisiä ratkaisuja: palaanko kur-

juuteen vai hylkäänkö läheiseni. 
– Minulle olisi tosi traagis-

ta, jos joku sanoisi, ettei äiti, jota 
hoidan kotonani, olisi perhettäni, 
Pietikäinen toteaa.

”Suurimmat 
kansallisuudet 
Pohjois-Pohjanmaan 
alueella ovat venäläiset, 
ruotsalaiset ja 
irakilaiset”

Sirpa Pietikäinen kokee, että 
kirkko puhuu ihmisarvon ja su-
vaitsevaisuuden puolesta. Se on 
myönteinen, positiivinen ääni, 
hän sanoo.

– Kansankirkko heijastaa sa-
maa laveutta, joka on koko muus-
sa yhteiskunnassa. Myös kirkossa 
erilaiset ryhmät erkaantuvat kau-
as toisistaan. 

– Siksi myös siellä voi olla ko-
vaa suvaitsematonta puhetta, 
mutta isoin ääni, vahva eetos, pu-
huu moniarvoisuuden tärkeydes-
tä, Suomen EU-parlamentaarikko 
toteaa tyytyväisenä.

RIITTA HIRVONEN

Jutun väliotsikot ovat Pohjois-
Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen maahanmuuttoa 
käsitteleviä tilastoja.

Tervashampoota Marokkoon

Marokkolainen Taoufik 
Karim on asunut Ou-
lussa 17 vuotta. Karim 
kertoo nauttivansa 

kahden erilaisen kulttuurin, suo-
malaisen ja marokkolaisen, rikka-
uksista.

– Kahden kulttuurin äärellä 
olen kuin herkkulautasella, josta 
saan napsia parhaat palat. Mitään 
huonoa ei kannata ottaa vastaan 
mistään kulttuurista, mies sanoo.

Karim kertoo suomalaistu-
neensa vuosien varrella. Hän on 
muun muassa oppinut pitämään 
hiljaisuudesta. Marokkolaiset su-
kulaiset saavat häneltä tuliaisik-
si ruisleipää ja tervashampoota. 
Veljelleen hän on vienyt suomen 
kielen sanakirjan, ja nyt myös ve-
li puhuu hiukan suomea.

Taoufik Karim on muslimi. 
Hän harmittelee, että ihmiset 
muodostavat mielipiteensä islami-
laisuudesta pelkästään esimerkiksi 
nettikeskustelujen perusteella.

– Ensin pitää olla faktaa ja vas-
ta sitten on hyvä keskustella asias-
ta, hän toivoo.

Karimin mielestä Suomen 

kirkko voisi jakaa oikeaa tietoa 
eri uskonnoista. Hän ehdottaa, 
että kirkot ja seurakunnat järjes-
täisivät yhdessä tilaisuuksia, jot-
ta uskonnot ja kulttuurit eläisivät 
rauhassa yhdessä.

Karimin mielestä osa maahan-
muuttajista jättäytyy liiaksi kes-
kenään. Maahanmuuttajana hän 

varoisi tuomasta väkisin vanhan 
kotimaansa kulttuuria Suomeen.

– Sisäpiirit eivät ole hyväksi. 
Suomen kielen opiskeleminen on 
tärkeää. 

Taoufik Karim oli yksi monista 
maahanmuuttajataustaisista hen-
kilöistä, joihin kirjastossa kävijät 
saattoivat tutustua kahdenkeski-
sissä keskusteluissa viime perjan-

taina Oulun kaupunginkirjastos-
sa järjestetyssä kulttuurikirja-ta-
pahtumassa.

RIITTA HIRVONEN

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Taoufik Karim on pahoillaan, että 
islamilaisuudesta liikkuu niin paljon 
väärää tietoa ihmisten parissa.

Thaimaalainen Pornmanee Thuesataya-Sopanen ja oululainen Tiina Husu keskustelivat thaimaalaisesta kulttuurista Oulun 
pääkirjastossa järjestetyssä kulttuurikirjasto-tapahtumassa.

Euroopan parlamentin jäsen 
Sirpa Pietikäinen.

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Monen tien oppi – rakkauttako?

Rauhan Tervehdyksen nro 
26 pääkirjoitus käsitteli 
tuoretta tutkimusta. Sen 
mukaan suomalaiset vie-

roksuvat voimakasta uskonnol-
lisuutta ja nuoremmat ikäpolvet 
omaksuvat vanhempiaan hel-
pommin vaihtoehtoisia usko-
muksia, joiden määrä lisääntyy. 

Pääkirjoituksen – ei tutki-
muksen – johtopäätös on ytime-
käs: ”On tärkeää, että me suo-
malaiset olemme suvaitsevaisia 
myös näiden vaihtoehtoisten 
uskomusten suhteen. Jumalan 
luo on monta tietä.” 

Seurakunnan Herran todis-
tus on toisenlainen. Jeesus tote-
aa: "Minä olen tie, totuus ja elä-
mä. Ei kukaan pääse Isän luo 
muuten kuin minun kauttani.” 

Millainen tuo tie sitten on? 
Vielä ristillä ja pahoinpideltynä 
Jumalan Poika pyytää ristiin-
naulitsijoidensa ja meidän kaik-
kien puolesta: ”Isä, anna heille 
anteeksi, sillä he eivät tiedä, mi-
tä he tekevät.” Tämä rukous ei 
ilmennä suvaitsevaisuutta vaan 
rakkautta, joka kulkee käsi kä-
dessä totuuden kanssa ja kantaa 
toisten kuormaa. 

Jeesus kutsuu ihmisiä seuraa-
jikseen ja lupaa aina olla omien-
sa kanssa. Vapahtajansa ta-
voin hänen seuraajilleenkin on 
muun ohella luvassa myös vie-
roksuntaa ja vihaa. Ehkäpä ym. 
tuore tutkimus kertoo siitäkin.  

Kirkon uskon mukaan pe-
lastus on Jumalan teko ja ta-
pahtuu yksin armosta, yk-
sin Kristuksen tähden, us-
kon kautta. Ihminen ei voi 
muuttaa Jumalan, Rakkau-
den, valmistamaa pelastus-
tietä. Omavoimaiselle se ei 
kelpaa, toisenlaisilla usko-
muksilla on vetoa. Tällöin ei 
tarvitse nöyrtyä tunnustamaan 
omaa rakkaudettomuuttaan, it-
sekkyyttään ja muuta syntisyyt-
tään eikä sitä, että Jumalan ar-
mo Jeesuksessa on ainoa mah-
dollisuus – elinehto, ei vaihto-
ehto. 

Strategiansa mukaan Rau-
han Tervehdyksen tehtävänä on 
kirkon uskon perustalta toimi-
en edistää seurakuntien yleisiä 
toimintaedellytyksiä ja uskon 
leviämistä sekä kristinuskon ar-
vojen tulemista esille. Erityisesti 
lehden pääkirjoituksen voidaan 
edellyttää toteuttavan näitä ta-
voitteita. 

Käsittelemäni pääkirjoitus ei 
toimi kirkon uskon perustalta. 
Se ilmentää 'mukautumista tä-
män maailman menoon' ja hei-
jastelee näin kirkon piirissäkin 
valitettavasti yleistyvää suun-
tausta. Tällaisen seurauksilta ei 
voi odottaa mitään hyvää.

Kunpa seurakuntalehtem-
me ja kaikki seurakuntaelämä 
täällä pohjoisessa saisi raken-
tua kestävän uskon perustalle. 

PL 102, 9010 Oulu       toimitus@rauhantervehdys.fi

Meistä jokainen voi tukea toi-
vottua kehitystä ainakin rukoi-
lemalla. Hyvä on muistaa myös 
muita tiedotusvälineitä, sillä 
niiden tärkeyttä tuskin voim-
me yliarvioida.

MARTTI HANNULA
Oulun yhteisen kirkkovaltuuston ja 

Karjasillan seurakuntaneuvoston jäsen

 
Päätoimittaja vastaa: Kiitok-
set Martti huolehtivasta kirjoi-
tuksestasi. En koe mukautuva-
ni maailman menoon, vaikka 
osa maailmaa olenkin. Uskon, 
että meistä voi jokainen löy-
tää tien Jumalan luo, mutta eri 
tavoin ja eri reittejä. Hänhän 
myös puhuttelee meitä eri ta-
voin. Siksi meidän olisi mieles-
täni oltava suvaitsevaisia myös 
muunlaisia näkemyksiä omaa-
vien suhteen. 

ELSI SALOVAARA

Mikä on diakonin    
ja diakonissan ero?

Seurakuntien työntekijälistoissa näkyy diakoneja ja dia-
konissoja. Onko näillä joku oleellinen ero, kyselee eräs 
lukija? 

Diakoniatyö on kristillisen ihmiskäsityksen ja lähim-
mäisenrakkauden pohjalta tapahtuvaa auttamista ja se koh-
dentuu erityisesti niihin, joiden hätä on suurin. Diakonia on 
aina avointa vuoropuhelua arkisen elämän ja kristillisen us-
kon välillä.

Diakoniatyöntekijä kohtaa ihmisiä yksilöinä, perheinä ja 
ryhminä. Hän tukee ja vahvistaa ihmistä oman elämän hal-
linnan saavuttamisessa. Se vaatii työntekijältä ihmisen kuu-
lemista ja näkemistä sekä hädän syihin vaikuttamista. Dia-
koniatyöntekijä toimii kirkon ja seurakunnan edustajana esi-
merkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen yh-
teistyöverkostoissa.

Seurakunnan diakonian viroissa toimii diakoneja ja dia-
konissoja. Diakonissa on koulutuksensa perusteella erityisesti 
diakonisen hoitotyön ja diakoni on erityisesti diakonisen so-
siaalityön asiantuntija. Diakonissat ovat siis niitä, jotka mit-
taavat muun muassa verenpaineita.

Kysy meiltä: Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mu-
kaisesti lähettää kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskon-
elämään  liittyviä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastauk-
set. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähet-
tää numeroon 044 5626 450. 

A r k i s to  /  H e l i  Paas o - R an t a la

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.

Työelämän hyvinvointi on paradoksiparatiisi

Alle 35-vuotiaita työt-
tömiä on maassam-
me erityisen paljon. Yli 
40-vuotiaat työllisty-

vät markkinoilla yhä heikom-
min. Samaan aikaan eläkeikää 
pitäisi asiantuntijoiden mukaan 
selvästi nostaa.

Tässä asiassa puheet ja teot 
ovat erityisen pahasti ristirii-
dassa keskenään. Sopivan ikäi-
set 35–39-vuotiaat eivät riitä 
elättämään koko muuta yhteis-
kuntaa.

Mielestäni asennekulttuurin 
muutos on paikallaan tässä asi-
assa. Me tarvitsemme työmark-
kinoille kaiken ikäisiä, kokoi-
sia ja näköisiä henkilöitä suku-
puolesta ja taustasta riippumat-
ta. Tästä syntyy moniarvoinen 
ja menestyvä yhteiskunta, mil-
lä on väistämättä vaikutus myös 
työhyvinvointiin.

Nykyinen kova linjamme, 
yleistyneet vihapuheet ja selvä 
rasismi eivät synnytä myön-
teistä yhteiskuntaa. Itsensä 
puuduttaminen ja syrjäytymi-
nen ovat selvästi lisääntyneet 
kaikissa ikäluokissa ja yhteis-

kuntaryhmissä.
Teot puhuvat puolestaan ja 

vastuuta ei voi ulkoistaa. Mar-
ginaalien työllistämisestä pi-
täisi palkita, ei rangaista. Luo-
kittelu, eristäminen ja syrji-
minen ei tuo työhyvinvointia. 

Sivistys ja suvaitsevaisuus kul-
kevat käsi kädessä.

Yhdessä menestytään – 
työhyvinvoinnin puolesta

MARkO HOIkkANIEMI
Haukipudas

w w w.sxc . hu /  A r s e l  Ö zg ü r d a l



5   Nro 28    8.–15.9.2011

Maata kiertelemässä

Tutkija 
harmittelee 
kostopuheita
Kirkon tutkimuskeskuksen 
tutkija Kati Niemelä harmitte-
lee kostopuheiden nousemista 
kärkeen hänen tutkimuksensa 
uutisoinnissa ja siitä käytäväs-
sä keskustelussa muun muassa 
Kotimaa24:ssä ja Seurakunta-
lainen.fi:ssä. Niemelän mukaan 
tutkimusartikkelin varsinaises-
ta sisällöstä olisi syytä nostaa 
esiin naisten kirkon sisään tuo-
ma muutosvoima.

Esimerkiksi Seurakuntalai-
nen.fi oli otsikoinut tutkimus-
ta käsittelevän  jutun ”Kati Nie-
melä: Kirkossa merkkejä libe-
raalien kostosta”.

Kati Niemelä sanoo, että 
tutkimuksessa (Female Clergy 
as Agents of Religious Change?) 
ei käsitellä kokemuksia kosta-
misesta, eikä pidä koko termin 
käyttämisestä. 

Niemelä torjuu suorasanai-
sesti tulkinnan, jonka mukaan 
– tutkimuksen todetessa nais-
papit miehiä liberaaleimmiksi – 
se tarkoittaisi, että naisten aja-
mat asiat kirkossa perustuisivat 
kostonhaluun.

– Puhuin yleisellä tasolla il-
mapiiristä, jossa osa kirkon li-
beraalisiipeä ei mielestäni ulo-
ta liberaalisuuttaan koskemaan 
kuin niitä, jotka ajattelevat sa-
moin. Kyseessä on ehkäpä lä-
hinnä jonkinlainen hyvityk-
sen hakeminen vuosikymmen-
ten vaientamisen ja uskonnä-
kemysten oikeutuksen kyseen-
alaistamisen jälkeen, Niemelä 
selvittää.

Arkkiatri: 
"Raamatusta 
apu ahdinkoon" 
Arkkiatri Risto Pelkonen ker-
too tuoreessa Sana-lehdessä, et-
tä hänestä Raamatusta voi olla 
apua ahdistukseen. Hän toteaa 
kahlanneensa Ison Kirjan vii-
sikymppisenä läpi uteliaisuut-
taan.

– Jokainen voi lukea sen 
omalla tavallaan ja muodostaa 
oman maailmansa. Ahdistu-
neita ihmisiä voi helpottaa ta-
vattomasti lukea Jeesuksen elä-
mästä. Sieltä voi löytää itsensä 
ja vastauksia ongelmiinsa, Pel-
konen linjaa Sana-lehdelle.

Päätoimittajan kolumni 
herättää vihaa Yhdysvalloissa

New York Timesin päätoi-
mittajan  Bill Kellerin 
kolumni on suututta-
nut monet konservatiivi-

set amerikkalaiset. Keller vertaa 
uskovia ihmisiin, jotka ovat va-
kuuttuneita, että maapallolla asuu 
muukalaisia ulkoavaruudesta.

Keller väittää myös, että pre-
sidenttiehdokkailta pitäisi kysyä, 
miten heidän uskonnolliset va-
kaumuksensa vaikuttavat heidän 
poliittisiin näkemyksiinsä. Kysy-
myksiin on Kellerin mielestä saa-
tava vastaus, sillä joidenkin eh-
dokkaiden kirkkokunnat vaikut-
tavat amerikkalaisista ilmeisen 
epäilyttäviltä.

Kaksi republikaaniehdokasta, 
Mitt Romney ja Jon Huntsman 

ovat mormoneja. Kellerin mu-
kaan monet kristilliset konser-
vatiivit uskovat, että mormoni-
en kirkko on lahko ja jotain hy-
vin outoa. Siksi ehdokkaiden  on 
selvitettävä uskonsa suhdetta po-
liittiseen linjaansa

Myös Michele Bachman ja 
Rick Perry edustavat republi-
kaanipuoluetta. Heidät liitetään 
evankelikaalisuuteen, jota voi 
luonnehtia herätyskristillisyydek-
si.  Republikaani Rick Santoru-
min juuret puolestaan ovat hyvin 
konservatiivisessa katolisuudessa.

Päätoimittaja Keller pelkää, että 
ehdokkaat asettavat uskonsa Yh-
dysvaltain edun ja lakien edelle.

– Haluan tietää, jos kandi-
daattia ohjaa pikemmin Raamat-

tu, Mormonin kirja tai joku muu 
auktoriteetti eikä perustuslaki tai 
muut tämän maan lait. Olen huo-
lissani, jos kandidaatti on Troijan 
hevonen ja on uskollinen lahkol-
le, joka väittää, että maata pitää 
johtaa jumalallisten ohjeiden mu-
kaan.

Keller on lähettänyt kyselyjä 
joukolle republikaanisia ehdok-
kaita. Hän muun muassa kysyy, 
onko ehdokas samaa niiden us-
konnollisten johtajien kanssa, jot-
ka väittävät, että Yhdysvallat on 
kristitty tai juutalaiskristillinen 
kansakunta. Ja mitä se tarkoittaa, 
täsmentää Keller kysymystään.

Kellerin kriitikot väittävät, et-
tä päätoimittajan toimet lisäävät 
uskonnollista syrjintää Yhdysval-

loissa.
– Kun luin Kellerin kolumin, 

jossa hän ehdottaa ehdokkail-
le kyselyä, haukoin henkeäni, sa-
noo blogisti Mollie Ziegler, joka 
kirjoittaa arvostetulle Get Religi-
on -uutissivulle.

Keller suuntaa kysymyksen-
sä vain republikaaniehdokkaille. 
Hän ei kysy mitään demokraat-
tipresidentti Barack Obamal-
ta, vaikka moni äänestäjä ei pidä 
häntä edes uskovana.

Keller ottaa kritiikin vastaan
– Kysely pitää suunnata myös 

demokraateille, hän myöntää.

WORLDWIDE RELIGIOUS NEWS

Paperittomia siirtolaisia 
käytetään hyväksi
Suomeen on syntynyt varjo-

yhteiskunta, jonka raken-
nuspuina ovat muun mu-
assa paperittomat siirtolai-

set. Heillä ei ole eri syistä oleske-
lulupaa maassa, jossa he asuvat.

Tutkijan ja vasemmistoliiton 
kansanedustajan Anna Kontu-
lan mukaan paperittomat siirto-
laiset elävät virallisen yhteiskun-
nan ulkopuolella. Viranomaiset 
eivät palvele heitä, eivätkä he saa 
turvaa yhteiskunnalta.

 Jos he hakevat oikeuksiaan ja 
valittavat viranomaisille, heidät 
karkotetaan maasta. Yhteiskunta 
ei suo paperittomille siirtolaisil-
le myöskään terveydenhoitoa ei-
kä muitakaan oikeuksia.

Anna Kontula puhuu lauan-
taina Oulun sosiaalifoorumissa 
harmaasta taloudesta, jonka pii-
riin myös paperittomat siirtolai-
set kuuluvat.

Paperittomia  
Suomessa vähän
Paperittomia siirtolaisia on Suo-
messa kenties vain tuhat, mut-
ta heidän joukkonsa kasvaa ko-
ko ajan. EU-maissa heitä on jopa 
8–12 miljoonaa.

Monet työnantajat hyötyvät 
paperittomista siirtolaisista. Kos-
ka he ovat tavallaan lainsuojat-
tomia, heille voi maksaa kurjas-
ta työstä kurjaa palkkaa. He eivät 
voi liittyä ammattiyhdistysliik-
keeseen, koska heillä ei ole viral-
lista osoitetta.

Riisto on valloillaan myös Suo-
messa. Paperittomat siirtolaiset 
ovat nöyriä ja ahkeria ja ennen 
kaikkea halpoja, Kontula kertoo.

Varjoyhteiskunta luo varjota-
louden. Paperittomat siirtolai-
set perustavat Kontulan mukaan 
oman taloutensa, koska he usein 
ovat jääneet rahatalouden ulko-
puolelle.

He järjestelevät asioita keske-
nään esimerkiksi tekemällä toisil-
leen palveluksia. Heillä on omat 
turvaverkkonsa aivan kuten suo-
malaisilla oli 100 vuotta sitten, 
kun virallisia turvaverkkoja ei ol-
lut olemassakaan.

Varjotalous tuo mukanaan pi-
meät lääkärit, lastenhoitajat ja va-
litettavasti myös ammattirikolli-

set, jotka käyttävät paperittomia 
siirtolaisia hyväkseen. Esimer-
kiksi rikollisten järjestämä kaut-
takulku maksaa paljon.

Anna Kontula ehdottaa, että 
paperittomat siirtolaiset otetaan 
yhteiskunnan huomaan. Heil-
le tulisi antaa virallinen suojattu 
asema.

kavereiden 
nurkissa
Oulun seurakuntayhtymän kan-
sainvälisen työn pastori  Árpád 
Kovács on mukana Oulun sosi-
aalifoorumissa. Hänen mukaansa 

paperittomilla siirtolaisilla ei ole 
esimeriksi voimassaolevia henki-
lö- tai matkustusasiakirjoja.

Paperittomilla siirtolaisilla on 
usein ollut asianmukaiset pape-
rit, mutta ne ovat jostain syystä 
vanhentuneet. Paperit voivat ol-
la myös viranomaisen hallussa, 
mutta siirtolainen päättää mennä 
maan alle, koska häntä todennä-
köisesti odottaa maastakarkotus.

Paperittomat siirtolaiset asu-
vat esimerkiksi kavereidensa ja 
tuttaviensa nurkissa. He saatta-
vat elättää itsensä hanttihommil-
la, kerjäämällä tai musiikkia esit-
tämällä.

Tavallisesti paperittomien siir-
tolaisten elämä Suomessa käy niin 
hankalaksi, että he lähtevät maas-
ta. Ruotsin rajan ylitse pääsee hel-
posti, sillä rajavalvojat kysyvät 
harvoin henkilöllisyystodistusta, 
Kovács kertoo.

Sosiaalifoorumi järjestetään 
10.–11. syyskuuta keskustan seu-
rakuntatalolla osoitteessa Isoka-
tu 17.  Ohjelma alkaa lauantaina  
10.30 ja kestää kello 18:aan. So-
siaalifoorumin iltajuhla pidetään 
Kirkkotorin koulutuskeskuksessa 
Asemakatu 5:ssä kello 19–23.

Sunnuntaina ohjelma keskus-
tan seurakuntatalolla alkaa kel-
lo 12.30.

PEkkA HELIN

Lisätietoja tapahtumasta osoitteesta 
oulunsosiaalifoorumi.fi.

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

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

Ilmoitusmyynti 
Kotimaa-Yhtiöt

p. 040 729 2119, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

ILMOITA

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.

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	11.9.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Evankelista	Feija	Friman
•	 Ti	13.9.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Evankelista	Feija	Friman
•	 Su	18.9.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Esa	Vähäaho
•	 Ti	20.9.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Matias	Posio

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 11.9. klo 15.00 Montin-salissa Kiimin-
gissä, su 11.9. klo 18.30 Oulunsalon vanhassa pappilassa, Pappilantie 28,  
ti 13.9. klo 18.30 Utajärven seurakuntakodissa, pe 16.9. klo 18.00 Pudas-
järven seurakuntakodissa.

Ev.lut. Kansanlähetys
Su 11.9. klo 16 Sanan ja 
lähetyksen hetki, Intiön 

srk-koti. Tervetuloa!

www.ohsrk.fi

Pe 9.9. klo 20 LIFT, Ilmari Jorma, Chibuzor Eneh. 
Su 11.9. klo 11 Jumalanpalvelus, Feija Friman, 
Hannu Orava, Maruska & Tamara. Su 11.9. klo 17 
Church@78, International Service, Luke Barnes, 
Josh and Andy Berry, Andrei, Katja and Juan.  
Ma 12.9. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. 

Ke 14.9. klo 19 Sana ja rukous, Feija Friman, Aila Pyörälä, Maruska & Tamara.
To 15.9. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Su 11.9. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Esko Leinonen. Tervetuloa!

Seurat su 11.9. klo 15, Alpo 
Pennanen, Niilo Karjalainen.
Raamattupiiri ma 12.9. klo 14. 
Luuk 14. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 11.9. Jumalanpalvelus klo 11.00, jossa vierailevat Territorion johtajat 
Dick ja Vibeke Krommenhoek. Ma 12.9. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto 

klo 18.00. OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

       Kellonkartano
          Tervetuloa tutustumaan 

                     Yhteistyössä Agricola-opintokeskus                                



 hengelliseen kesäkotiin! 
              

  La 10.9. Naistenpäivä – ”Levähtäkää vähän” 
                          klo 13 Nainen vaatimusten paineessa…   
                               14 ...  ja Jumalan mahdollisuuksien keskellä  
                               Eija Koskela, Raamattuopiston perhetyöntekijä 
                         14.45 Keskustelua ryhmissä edellisistä aiheista. Kahvit 
                         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. 
  Eija Koskela                           Vinkki-lehden toimitussihteeri, SLEY:n pj. Sirpa Laurila 
 
 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 
 klo 13-20   Mäki-Pesola Raamattuopistolta. Oulun seudun miesten puheenvuoroja.  
                   Teemoja: Miehen eväät; Mies liikutettavana; Ristin mies; Mies ja miestä väkevämpi 
 Su 18.9. klo 13 Kartanon kirkko, saarna piispa Olavi Rimpiläinen 

     Pe-La 23-24.9. Varhaisnuorten syysleiri 5.-8. –luokkalaisille, ilm. 0440210112 
     La-Su 24-25.9. Vieraana Raamattuopiston rehtori Juha Vähäsarja 

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

Tänään klo 19. Vilho Harvala: Uskon 
hedelmä.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

To 8.9. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Ruuska, Martti Väy-
rynen, God’s Bell, aihe: hengellinen uudistuminen. 
Pe 9.–11.9. Varkkileiri. Su 11.9. klo 11 Aamukirkko 

& pyhäkoulu, Pentti Laamanen, Juha Pätsi, klo 16 Miestenilta Koppanan leirikeskuk-
sessa, Hannu Neuvonen, saunomista, nyyttärit. Ma 12.9. klo 18, Jaffa – nuorten aikuis-
ten ilta kodeissa. Ke 14.9. klo 14 senioripiiri, klo 18 nuortenilta, Juuli Kauppila. To 15.9. 
klo 19 Evankeliumi-ilta, Risto Wotschke, evankelista Feija Friman. Pekka Sartola 
17.–18.9. la klo 14, su klo 11, kts www.oulu.svk.fi. Tervetuloa kokouksiin!

Su 11.9. klo 11.00 LÄHETYS- 
JUMALANPALVELUS

Ke 14.9. klo 19.00 SANAN JA RUKOUK- 
SEN ILTA, Tuomo Tikkanen

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Tenorissimo -kokoonpano 
sai alkunsa eräässä synty-
mäpäiväkonsertissa mar-
raskuussa 2008. Kokeilu 

osoittautuikin menestykseksi ja 
konserttikutsuja ilmaantui no-
peasti kymmeniä eri puolille Suo-
mea, Kanadaa ja Floridaa. Tänä 
päivänä Tenorissimo on yksi suo-
situimmista klassisen kirkkomu-
siikin kokoonpanoista Suomessa.

Kokoonpanossa laulavat te-
norit Reijo Ikonen, Lasse Riu-
tamaa ja Pekka Itkonen, vuoro-
tellen niin että aina kaksi tenoria 
laulaa samassa konsertissa. Ou-
lujoen kirkossa sunnuntaina 11. 
syyskuuta kello 18 kuultavassa 
konsertissa äänessä ovat Ikonen 
ja Itkonen. Konsertit liput mak-
savat 10 euroa.

Ohjelmisto ulottuu kirkkomu-
siikin helmistä italialaisiin viih-
desävelmiin.  Säestyskokoonpano 
esittää konserteissa instrumen-
taalisia välipaloja. Kokoonpanos-

sa soittavat Matti Pesonen (urut), 
Jussi Makkonen (sello) ja Ulla-
Stina Uusitalo-Ikonen (harppu 
ja kannel).

Reijo Ikonen on esiintynyt te-
noriosissa kotimaassa ja ulko-
mailla. Hengellisen musiikin 
konsertteja Ikonen on tehnyt sa-
toja viimeisten vuosien aikana eri 
puolilla Suomea. Hän on julkais-
sut kolme äänilevyä, joista en-
simmäinen, Surusta nousee lau-
lu, saavutti kultalevyrajan vuon-
na 2006.

Pekka Itkonen valittiin vuoden 
oopperasolistiksi vuonna 1994. 
Hän on myös laulanut keskeisiä 
oopperarooleja Suomessa ja ulko-
mailla. Lukuisten kirkkokonsert-
tien myötä Itkonen tunnetaan ta-
sokkaana hengellisen musiikin 
tulkitsijana. Hän on julkaissut 
kolme äänilevyä Sinisen laulukir-
jan lauluista.

Ilmoitus konsertista sivulla 17.

Tenorien konsertti 
Oulujoen kirkossa

Pesonen johtaa Barentsin 
alueen kirkkojen neuvostoa

Barentsin kirkkojen neuvos-
to kokoontui Murmans-
kissa elokuun viimeisellä 
viikolla.

Oulun tuomiokapitulissa työs-
kentelevä hiippakuntadekaani 
Niilo Pesonen valittiin neuvoston 
hallituksen johtoon. Hän on toi-
minut hallituksen jäsenenä vuo-
desta 2009 ja on Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon Ulkoasiain 
neuvoston jäsen.

Neuvosto on perustettu vuon-
na 2006 Altassa Norjassa. Ba-
rentsin alueen kirkkojen neuvos-
to tarjoaa laajapohjaisen alueel-
lisen luterilaisten ja ortodoksien 
yhteistoiminnan. Neuvoston työn 
myötä hiippakuntien kahdenkes-
kinen yhteistoiminta on vahvis-
tunut muun muassa ystävyysseu-
rakuntatoiminnan myötä.

Toiminnassa ovat vahvasti 
esillä sosiaaliset ja ympäristöky-
symykset, teologiset teemat sekä 
kysymys alkuperäiskansoista, eri-
tyisesti saamelaisten asemasta. 

Barentsin kirkkojen neuvos-
toon kuuluvat Oulun evankelis-
luterilainen ja ortodoksinen hiip-
pakunta Suomesta, Luulajan hiip-
pakunta Ruotsista, Nord- ja Sör-
Hålogalandin hiippakunta Nor-
jasta, Arkangelin, Muurmanskin 
ja Petroskoin ortodoksinen hiip-
pakunta sekä Inkerin kirkko Ve-
näjältä.

Hiippakuntien yhteiset haas-
teet näkyvät muun muassa Ou-
lussa 26.–29. syyskuuta järjestet-
tävillä Diakoniatyöntekijöiden 
päivillä, joilla käsitellään autioi-
tuvan maaseudun problematiik-
kaa kirkkojen näkökulmasta.

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorit koolla Oulussa

Vuosien saatossa kanttorit 
ovat kokoontuneet sään-
nöllisesti ympäri Pohjois-
Pohjanmaata. 

Opintopäivissä ovat nykyisin 
mukana myös Oulun seudun am-
mattikorkeakoulun kirkkomu-
siikin opiskelijat. Kanttoreista ja 
opiskelijoista koottu Pohjois-Poh-
janmaan kanttorikuoro on esiin-
tynyt opintopäivien sävelharta-
uksissa liki kaikissa Pohjois-Poh-
janmaan alueen seurakunnissa. 

Sävelhartauksien valmistelu, 
kuoron harjoittaminen ja johta-
minen on aina vuosittain valit-

tavan musiikillinen johtajan vas-
tuulla. 

Oulun opintopäivään liit-
tyy Pyhän Tuomaan kirkossa sa-
mana iltana kello 19 sävelharta-
us. Illan ohjelma koostuu Poh-
jois-Pohjanmaan kanttorikuoron 
laulamista Oulun tuomiokirkon 
kanttorin Lauri-Kalle Kallun-
gin ja Oulujoen kanttorin Lauri 
Nurkkalan tekemistä kuorosovi-
tuksista ja soolonumeroista. Poh-
jois-Pohjanmaan kanttorikuoroa 
johtaa Jukka Jaakkola ja urkuri-
na on Ismo Hintsala. 
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Sinappia   

Suomalaisystävä 
haussa

Innostuin taannoin maahanmuuttoa kosketta-
vassa keskustelussa kutsumaan itseäni maahan-
muuttajahyysääjäksi. Käytin tätä provosoivaa il-
maisua tietoisesti.
Hetken mietittyäni päätin kuitenkin, että en pu-

hu ”hyysäämisestä” vastaisuudessa. Minua itseäni 
termi ei haittaa, mutta se loukkaa mielestäni niitä 
maahanmuuttajia, joiden avuntarve on todellista. 

Hyysääminen ei kuulosta oikealta sanalta kuvaa-
maan sitä, mitä olemme tehneet yhdessä, jotta arki 
uudessa maassa sujuisi päivä kerrallaan eteenpäin.

Tutustuin maahanmuuttajiin ensimmäistä ker-
taa reilu kymmenen vuotta sitten Oulun NNKY:n 
monikulttuurisessa kerhossa. Ryhmäläisten kaut-
ta elämääni avautui aivan uudenlainen, lähes hui-
kea todellisuus. 

Maahanmuuttajilla on paljon kysymyksiä. Olem-
me pyrkineet vastaamaan niihin. Olemme autta-
neet naisia myös erilaisten viranomaiskaavakkei-
den täyttämisessä. 

Olen myös yrittänyt uskaltaa olla yksinäisyy-
destä kärsiviä maahanmuuttajia fyysisesti lähellä. 
Olen kammannut heidän hiuksiaan, hieronut jäyk-
kiä hartioita ja silittänyt kurttuisia käsiä.

Ihmisten lähellä olen ”kuullut” surusävyisen 
kaipuun läheisyyteen.

Olemme tehneet monikulttuurisessa ryhmässä 
monia asioita onnistuneesti, mutta yhdessä, erit-
täin suuressa asiassa, emme voi kerskailla.  Maa-
hanmuuttajaryhmämme ei ole houkutellut mukaan 
kantasuomalaisia naisia. 

En ole myöskään havainnut, että yhdessä olemi-
semme olisi merkittävästi lisännyt muutoinkaan 
maahanmuuttajien kontakteja suomalaisiin. Yhä 
edelleen me olemme usein ryhmäläistemme ainoi-
ta suomalaisystäviä, jotka he tuntevat nimeltä ja joi-
den kesämökeillä he ovat käyneet.

Minua ei paljoa lohduta se, että tässä samassa 
asiassa ovat epäonnistuneet myös monet muut ko-
touttajat.

Miksi näin on? Onko ”vika” meissä vai onko se 
niin, että maahanmuuttajat viihtyvät yleisesti pal-
jolti omiensa joukossaan?

Joka tapauksessa kaiken kotouttamisen tulisi li-
sätä maahanmuuttajien sosiaalisia kontakteja kan-
tasuomalaisten keskuudessa. Pelkkä suomen kie-
len auttava hallitseminen ei vielä takaa juurtumis-
ta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Jos presidentti Martti Ahtisaaren viime viikolla 
esittämä rohkaisu kutsua maahanmuuttajia kotiin 
tuntuu vaikealta, etsikää monikulttuurisuusryhmä, 
jossa voi turvallisesti tutustua tänne muuttaneisiin 
ulkomaalaisiin. Se on rasismin vastaista työtä.

RIITTA HIRVONEN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Haukiputaan hiippakunnalliset 
lähetyspäivät keräsivät tilaisuuksiin 
yhteenlaskettuna yli 2 000 henkeä. 
30. kertaa järjestetyillä lähetyspäivillä 
kuultiin vieraita Tansaniasta, 
Kyprokselta ja Keniasta.
Rauhan Tervehdys oli paikalla 
tuomassa terveisiä seurakuntalehden 
toimituksesta. Lukijakyselyyn 
vastanneista ilmaisen vuosikerran 
voitti Eila Äijälä Vihannista. Rauhan 
Tervehdyksen 100-vuotishistoria 
lähetetään Riitta Tiitolle Ouluun. 
Lue lisää juhlista sivulta 10.

Anna Keränen ja Carita Eriksson olivat molemmat töissä lähetysjuhlilla.

Kenialainen Margaret Muthuwii puhui lähetysväelle Raamatun 
käännöstyön tärkeydestä.

Lähetysjuhlien päivätilaisuudessa eturivissä istuivat piispat Samuel Salmi ja Andrew Gulle, Haukiputaan kirkkoherra Jaakko 
Kaltakari, hiippakunta-assistentti Hannele Salmi, hiippakuntadekaani Niilo Pesonen sekä pastori Julia Mutungi.

Eri järjestöt ja yhteisöt esittelivät juhlavieraille toimintaansa.
Lähetysjuhlien useat tilaisuudet vetivät toimintakeskus Jatulin 
täyteen kuulijoita.

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra  j a  S anna Tu r u n e n
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Mervi Karttunen
Diakonissa
Siikalatvan seurakunta

Tärkeintä elämässäni ovat 
perheeni, ystäväni ja kotini. 
Näin vasta astialuutun, jos-
sa oli tekstinä: ”onni asuu ar-
jessa”. Mielestäni se kuvastaa 
hyvin ajatustani siitä, että arki 
on yksi niistä, jotka pitää mei-
tä pystyssä. Joskus arjen pyö-
rittäminen ja siitä selviytymi-
nen ei ole omissa käsissä, mut-
ta silloin on turvallista luottaa 
siihen, että ystävät ja lähimmäiset huolehtivat, että selviydymme 
taas uuteen päivään. 
Rakkain raamatunkohtani on ”Rakasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi ”ja ” Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teil-
le, tehkää se myös heille”. Toivon, että kasvan edelleen sekä seu-
rakuntalaisena että kirkon työntekijänä tässä hengessä. Haluan 
uskoa ihmisten hyvään.
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska olen aina hallunnut 
tehdä seurakuntatyötä, nyt vain aika tuntui olevan siihen valmis.
Esikuvani ei ole kukaan yksittäinen henkilö, mutta joiltakin yk-
sittäisiltä henkilöiltä toivoisin oppivani joitakin ominaispiirtei-
tä ja tapoja käsitellä asioita, esimerkiksi toisen ihmisen aito kan-
nustaminen ilman oman edun tavoittelemista.
Harrastan mielelläni kotitöitä ja perheen kanssa touhuamis-
ta, mökkeilyä, lukemista. 
Terveiset lukijoilleni ovat: Hyvää syksyä ja Nähdään! :)

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Limingan pappilan remont-
ti on osoittautunut enna-
koitua isotöisemmäksi. Re-
montti jatkuu näillä näky-

minen ainakin ensi kesään eikä 
sen kustannuksia ole helppo ar-
vioida. Kirkkoherra Ilkka Torn-
berg kertoo, että seurakunnan tä-
män vuoden budjettiin on varattu 
remonttia varten 200 000 euroa.

1850-luvulla valmistunut ra-
kennus on ensimmäisen luokan 
suojelukohde. Sitä ei saa remon-
toida miten tahansa. Museoviras-
to valvoo remonttityötä.

 – Kaikki on tehty museoviras-
ton rakennearkkitehtien johdolla. 
He ovat olleet mukana pohtimas-
sa remonttia.

Remontti alkoi ensimmäisen  
kerran vuoden vuonna 2008. Re-
montissa restauroitiin vanhaa 
kunnioittaen rakennuksen tois-
ta kerrosta, jossa on seurakunnan 
työtiloja.

Remonttia ennen tila oli kyl-
millään vuodesta 1955 aina 2007 
loppuun saakka. 

Vuoden 2008 remontissa huo-
mattiin, että rakennuksen pelti-
katto vuotaa. Sen tilalle rakennet-
tiin kuparikatto.

Lattia 
paljastui lahoksi
Nyt remontoidaan etenkin raken-
nuksen ensimmäisen kerroksen 
lattiaa, joka on mennyt pahasti pi-

Limingan pappilan 
remontti jatkuu

Eroryhmä yli 50-vuotiaille
Infotilaisuus ma 26.9. klo 10 Aleksinkulman 

Isohansassa (os. Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu). 
Ryhmä kokoontuu viisi kertaa. 

Vertaisohjaajina Leena, Raija ja Olli. Osallistuminen 
on ilmaista. Tervetuloa rohkeasti mukaan! 

Lisätietoja Erosta eheäksi –toiminnasta 
www.elakeliitto.fi tai 

puh. 040 7257 561.  

Oletkoohämilläsi,omitäoitsessäsiojaoympärilläsio
tapahtuu?oEtsitköopaikkaasioseurakunnassa?o
Tässäosinulleonäköalapaikkaohiljaisuudenojao
ihmettelynohengessä.

Lupa auttaa.
Keräyslupa OKU 975A

Tule kerääjäksi tai lahjoita.  
Soita 0600-122 20 (20 euroa + pvm)  
FI0622191800068000 
nälkäpäivä.fi

lalle kosteuden vuoksi. Syyksi on 
kirkkoherra Tornbergin mukaan 
paljastunut 1970-luvun remontti, 
joka on aiheuttanut lattiaan kos-
teussulun ja lahottanut sen.

– 1970-luvulla ei tiedetty kaik-
kea tarpeellista eikä osattu raken-
taa oikein, hän sanoo.

Ongelma huomattiin toissa tal-
vena, kun lattia avattiin. Silloin 
havaittiin, että koko alapohja oli 
laho. Lattia ja ensimmäisen ker-
roksen muutkin pinnat kuten kat-
to remontoidaan.

Nyt lattia on jo revitty pois. 
Myös alakerran katot uusitaan. 
Remontissa alakerran huoneista 
tulee korkeampia, kun lattiatasoa 

lasketaan ja kattotasoa nostetaan.
Alakerrassa on myös seura-

kunnan arkisto, joka on raken-
nettu betonista. Nyt tutkitaan 
onko betonin ja hirsien yhtymä-
kohdassa kosteutta ja hometta. Jos 
näin on, betonia joudutaan mur-
tamaan rikki. Tällöin hirsi irro-
tetaan betonista, johon se on va-
lettu.

Tornbergin mukaan kirkko-
hallitus ei osallistu remontin kus-
tannuksiin, sillä pappiloiden re-
montit ovat kirkkohallituksen 
tärkeyslistalla loppupäässä. 

Kirkkoherra kuitenkin huo-
mauttaa, että Limingan seura-
kunnan talous kestää investoin-
nin. Limingan väkimäärä kasvaa 
koko ajan, mikä tuottaa veroraho-
ja seurakunnalle.

– Esimerkiksi veroäyriä ei nos-
teta, kirkkoherra huomauttaa.

PEkkA HELIN

1970-luvulla tehty remontti on 
aiheuttanut lattialankkujen lahoamisen. 
Tästä sai kokemuksen myös Rauhan 
Tervehdyksen valokuvaaja, jonka kengän 
korko upposi lattiaan.

Limingan pappilaa remontoidaan vanhaa kunnioittaen.

Limingan pappilan on ensimmäisen luokan suojelukohde.

Kirkkoherra Ilkka Tornberg näyttää 
miten paljon alakerran lattiaa on aikojen 
saatossa korotettu.

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

Limingan kirkkoherra saa nauttia 
viihtyisästä työhuoneestaan.
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Ennakkoluuloja murretaan 
työtä tehden
KotoTyö – työ 
kotoutumisen välineenä 
-hankkeen nimi kertoo 
sen olennaisen tavoitteen, 
eli maahanmuuttajien 
kotouttamisen 
suomalaiseen yhteiskuntaan 
työn avulla. Wissam 
Shamoun ja Vuong Ksor 
ovat löytäneet hankkeen 
kautta harjoittelupaikan. 
He ovat osa suomalaista 
yhteiskuntaa. 

KotoTyö-hankkeen kautta 
on järjestetty Oulussa työ-
elämään ohjaavaa koulu-
tusta pakolaistaustaisil-

le maahanmuuttajille. Seitsemän 
kuukauden kurssi on pitänyt si-
sällään lähiopetusta ja työhar-
joittelua työpaikoilla. Työharjoit-
telun osuus kurssista on viisi kuu-
kautta. Opiskelijat tulivat koulu-
tukseen työ- ja elinkeinotoimis-
ton kautta. 

Tuloksia tulee 
hyvällä suunnittelulla
KotoTyö -hankkeen projektipääl-
likkö Lucia Jakobsson kertoo, et-
tä hanketta ja sen tarjoamaa kou-
lutusta suunniteltaessa tehtiin yh-
teistyötä eri maahanmuuttajajär-
jestöjen kanssa ja kuunneltiin hei-
dän ideoitaan.  

Päällimmäiseksi asiaksi nousi 
työ. Työelämän kautta maahan-
muuttajat kotoutuvat parhaiten. 

– Koulutukseen otettiin 16 pa-
kolaistaustaista maahanmuutta-
jaa. Päävalintakriteereinä koulu-
tukseen pääsemiseksi oli riittävä 
suomen kielen taito ja motivaatio 
työelämään, selventää Jakobsson.

Ensimmäinen työelämään oh-
jaava kurssi järjestettiin 2010 ja 
sen tulokset olivat hyviä. Kuu-
destatoista opiskelijasta vain kak-
si jäi työttömäksi koulutusjakson 
jälkeen. Se on parempi luku kuin 
työllisyyskursseilla keskimäärin. 
Motivaatiota opiskelijoilla siis 

riittää. Tänä vuonna kursseja on 
meneillään kaksi.

Näytön 
paikka
Työharjoittelulla, eli työssä oppi-
misella on kurssilla tärkeä roo-
li. Maahanmuuttajalle avoimen 
työhaun kautta työhön pääsy on 
vaikeampaa kuin kantaväestöl-
lä, vaikka takana olisi koulutus-
ta ja työkokemusta. Harjoittelus-
sa maahanmuuttaja pääsee näyt-
tämään taitonsa.

– Harjoittelupaikan haussa tör-
määmme toisinaan ennakkoluu-
loihin. Työnantajat pelkäävät, et-
tä esimerkiksi maahanmuuttajan 
kielitaito ei riitä. Sitten kun har-
joittelupaikka on saatu, ovat työn-
antajat olleetkin positiivisesti yl-
lättyneitä. Hyvin monen työsuh-
detta on haluttu jatkaa harjoitte-
lun jälkeenkin, kertoo Jakobsson.

KotoTyö-hankkeen kautta työ-
harjoitteluun menevät kurssilaiset 
ovat usein olleet työpaikkansa en-
simmäisiä maahanmuuttajia. Sil-
loin he tahtomattaankin edusta-
vat kaikkia muita maahanmuut-
tajia. Hommat on kuitenkin hoi-
dettu hyvin.

– Tämä on omalla tavallaan 
asennekasvatusta myös meille 
suomalaisille. Suomalaiset huo-
maavat, että maahanmuuttaja on 
ihan samanlainen työkaveri kuin 
muutkin. Maahanmuuttajat taas 
pääsevät tutustumaan suomalai-

muksesta huolimatta ollut help-
poa. Shamoun sanoo kuitenkin 
ymmärtävänsä suomalaisia työn-
antajia.

– Työntekijä tulee täällä kal-
liiksi työnantajalle. Pelkkä palk-
ka ei riitä, vaan työnantaja joutuu 
maksamaan myös muita kuluja, 
niin kuin vakuutukset. Siksi ei ole 
ihme, että he haluavat ammatti-
laisen, ettei raha mene hukkaan.  

Shamounin harjoittelujakso on 
mennyt hyvin ja työn jatkuminen 
harjoittelujakson jälkeen on mah-
dollista.

Tavoitteena 
hitsaajan ammatti
Vuong Ksor, 26, on asunut kuu-
si vuotta Suomessa. Vietnamista 
kotoisin oleva Vuong opiskeli suo-
men kieltä ja oli työelämävalmen-
nuksessa ennen osallistumistaan 
työelämään ohjaavaan koulutuk-
seen. Vietnamissa Vuong toimi 

maalarina, mutta ei päässyt Suo-
messa alan koulutukseen.

–  Nyt olen harjoittelussa Ou-
lun helluntaiseurakunnan kirp-
putorilla. Ajan pakettiautoa, jolla 
haemme ihmisiltä myyntiin tule-
vaa tavaraa, tai tuomme tavaraa,  
jos joku on ostanut huonekaluja 
kirpputorilta, kertoo Vuong. 

Työharjoittelun aluksi oli pal-
jon opettelua, mutta vaikeuksista 
selvittiin. Vuong kehuu työkave-
reitaan ja viihtyy harjoittelupai-
kassaan. Tulevaisuuden suunni-
telmat ovat yksivuotiaan lapsen 
isällä selvät. 

–  Ammatin hankkiminen on 
tärkeintä. Olen hakenut Oulun 
aikuiskoulutuskeskuksen hitsaa-
ja-koulutukseen, mutta en tiedä 
vielä olenko päässyt. Koulutus al-
kaisi marraskuussa.

SANNA TURUNEN

seen kulttuuriin työn kautta ja 
kielitaito kehittyy.

KotoTyö-hanke päättyy tänä 
vuonna. Hankkeen tuloksena on 
saatu hyväksi havaittu työllisyys-
koulutusmalli maahanmuuttajil-
le, jota voidaan soveltaa kaikkial-
la Suomessa.

– Hankkeessa toteutettua kou-
lutusta on markkinoitu aktiivi-
sesti ja toivomme, että sitä jär-
jestetään useilla paikkakunnil-
la myös hankkeen jälkeen, toteaa 
Jakobsson.  

          
Pieni kiire 
on hyväksi
Wissam Shamoun, 34, saapui 
Suomeen kesäkuussa 2006 Ira-
kista. Hän tuli KotoTyö-hank-
keen työelämään ohjaavaan kou-
lutukseen työ- ja elinkeinotoi-
miston kautta. Aikaisemmin hän 

 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

koordinoima Euroopan pakolaisrahaston hanke. Hankkeen 

kesto on 2009–2011. Tavoitteena on kehittää pakolaisten 

vastaanottoa yhteistyössä eri tahojen kanssa, lisätä 

kuntien, yritysten ja yhteisöjen tietoisuutta pakolaisten 

vastaanotosta ja työllistämisestä, vahvistaa pakolaisten 

verkostoitumismahdollisuuksia ja edistää hyviä etnisiä suhteita.

Kototyö– Työ kotoumisen välineenä hanke

oli hakenut putkiasentaja-koulu-
tukseen, mutta ei tullut valituksi. 
Ala oli häntä lähinnä, sillä Irakis-
sa hän oli toiminut putkimiehe-
nä. Onneksi uusi koulutuspaikka 
löytyi varastoalalta. 

Nyt Shamoun on ollut kolme 
kuukautta työharjoittelussa sii-
vousalan tuotteita myyvässä tuk-
kuliikkeessä pakettiauton kuljet-
tajana.

– Kuljetan siivoustarvikkei-
ta eri paikkoihin Oulussa. Päivät 
ovat kiireisiä, mikä on ihan hy-
vä, niin ei tarvitse odotella. Työ-
harjoittelussa on ollut mukavaa 
ja minulla on mukavat työkave-
rit, kertoo Shamoun.

Irakissa ollessa Shamounilla 
ehti olla useita työpaikkoja. Put-
kimiehen töiden lisäksi hän toimi 
myyjänä ja biljardisalin hoitajana. 
Suomessa työnsaanti ei työkoke-

Wissam Shamoun on työharjoittelussa 
tukkuliikkeessä.

Vuong Ksor odottaa hitsaaja-kurssille 
pääsyä.

Ku va t :  J aan i  F ö h r

KotoTyö -hankkeen kouluttaja Maria Mannermaa.

Hyvin monen 
työsuhdetta on 
haluttu jatkaa 
harjoittelun 
jälkeenkin.

Lucia Jakobsson on KotoTyö-hankkeen projektipäällikkö.

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz

Su 11.9. kello 9.55–12. Klo 10 
piispantarkastusmessu Oulu-
joen kirkossa. Messun toimit-
taa piispa Samuel Salmi, ja hän-
tä avustaa Jouni Riipinen. Saar-
nan pitää piispa Andrew Gul-
le. Musiikista vastaavat kantto-
rit Lauri Nurkkala, Leo Rahko, 
Anja Hyyryläinen ja Sanna Lep-
päniemi sekä Gaudiate -kuoro.
Klo 11.30 radiopyhäkoulus-
sa puhuu lastenohjaaja Eveliina 

Korkea-aho, aiheena on Lähim-
mäinen.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa puhutaan kirkon 
vapaaehtoistyöstä.
Sunnuntaina 11.9. Oulun seu-
rakunnissa siunataan vapaaeh-
toistyöntekijät tehtäviinsä.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 14.9. klo 16.40 Uskomaton 
Mies. Pastori Lauri Kujala ko-
lumnoi.
To 15.9. klo 16.20 Viisi Teesiä. 
Unelmiensa kirkosta kertoo 
oululainen Juha Sirviö.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz

Su 11.9. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Eve-
liina Korkea-aho, aiheena on 
Lähimmäinen.
Su 11.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 11.9. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimittaa 
Ari-Pekka Metso, ja häntä avus-
taa Tiina Kinnunen. Saarnan pi-
tää Terho Pursiainen. Kantto-
reina ovat Lauri-Kalle Kallunki 
ja Peter Marosrvari.

YLE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 10.9. klo 18 iltahartauden pi-
tää kanttori Lauri-Kalle Kallun-
ki Oulusta.
Su 11.9. klo 10 radiojumalanpal-
velusten 85-vuotistaipaleen juh-
lalähetyksessä
Helsingin Johanneksenkirkos-
ta saarnaa piispa emeritus Eero 
Huovinen.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi
p. 044 316 1563 (ma-pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Ra-
diostudio, PL 122, 90101 OULU

Ohjelmatiedot: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 11.9. klo 10 perhemessu Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Anu Ojala, avus-
taa Vesa Äärelä ja Saija Kivelä, 
kanttorina Marja-Liisa Jääske-
läinen. Perheen sunnuntai.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/srk/
kempele. 

Eetterissä

Roolit muuttuvat lähetystyössä
Nyt on meidän vuoromme 
tulla teidän luoksenne 
tekemään lähetystyötä, 
Tansanian piispa Andrew 
Gulle sanoo.

Ehkä jo hyvinkin pian Suo-
messa työskentelee tansa-
nialaisia lähetystyöntekijöi-
tä, Tansanian kirkon piispa 

Andrew Gulle totesi viikonvaih-
teessa Haukiputaalla hiippakun-
nallisilla lähetysjuhlilla. 

– Te olette olleet Afrikassa 
kymmeniä vuosia. Nyt on meidän 
vuoromme tulla teidän luoksenne 
tekemään lähetystyötä. 

– Meidän on vain selvitettävä, 
onko täällä tilaa meille. Miten me 
voisimme toimia yhdessä teidän 
kanssanne? Victoriajärven itäisen 
hiippakunnan piispa Gulle puhui.

Tällä hetkellä kristinusko le-
viää nopeimmin maailman köy-
himmillä alueilla. Ennusteiden 
mukaan kristinuskon vahvim-
mat alueet tulevaisuudessa olisi-
vat nimenomaan Euroopan ulko-
puolella.

Rikaskin 
tulee kirkkoon

Piispa Gulle muistutti, ettei 
köyhyys sinänsä tuo väkeä kirk-
koon.

– Kirkot täyttyvät, koska ihmi-
set haluavat oppia tuntemaan Ju-
malan. Vaikka rikkailla olisi yl-
lin kyllin materiaa, he tarvitsevat 
Jumalaa. Meidän tehtävämme on 
keksiä, miten saisimme ihmiset 
hengellisesti aktiivisiksi.

Gulle korosti Haukiputaalla, 
että kirkkojen ja kristillisten jär-
jestöjen tehtävä on aina levittää 
evankeliumia eikä tehdä esimer-
kiksi pelkästään humanitääris-
tä työtä.

– Kirkkojen ja järjestöjen pitäi-
si tietää, että Afrikassa ja muissa 
maanosissa on miljoonia ihmisiä, 

jotka eivät ole vielä kuulleet Jee-
suksesta Kristuksesta. He tarvit-
sevat ilosanomaa.

Piispa Gulle ei kuitenkaan ha-
lunnut tarkentaa ja nimetä erityi-
sesti, mitä kirkkoja ja järjestöjä 
hän kommentillaan tarkoitti. 

Naiset 
kannustavat toisiaan

Piispa Gullen kanssa lähetys-
juhlille osallistui Victoriajärven 
itäisen hiippakunnan vasta vihit-
ty pastori Julia Gabriel Mutungi. 
Mutungi iloitsi siitä, että Tansani-
an kirkko auttoi häntä taloudelli-
sesti opiskelussa.

Mutungi muistutti, ettei nais-
ten koulutusta arvosteta kaikkial-

la Afrikassa. Hän uskookin, että 
naisten valmistuminen papeiksi 
ja pääsy kirkon johtoon muuttaa 
maailmaa.

– Kun nainen on pappi, se roh-
kaisee muitakin naisia opiskele-
maan. 

Yhdessä hiippakuntamme toi-
sen naisteologin kanssa olemme 
kannustaneet seurakuntamme 
naisia kantamaan vastuuta kir-
kossa, Mutungi totesi.

RIITTA HIRVONEN  

Pastori Julia Mutungi ja piispa Andrew Gulle kertoivat Haukiputaalla että Tansanian 
kristittyjen määrä kasvaa koko ajan ja erityisesti heidän hiippakunnassaan.

Tansanian piispa Andrew Gullen toivottivat tervetulleeksi lähetysjuhlille Haukiputaan seurakunnan lähetyssihteeri Helena Ylimaula ja hiippakuntadekaani Niilo Pesonen.

E l s i  S a l ovaa ra

Ku va t :  S anna Tu r u n e n
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Sananl. 
18: 4-8, 21
Syvä kuin meri on harkittu puhe,
virraksi paisuu viisauden lähde.
Ei ole oikein pitää syyllisen puolta
ja sortaa syytöntä oikeudessa.
Riita on lähellä, kun tyhmä puhuu,
hän kärttää itselleen selkäsaunaa.
Oma suu on tyhmän tuho,
omat sanat punovat hänelle ansan.
Makealta maistuvat panettelijan puheet,
ne painuvat syvälle sisimpään.
Kielen varassa on elämä ja kuolema -
niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää.

Jaak. 3: 2-12
Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. 
Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: 
hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jos 
panemme suitset hevosen suuhun, me saamme 
sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata 
koko hevosta. Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja 
rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin 
ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. Samoin 
kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla 
asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren 
metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme 
joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa 
koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, 
itse liekehtien helvetin tulta.
    Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää ja onkin 
kesyttänyt, nelijalkaiset, linnut, matelijat ja 
meren eläimet, mutta kieltä ei yksikään ihminen 
pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä 
tappavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa 
ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, 
Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous lähtevät 
samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni! Eihän 
samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja 
karvasta vettä. Ei viikunapuussa kasva oliiveja 
eikä viiniköynnöksessä viikunoita, vai mitä, 
veljeni? Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse 
makeaa vettä.

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

”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. ”
Koko pitkän kesän taistelin kipujen kanssa ja odotin leikkaukseen pääsyä. Lopulta 

sain leikkausajan ja kuulin joutuvani sairaalaan poikani konfirmaatiopäivänä.  Ahdisti 
– en saisi olla läsnä pojan juhlapäivässä ja miten kaikki sujuisi kotona. Pääsin kuitenkin 
itse konfirmaatiomessuun ja kirkossa tuli rauha.  Sain osallistua yhdessä perheen kanssa 
ehtoolliselle.

 ”Sinun puolestasi annettu. Sinun puolestasi vuodatettu.” 
 Nuo sanat tulivat suoraan kohti. 
”Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa.”
Pelko, jota en ollut edes tunnustanut olevan, oli poissa. Jeesus itse kantaa kärsimys-

tämme ja kärsii kanssamme.
”Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo.”
Messun lopussa vielä siunaus ja rauhan pyyntö lähettivät meidät arkeen. Kristitty on 

aina Kristuksen palvelija – niin messussa kuin arjessakin.
”Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman.”
Meidät on lähetetty viemään hyviä sanoja eteenpäin. Voimme olla mukana viitoitta-

massa tietä parempaan maailmaan. Juuri silloin, kun pahuus tuntuu voittavan, on evan-
keliumin ilosanomaa vietävä vielä vahvemmin eteenpäin.

”Hyvyyden voiman uskollinen suoja, piirittää meitä, kuinka käyneekin.”

VIRPI SILLANPää-POSIO
Kirjoittaja on oululainen oppilaitospastori

Jeesus 
parantajamme

Sunnuntai 11.9.
Päivän psalmi

 Ps. 30:3-6, 12-13 
tai Ps. 146:5-10

1. lukukappale
 Sananl. 18:4-8, 21

2. lukukappale
 Jaak. 3:2-12

Evankeliumi
Matt. 12:33-37

Sanan 
aika

w w w.sxc . hu /  F rance s c a A n t i c h i
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Aleviitille usko   
on sydämen asia

Kerrotaan, että pyhät veljek-
set Hızır ja Elias tapaavat 
joka vuosi toukokuun 5. 
ja 6. päivän välisenä yönä 

ruusupuun luona. Heidän sano-
taan olevan ikuisen elämän vet-
tä juoneita profeettoja.

Hızıriä pidetään taivaan suoje-
lusenkelinä ja Eliasta maan suoje-
lusenkelinä. 

Eliaksen tausta on raamatul-
linen. Hızır on yksi aleviittien, 
Turkin suurimman vähemmistö-
uskonnon, pyhimyksistä. Alevii-
tit uskovat Allahiin ja hänen pro-
feettaansa Muhammediin ja tä-
män lankoon Aliin, mutta eivät 
ole muslimeja, kertoo oulunsalo-
lainen aleviitti Sever Gündoğdu.

 Kyse on itsenäisestä, shiialai-
seen islamiin pohjautuvasta us-
konnosta. Samalla kannalla on 
myös Helsingin yliopiston arabian 
kielen ja islamin tutkimuksen pro-
fessori Jaakko Hämeen-Anttila.

– Erot islamiin ovat sen verran 
suuria, että on syytä puhua erilli-
sestä uskonnosta. Asiaa tosin se-
koittaa se, että islamilaisessa maa-
ilmassa he usein korostavat kuu-
luvansa islamin piiriin, Hämeen-
Anttila kertoo.

Vaikutteita myös 
kristinuskosta
Lukemattomissa tarinoissa kerro-
taan, että valkopartainen Hızır ja 
Elias auttavat jokaista vilpittömin 
sydämin apua anovaa. 

Yhden tarinan mukaan ensim-
mäiset Hızıriltä apua pyytäneet oli-
vat Nooan seuruetta. Heidän ark-
kinsa oli joutunut rajuilman kou-
riin, joten he tarvitsivat apua. Kos-
ka laiva kesti myrskyä kolme päi-
vää, paastosivat kiitolliset pelastu-
neet sen jälkeen yhtä pitkän ajan.

Aleviitit eivät paastoa musli-
mien tapaan ramadanin aikaan. 
Sen sijaan heillä on muutamia ly-
hyempiä paastojaksoja.

– Syksyllä vietämme 12 päivän 
paastoa Kerbalassa tapettujen ih-
misten muistoksi. Se on suruai-
kaa, emmekä syö hienoa ruokaa, 
Gündoğdu kertoo viitaten vuoden 
680 tapahtumiin.

Silloin surmattiin nykyisen Ira-
kin alueella sijaitsevassa Kerbalan 
kaupungissa profeetta Muham-
medin tyttärenpoika Husain ibn 
Ali ja noin 70 hänen sukulaistaan 
ja kannattajaansa. Tapahtuneen 
muisteleminen ja paasto yhdistää 
aleviitteja ja shiiamuslimeja.

– Paasto loppuu asure-juhlaan. 
Silloin tehdään iso määrä asure-
ruokaa ja sitä jaetaan ovelta ovel-
le, Gündoğdu kertoo.

Vähän tunnettu 
uskonto
Kovin yksityiskohtaisia tietoja 
aleviittien opista ei ole, sillä Jaak-
ko Hämeen-Anttilan mukaan ky-

se on mystisestä uskonnosta, jos-
sa initioidaan eli vihkiydytään us-
konnon ylemmille portaille.

Sekä aleviitteja että rinnak-
kaisuskonnon harjoittajia alaviit-
teja on toistaiseksi tutkittu vähän, 
kertoo saksalaisen Heidelbergin 
yliopiston islamintutkija, etnolo-
gi Robert Langer.

Edes alevi- ja alavi-uskonto-
jen keskinäinen suhde ei ole sel-
vä. Hämeen-Anttilan mukaan ne 
ovat saman uskonnon kaksi rin-
nakkaista haaraa, Langerin mie-
lestä kyse on kahdesta erillisestä 
uskonnosta.

Alevi-usko on saanut vaikut-
teita monista maailmankatso-
muksista, esimerkiksi turkkilai-
sista luonnonuskonnoista, kris-
tinuskosta ja juutalaisuudesta.

jen antamista, paastoa ja pyhiin-
vaellusta – kirjaimellisesti.

Aleviitti etenee uskossaan nel-
jän portin kautta. Niihin jokai-
seen kuuluu kymmenen tasoa. 

Perustaso eli ensimmäinen 
portti on Sharian portti. Se ei tar-
koita muslimien sharia-lain nou-
dattamista, vaan jokaisen aleviitin 
tulee omaksua sen yhteisön lait ja 
velvollisuudet, jossa hän elää.

Toisena on Sisäisen tien port-
ti, johon liittyen pohditaan omia 
tarpeita ja haluja. Jumalan mysti-
sen tuntemisen portilla pyritään 
lähimmäisen halujen ja tarpeiden 
ymmärtämiseen.

Neljäntenä, korkeimpana taso-
na, on Totuuden portti. Sen saa-
vuttaminen edellyttää toimintaa 
yhteisön oikeuksien ja velvolli-
suuksien parissa. 

Jumalanpalveluksessa 
tanssitaan
Suojelusenkeli Hızırillä on mer-
kittävä rooli aleviittien arjessa. 
Monet lupaukset esitetään hänen 
nimessään, samoin pyynnöt ja ve-
toomukset. 

Yksi jumalanpalveluksessa, 
cemissä, tanssittavista semah-ru-
koustansseista on nimetty Hızırin 
mukaan.

– Torstai-iltaisin kokoonnu-
taan cem-evissä, jumalanpalve-
luspaikassa. Siellä syödään, sovi-
taan ihmisten välisiä riitoja pirin 
eli papin avustuksella, soitetaan 
ja tanssitaan, Gündoğdu kuvai-
lee aleviittien jumalanpalvelusta.

Semah-tanssiin osallistuu se-
kä miehiä että naisia. He tanssi-
vat piirissä pyörähdellen ja astel-
len, koskettamatta toisiaan. Tans-
sin tarkoituksena on tulla yhdeksi 
Jumalan ja luonnon kanssa. 

kohtuullisuus 
kaikessa
Aleviittien etiikan voi tiivistää 
lauseeseen eline beline diline sa-
hip ol. Vapaasti suomennettuna 
se tarkoittaa käsien, kupeiden ja 
kielen hallitsemista. Varastami-

nen, rikkominen, aviorikoksen 
tekeminen ja pahan puhuminen 
on kielletty.

Erityisen vakavista rikkomuk-
sista on perinteisesti ollut rangais-
tuksena karttaminen, mutta sen 
merkitys on Robert Langerin mu-
kaan vähentynyt kaupungistumi-
sen myötä.

Kohtuullisuuden noudatta-
minen on tärkeää. Harva asia on 
kielletty kokonaan, sillä yleensä 
ratkaisut jätetään kunkin omaan 
harkintaan. Esimerkiksi alkoholia 
saa käyttää kohtuullisesti.

Ainoastaan jänis ja kaniini jää-
vät aleviiteilta syömättä. 

– Sianlihaa saa syödä, mutta 
muslimimaassa kasvaneina ihmi-
set ovat tottuneet pidättäytymään 
sitä, Gündoğdu kertoo.

Toisia ihmisiä 
kunnioitetaan
Aleviiteille olennaisia arvoja ovat 

lähimmäisenrakkaus, toisen ih-
misen kunnioitus ja kaikkien us-
kontojen arvostus. Naiset ovat yh-
tä arvokkaita kuin miehet. Se nä-
kyy esimerkiksi siinä, ettei naisil-
ta vaadita peittävämpää pukeutu-
mista kuin miehiltä.

Aleviiteille on tärkeää, että us-
ko perustuu ihmisen vapaaseen 
päätökseen. Kenelläkään ei ole 
velvollisuutta tehdä jotain tai us-
koa johonkin.

– Pitää kunnioittaa ihmisiä, 
olla kiva heille. Ei voi sanoa, et-
tä yhden uskonto on huonom-
pi kuin toisen, Sever Gündoğdu 
painottaa.

Aivan kuin suomalaiselle, ale-
viitillekin suhde Jumalaan on yk-
sityinen asia.

– Usko pitää olla sydämessä, 
hän kuvailee ja nostaa käden rin-
nalleen.

TEkSTIT: SATU LAPINLAMPI

Sever Gündoğdu iloitsee siitä, ettei aleviittien tarvitse piilotella uskoaan Suomessa. 
Hänen mukaansa suomalaiset ovat yleensä erittäin kiinnostuneita alevi-uskosta.

Sever Gündoğdu ei ole tuntenut itseään missään niin tervetulleeksi kuin Puolangalla 
perustaessaan pizzerian vajaa vuosi sitten. Ihmisten tervetulotoivotukset ja jopa 
kukkakimput lämmittävät hänen  mieltään.

Erot islamiin ovat 
sen verran suuria, 
että on syytä puhua 
erillisestä uskonnosta. 
Asiaa tosin sekoittaa 
se, että islamilaisessa 
maailmassa he usein 
korostavat kuuluvansa 
islamin piiriin.

Jaakko Hämeen-Anttila

 Vaikutteiden runsauden arvi-
oidaan osaksi johtuvan vuosisato-
ja jatkuneesta sorrosta. Koska op-
pia ja tapoja ei ole voitu välittää 
avoimesti ja tallettaa kirjalliseen 
muotoon, ovat alueelliset tavat 
vaikuttaneet moninaisten uskon-
nollisten perinteiden muodostu-
miseen.

Uskossa edetään 
portilta portille
Taustastaan huolimatta alevi 
poikkeaa islamista monella tapaa. 
Esimerkiksi aleviitit eivät nouda-
ta islamin viittä peruspilaria – us-
kontunnustusta, rukousta, almu-
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Aleviitteja on halveksittu vuosisa-
tojen ajan. Turkkilaisen enemmis-
tön, sunnimuslimien, epäluotta-
mus kumpuaa aina osmaanien 

ajalta eli 1200-luvulta. Jo silloin aleviitteja 
vainottiin kerettiläisinä, sillä he liittoutui-
vat Persiaa hallinneen, shiialaiseksi kään-
tyneen dynastian kanssa.

Kun aleviittien kimppuun on käyty, 
ovat viranomaiset ummistaneet silmänsä 
tapahtuneelta. 

Valitettavan tuore esimerkki aleviittien 
kohtelusta löytyy vajaan 20 vuoden takaa, 
vuodelta 1993. Silloin vihainen ihmisjouk-
ko hyökkäsi Sivasin kaupungissa kulttuuri-
festivaaliaan viettäneiden aleviittien kimp-
puun, ajoi heidät yhteen kaupungin hotel-
leista ja sytytti rakennuksen palamaan. 

Tulipalossa kuoli 37 ihmistä. Suurin osa 
heistä oli aleviitti-taustaisia runoilijoita, 
muusikoita ja muita taiteilijoita.

Väitetään, että poliisi, sotilaat ja palo-
kunta hidastivat palon sammutusyrityksiä.

Raivostuneen väkijoukon teot eivät 
nousseet tyhjästä, sillä sunnimuslimit ovat 
perinteisesti levittäneet – jopa osana koulu-
jen uskonnonopetusta – pahantahtoisia ja 
vääristeltyjä tietoja aleviiteista. Heidän on 
väitetty harjoittavan insestiä ja viettävän 
orgioita jumalanpalveluksissaan. 

Lukumääräarvioissa 
hurjia eroja
Eniten aleviitteja asuu Turkissa, mut-
ta myös Saksassa heitä on runsaasti. Eri 
lähteiden mukaan aleviitteja on Turkissa 
ja Euroopan maissa 5–40 miljoonaa. Pie-
nimmäksi ja suurimmaksi arvioidun luvun 
välinen ero on paljonpuhuva; Turkissa on 
asukkaita noin 73 miljoonaa.

Turkin virallisissa uskontotilastoissa 
aleviitit eivät näy lainkaan, sillä heidät las-

ketaan osaksi maan 98-prosenttista musli-
mienemmistöä. 

Monien turkkilaisten vähemmistökan-
sojen jäsenissä on aleviitteja. Puolangalla 
pizzeriaa pitävä Sever Gündoğdu kuuluu 
pienehköön zaza-kansaan. Heistä noin puo-
let on aleviitteja, puolet sunnimuslimeja. 

– On olemassa myös kurdi- ja romani-
aleviitteja sekä syyrialaisia aleviitteja. Li-
säksi monet ihmiset kääntyvät aleviiteiksi, 
Gündoğdu kertoo. 

Tilanteen paraneminen 
epätodennäköistä
Vuonna 2006 Suomeen muuttanut 
Gündoğdu on toiveikas. Hän uskoo aleviit-
tien tilanteen paranevan pikku hiljaa. Esi-
merkiksi hänen Turkissa asuvat sukulaisen-
sa uskaltavat jo olla avoimesti aleviitteja.

Suomessa aleviiteilla ei ole ollut 
Gündoğdun mukaan mitään ongelmia. 

Oulun seudulla heitä asuu hänen tietääk-
seen puolenkymmentä, Helsingin seudul-
la vähän enemmän.

Saksassa toimivat aleviittijärjestöt pyr-
kivät Turkin EU-jäsenyysneuvottelujen 
avulla edistämään vähemmistön asemaa, 
arvioi islamintutkija Robert Langer. Sekä 
hän että professori Jaakko Hämeen-Antti-
la suhtautuvat epäileväisesti tilanteen pa-
ranemiseen.

Tasa-arvoiseksi uskonnoksi islamin rin-
nalle on vielä matkaa: Vasta kolmessa Tur-
kin maakunnassa cem-evit on hyväksyt-
ty virallisiksi uskonnonharjoituspaikoik-
si. Islamin uskonnon ja etiikan opetukses-
ta aleviittilapset on vapautettu vasta muu-
tamassa koulussa.

Sivasin tapahtumista löytyy materiaalia 
Youtubesta esimerkiksi hakusanoilla 
”Sivas 1993”.

Moneen kertaan sorrettu vähemmistö

Ku vat :  S a t u  L a p in lam p i

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 11.9. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso, saarna Ter-
ho Pursiainen ja avustaa Tiina 
Kinnunen, kanttoreina Lauri-
Kalle Kallunki ja Péter Maros-
vári. Suora lähetys osoittees-
sa www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 11.9. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, kantto-
ri Lauri-Kalle Kallunki.
Messu su 11.9. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Li-
turgia Olavi Rimpiläinen, 
saarna Samuel Korhonen.
Veteraanien kirkkopäivien 
yhteinen jumalanpalvelus 
ti 13.9. klo 11 Oulun tuomio-
kirkossa. Johtaa Matti Pikka-
rainen, saarna Jaakko Gran-
lund ja avustaa Jyrki Vaara-
mo. Johdanto ja päätösru-
kous Metropoliitta Pantelei-
mon. Kanttorina Henna-Mari 
Sivula ja urkurina Lauri-Kalle 
Kallunki. Pohjan Sotilassoit-
tokunta.

Karjasillan seurakunta
Messu su 11.9. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 

Messu su 11.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Riitta Piippo. So-
taorpojen kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 11.9. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Mikko Salmi, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Kirkkokahvit. 
Messu su 11.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Perhemessu su 11.9. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Toimintakauden aloitus. 
Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 11.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, saarnaa Sami Mus-
takallio, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Katri Sippola. 
Messu su 11.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kirsti ja Ju-
hani Fiskaalin lähtöjuhla.
Perhemessu su 11.9. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustaa Sanna Jukko-
la, kanttorina Katri Sippola. 
Sanajumalanpalvelus su 
11.9. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Tommi Hekkala. 

Iltamessu su 11.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Viikkomessu ke 14.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Viikkomessu ke 14.9. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Oulujoen seurakunta
Piispantarkastusmessu su 
11.9. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa piispa Samuel 
Salmi, saarna piispa Andrew 
Gulle, avustaa Jouni Riipi-
nen, kanttoreina Lauri Nurk-
kala, Leo Rahko, Anja Hyyry-
läinen ja Sanna Leppäniemi. 
Gaudiate-kuoro. Yleinen piis-
pantarkastus messun jälkeen. 
Lounas noin klo 12.30 Myllyo-
jan seurakuntatalolla.

YlI-II
Piispantarkastusmessu su 
11.9. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Kyyditys Oulujoen kirk-
koon, linja-auto lähtee seu-
rakuntatalolta klo 8.30. Pa-
luu noin klo 16.30.

YlIKIIMINKI
Piispantarkastusmessu su 
11.9. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Kyyditys Oulujoen kirk-
koon, linja-auto lähtee seu-
rakuntatalolta klo 9.15. Paluu 
noin klo 15.30.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
11.9. klo 10 kirkossa, toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 11.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Jari Flink, kantto-
rina Kaisa Säkkinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
11.9. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jari 
Flink, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Kirkkokahvit. 

Kempele
Perhemessu su 11.9. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Vesa Äärelä ja Saija 
Kivelä, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen. Perheen sun-
nuntai.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 11.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Marja Ainali, Va-
namot-lauluryhmä ja Karén 
Jurvelin, viulu, Emmi Palonie-
mi, Risto Ainali ja Tuomo Nik-
kola. Messun jälkeen kanttori
Marja Ainalin lähtöjuhla seu-
rakuntakeskuksessa. Tervetu-
loa! Kirkkokuljetus Jäälistä; 
ilmoittautumiset virastoon p. 
040 5844 406 pe 9.9. klo 12 
mennessä.

Liminka
Messu su 11.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Arto Nevala, 
avustaa Aino Pieskä, kantto-
rina Mika Kotkaranta. 

Lumijoki
Messu su 11.9. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Jaakko Tuisku, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.  

Muhos
Messu su 11.9. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov. 

Oulunsalo
Messu su 11.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kinnu-
nen, avustaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Siikalatva
KeSTiLä
Messu su 11.9. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.

PiiPPOLa
Piippolassa ei ole jumalan-
palvelusta su 11.9. Tervetu-
loa muiden kappeleiden ju-
malanpalveluksiin.

PuLKKiLa
Messu su 11.9. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Unto 
Määttä. Ruokailu ja päiväjuh-
la naisille seurakuntatalossa. 

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
11.9. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 
11.9. klo 19 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
11.9. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski.

TeMMeS
Messu su 11.9. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

Rukous
Armollinen Jumala,

sinun hyvyytesi ravitsee meitä joka hetki.

Avaa silmämme

näkemään lähimmäistemme hätä

ja korvamme kuulemaan heidän pyyntönsä.

Rohkaise meitä sanoin ja teoin

välittämään rakkauttasi

ja kantamaan vastuuta

koko luomakunnastasi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden. 

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Tapettikerroksia Limingan pappilasta.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
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. 
Hartaus ti 13.9. klo 14, Ves-
per-koti. Mari Flink.
Pyhiinvaellus laista evanke-
liumiin Jumalan voideltua 
seuraten su 11.9. klo 11.45, 
Vanha pappila. Tilaisuus al-
kaa kryptan kirkkokahvin 
jälkeen. Mukana Jaakko Lou-
nela. 
Raamattupiiri ti 13.9. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Hartaus ti 13.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Mari Flink.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 13.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Juhani Liukkonen ja 
Heikki Tiirola.
Hartaus ke 14.9. klo 14, Hol-
lihaka. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 14.9. klo 
15, Aurinkokoti. Piirin vetäjä 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 14.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 14.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Hartaus to 15.9. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Mari Flink.
Torstain raamattupiiri to 
15.9. klo 14,  Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 8.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri to 
8.9. klo 18, Kastellin kirkko. 
Kastellin kirkon raamattupiiri 
ti 13.9. klo 12, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
14.9. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 15.9. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 15.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 15.9. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 
 
Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 8.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri ti 13.9. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 15.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko, Sump-
pu. Vetäjänä toimii pasto-
ri Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818.

Oulujoen seurakunta
Piispantarkastuksen alku-
hartaus pe 9.9. klo 9, Oulu-
joen kirkko. Myllyojan ja Ou-
lujoen koulujen musiikkiryh-
mät. Puheenvuorot piispa 
Samuel Salmi ja kirkkoherra 
Jouni Riipinen.
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi to 15.9. klo 18, Ou-
lujoen pappila. Alussa oli Sa-
na, kappalainen Pentti Kor-
tesluoma.

Musiikki ja kulttuuri
Onnen vuori -musikaali pe 
16.9. klo 18.30, Pohjankarta-
no. Onnen vuori on Anna-Ma-
ri Kaskisen ja Pekka Simojoen 
uusi musikaali kutsumuksesta, 
itsenäinen jatko-osa 27 vuotta 
sitten ilmestyneelle Liekit-mu-
sikaalille. Esiintyjäjoukkoon 
kuuluvat mm. Jakaranda, Hel-
ka Silventoinen, Aarni Seppä-
lä, Iiris Autio ja Heidi Simojo-
ki. Liput 10 € (alle 12-vuotiaat 
5 €): ennakkoon www.par-
haattapahtumat.fi (kulut 1 €/
lippu) tai ovelta tuntia ennen 
esitystä.
 
Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilauluilta ti 13.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kouluajan hartausvirsiä, Es-
ko Laukkanen.
laulutilaisuus ke 14.9. klo 
14, Oulun Diakonissalaitos 
kirkkosali. Teemana syyslau-
lut. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. Käynti Albertinkatu 
16 :n sisäpihalta.

Karjasillan seurakunta
Pyhä Tanssi to 15.9. klo 
19.30, Karjasillan kirkko. Tule 
ja anna pyhän tanssin, liikku-
misen ilon ja rukouksen liik-
keen koskettaa Sinua! Aiem-
paa tanssikokemusta ei tar-
vita. Ohjaajina Sanna Virk-
kunen ja Satu Saarinen.
"Koko maailma on näyttä-
mö" – Uutta lukuteatteria 
William Shakespearen näy-
telmien uusista suomennok-
sista su 18.9. klo 18–20, Kas-
tellin kirkko. Shakespearen ih-
meelliseen maailmaan tem-
pautuvat Marjukka Hamari, 
Rebekka Naatus, Juha Vähä-
kangas, Jaana Herlevi-Hauta-
la ja Ilkka Järviö. 
Kirjavirtaa Pappilassa! Kirjal-
lisuuspiiri lukevaisille ke 21.9. 
klo 18–20, Kastellin kirkko. Kir-
joina Claudie Galley: Tyrskyt ja
Tahmina Anam: Kulta-aika

Tuiran seurakunta
Pohjois-Pohjanmaan kant-
toreiden konsertti ti 13.9. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus sivulta 17.
Iltamusiikkia Tuiran kirkos-
sa ti 27.9. klo 21.30, Tuiran 
kirkko. Valtakunnallisten dia-
koniatyöntekijöiden päivi-
en iltamusiikki-hetki. Raakel 
Pöyhtäri, piano ja Anna Liuk-
konen, sello. Vapaa pääsy. 

Oulujoen seurakunta
Konsertti pe 9.9. klo 19, Ou-
lujoen kirkko. Oulujoen seu-
rakunnan kuorot. Puhe kap-
palainen Pentti Kortesluoma.
Tenorissimo su 11.9. klo 18, 
Oulujoen kirkko. Tenorit Rei-
jo Ikonen ja Pekka Itkonen, 
Ulla-Stina Uusitalo-Ikonen, 
harppu ja piano, Jussi Mak-
konen, sello, Matti Pesonen, 
urut. Ohjelma 10 € ovelta.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle ma 12.9. klo 9, 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatoimisto. Diakonian 

enot Oulussa 8.–15.9.2011

Oulujoen seurakunnan alueel-
la tärkätään jo kauluksia ja 
kammataan jakausta suorak-
si, sillä ensi perjantaina 9.9. ja 

sunnuntaina 11.9. seurakunnassa suo-
ritetaan piispantarkastus. Piispantar-
kastus on kaksipäiväinen, ja sen aika-
na Oulun hiippakunnan piispa Samuel 
Salmi tapaa seurakunnan työntekijöitä 
ja seurakuntalaisia.

Seurakuntalaisille avoimia tilai-
suuksia ovat perjantaina 9.9. kello 9 
piispantarkastuksen aloittava alku-
hartaus Oulujoen kirkossa. Alkuhar-
tauden musiikista vastaavat Myllyojan 
ja Oulujoen koulujen musiikkiryhmät.

Piispantarkastusten ohjelmaan 
kuuluvat tavallisesti piispan vierailut 
seurakunnan alueen kouluissa, työpai-
koilla ja seurakunnan yhteistyökump-
panien luona. 

Piispa Samuel Salmi tapaakin Myl-
lyojan asukastuvan väkeä perjantaina 
kello 12.30, jonne alueen asukkaat ovat 
lämpimästi tervetulleita. Lisäksi piis-
pa seurueineen vierailee Kemiran teh-
taalla.

Perjantai-illan ohjelmassa on vielä 
konsertti kello 19 Oulujoen kirkossa, 
jossa esiintyvät Oulujoen seurakun-
nan kuorot.

Sunnuntaina 11.9. kello 10 on piis-
pantarkastusmessu Oulujoen kirkossa. 
Varsinainen yleinen piispantarkastus ta-
pahtuu piispa Samuel Salmen johdolla 
Oulujoen kirkossa heti messun jälkeen. 

Piispa toimittaa messun, jossa saar-
naa Tansanian kirkon piispa Andrew 
Gulle ja avustajana toimii Oulujoen 
seurakunnan kirkkoherra Jouni Riipi-
nen. Kanttoreina toimii Lauri Nurk-
kala, Leo Rahko, Sanna Leppäniemi ja 
Anja Hyyryläinen.

Piispantarkastuksen jälkeen on tar-
jolla lounas Myllyojan seurakuntata-
lossa noin kello 12.30. Lounaasta voi 
maksaa vapaaehtoisen maksun lähe-
tystyön hyväksi. Lounaan jälkeen on 
vielä vuorossa juhlaohjelmaa: lausun-
taa, yksinlaulua ja Ylikiimingin mies-
kvartetin musiikkia.

Oulujoen muissa kirkoissa Ylikii-
mingissä ja Yli-Iissä ei ole messua Ou-
lujoen piispantarkastusmessun aikaan, 
vaan seurakuntalaisille on tarjolla 
bussikyyti Oulujoelle. Piispantarkas-
tusmessuun pääsee bussikyydityksel-
lä Yli-Iin seurakuntatalolta kello 8.30 
ja Ylikiimingin seurakuntatalolta kel-
lo 9.15. Paluu Yli-iin seurakuntatalolle 
noin kello 16.30 ja Ylikiimingin seura-
kuntatalolle noin kello 15.30.

ajanvaraus taloudellisissa asi-
oissa sekä muut yhteydenot-
topyynnöt maanantaisin klo 
9–11 p. (08) 3161 405.
Diakoniatyöntekjän vas-
taanotto ma 12.9. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen-
mittaukseen.
Diakonian aamu ti 13.9. klo 
9, Elohuone. Tarjoamme aa-
mupalan ja yhdessäoloa kai-
kille yksinäisille. Mukana seu-
rakunnan diakoniatyöntekijä 
ja vapaaehtoisia.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Diakoniapiiri ma 12.9. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Avoin diakoniaryhmä sinulle, 
joka olet kiinnostunut lähim-
mäisen auttamisesta.
Ystävänkamari ti 13.9. klo 
13, Kaukovainion kappe-
li. Vapaamuotoinen kohtaa-
mispaikka, jossa kahvitel-
laan, keskustellaan ja hiljen-
nytään hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
13.9. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. Sinulle, jo-
ka haluat toimia seurakun-
nassa erilaisissa vapaaehtois-
työtehtävissä. 
Seurakuntakerho ti 13.9. 
klo 14, Höyhtyän palvelukes-
kus. Mummonkammari. Ta-
lon asukkaille ja lähialueen 
ikäihmisille suunnattu kes-
kusteluryhmä. Hartaus ja päi-
väkahvit.
Yli 65-v. miesten kokkikurs-
si ti 20.9. klo 11–14, Pyhän 
Andreaan kirkko. Kokoon-
numme 5 kertaa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 9.9. men-
nessä diakoniatyöntekijä Päi-
vi Rahjalle, p. 044 3161 457. 
Kurssin vetäjänä kotitalous-
opettaja Tuula Matilainen.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Juttutupa ma 12.9. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ma-
talan kynnyksen kohtaamis-
paikka, jossa tarjolla aamu-
hartaus ja aamupala. Suun-
nittelemme syksyä. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
selta p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 12.9. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le suunnittelemaan syksyn 
jutunaiheita.
Diakoniapiiri ma 12.9. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Seurakuntakerho to 15.9. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. Lisätietoja diakoni Sa-
mi Riipinen, p. 040 5747 149.
luentosarja Tuirassa ma 
12.9. klo 18–20, Tuiran kirk-
ko. Luentotilaisuus nuorille ja 
nuorille aikuisille. Luennoit-
sija psykoterapeutti Raija-Eli-
na Kauppila alustaa aiheesta 

Piispan vierailee Kemiralla ja 
Myllyojan asukastuvalla 

ilon lähteillä - avaimia arjessa 
jaksamiseen. 
luentosarja Tuirassa ma 
19.9. klo 18–20, Tuiran kirk-
ko. Luentotilaisuus nuorille 
ja työikäisille aikuisille. Luen-
noitsijana Marttaliiton neu-
voja Titta Ylimäki. Luennon 
aiheena "Potkua arjen aska-
reisiin".

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 15.9. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUUlOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 9.9. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Ravitsemustera-
peutti Arja Ihanainen neu-

voo kuinka voi ostaa ja val-
mistaa terveellistä ruokaa 
edullisesti.
Ystäväilta to 15.9. klo 16, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Kokoonnumme poikkeuksel-
lisesti Koskelan suvun enti-
sessä pirtissä vanhoja aikoja 
muistellen.

NäKöVAMMAISET
Sokkotreffit lenkki- ja sau-
naillan merkeissä la 10.9. klo 
17–20, Lämsänjärven leirikes-
kuksessa. Lähdetään aluksi 
kimppalenkille, saunotaan ja 
uidaan. Tarjolla Sanaa ja ilta-
palaa. Opas on vastassa park-
kipaikalla klo 16.40 alkaen.
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 15.9. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Ca-
ritas-sali. Tule tutkimaan raa-
mattua ja luotsaamaan elä-
mää pintaa syvemmältä. Kah-
vitarjoilu. Opasystävä vastas-
sa Caritas-kodin pääoven lä-

heisyydessä klo 12.30 alkaen. 
Näköpiiri ti 4.10. klo 13–
14.30, Ravintola Perla. Nauti-
taan lounas valoisassa ravin-
tolassa. Käytössä on oma ka-
binetti ja lounas tarjoillaan 
pöytiin. Opasystävä on vas-
tassa ravintolan edustalla. 
Hinta 5 € sisältäen myös jäl-
kiruoan ja kahvit. Ilmoittau-
du Paulalle 26.9. mennessä p. 
050 4305 178 tai paula.mus-
tonen@evl.fi.

Lähetys
lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe klo 
10–14. Lahjoituksia otetaan 
vastaan, p. 044 316 1720. 
lähetystovi pe 9.9. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Jumalan kutsu, Ulla Mäki-
nen.

A r k i s to
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x x

Rompetta, rahhaa ja 
rakkautta

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 15.9. klo 14, 
Vanha pappila. Pirjo Lehti-
niemi.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
13.9. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. Vastuuhenkilöinä El-
vi ja Jaakko Lounela.

Tuiran seurakunta
Kirsti ja Juhani Fiskaalin 
lähtöjuhla su 11.9. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ks. il-
moitus tältä sivulta.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
14.9. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Aiheena Ilmestyskir-
ja. Kerho kokoontuu Ystävän 
kamarissa. Yhteyshekilö Pasi 
Kurikka p. 040 5747 139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
12.9. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 12.9. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

yLi-ii
lähetysilta ke 14.9. klo 18, 
Helvi Maalismaan koti.  

yLiKiiMinKi
Piispankammari pe 9.9. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Kirpputorikahvila on 
avoinna joka perjantai.
lähetysilta ti 13.9. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Aiheena Tiiksan matka.

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat. Ks. koos-
teilmoitus sivulla 17.
Isä-lapsi-parkki ma 12.9. klo 
17–19, Mellenius-talo, Pelto-
lankaari 18 A. Illoissa ei ole 
suunniteltua ohjelmaa, vaan 
vapaata yhdessäoloa. Parkit 

Lauantai-iltapäivänä 17. syyskuuta voi tehdä 
löytöjä ja shoppailla, tai päästä eroon turhis-
ta tavaroistaan auttamisen ansioksi! 

Rompetta, rahhaa ja rakkautta -peräkontti-
kirppis järjestetään kello 12–15 neljässä eri paikassa: 
Hintan seurakuntatalolla (Hintantie 89), Heinäto-
rin seurakuntatalolla (Aleksanterinkatu 71), Koske-
lan seurakuntakodilla (Koskelantie 86) ja Karjasil-
lan kirkossa (Nokelantie 39).

Kirpputorimyynti järjestetään parkkipaikoil-
la autojen peräkontista tai myyntipöydältä, jonka 
voi tuoda halutessaan mukanaan. Sateen sattues-
sa kirppis siirtyy sisätiloihin. Parkkipaikan varaus-
maksu on 10 euroa, joka ohjataan tapahtuman tar-
joilun tuoton tavoin Kirkon Ulkomaanavun kaut-
ta Itä-Afrikan nälänhädästä kärsivien auttamiseen. 

Tapahtumaa järjestävä Raija Nissinen vinkkaa, 
että myyntipaikkoja peräkonttikirppikselle on run-
saasti jäljellä. Paikkavaraukset täytyy tehdä viimeis-
tään 8. syyskuuta Raija Nissiselle numeroon 040 
5747 105. 

Peräkonttikirppikselle tarvitaan myös vapaaeh-
toisia, muun muassa liikenteenohjaamiseen ja muu-
hun järjestelyyn, kuten kahvinkeittoon. Vapaaeh-
toiset voivat ilmoittautua samaan numeroon.

Myös lähetyksen puoti ja paja Siipi (Nokelantie 
48) on avoinna lauantaina 17. syyskuuta kello 12–15. 
Kello 13 Siivessä polkaistaan käyntiin noin tunnin 
kestävä lähetyksen polkupyörähuutokauppa. Siiven 
puodista löytyy muun muassa käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjoja, polkupyöriä sekä pa-
jan omia tuotteita. Tarjolla on myös kahvia. 

järjestetään yhteistyössä Ou-
lun kaupungin kanssa. Oh-
jaajina Kari Rekilä, Ville Pah-
kin ja Jaakko Louhela. 

Karjasillan seurakunta
"Eka kertaa äitinä" -ryhmä 
to 6.10.–26.4 klo 10, Maikku-
lan kappeli. Ryhmä on tar-
koitettu äideille ja vauvoille. 
Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. 
Joka kerralla oma aihe. Ryh-
mä 1 kokoontuu 6.10.–15.12. 
ja ryhmä 2 9.2.–26.4.2012. 
Mukana ryhmissä ovat lap-
sityönohjaaja Marjaana Las-
si ja pappi Mirjami Dutton. 
Ryhmiin otetaan mukaan 10 
äitiä. Ilmoittautuminen syk-
syn ryhmään 23.9. mennessä 
ja kevään ryhmään 24.1.2012 
mennessä. Lisätietoja ja il-
moittautumiset Marjaana 
Lassille p. 040 574 7108.
Vauva-aamu ma 12.9. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Suunnattu perheen ensim-
mäiselle vauvalle ja vanhem-
malle. Piltti- ja ja kahvitarjoi-
lun vuoksi ilmoittautumiset 
Teija Kokolle, p. 050 5347 477.  
Ma 12.9. aiheena on vauva 
sylissä. Muut syksyn kokoon-
tumiset 10.10., 7.11. ja 12.12.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
10-leiri 2011 muistelot su 
11.9. klo 15, Karjasillan kirk-
ko. Kesän leiriläisille ja van-
hemmille. Hartaus, musiik-
kia, uuden 10-laulun julkai-
su, leirikuvia ja tarjoilua. Pai-
kalla kyläpäälliköitä, isosia, 
avustajia ja leirin johtajat. 
Tervetuloa mukaan vielä ker-
ran mahtavaan 10-leiri 2011 
-tunnelmaan!

Karjasillan seurakunta
Enkelileiri 1.–2.-luokkalai-
sille 30.9.–1.10., Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ks. il-
moitus sivulla 17.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Seurakuntakerho ti 13.9. 
klo 14, Keskustan palveluta-
lo. Kerho kokoontuu kerran 
kuukaudessa.
Tarinatupa ke 14.9. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 15.9. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 15.9. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
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
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. 
Eläkeläisten kerho to 15.9. klo 
13, Koskelan palvelukeskus. 
Eläkeläisten kerho to 15.9. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 15.9. 
klo 13.30, Tuiran kirkko.  Ks. 
ilmoitus sivulla 18.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 15.9. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Oulujoen seurakunnan elä-
keläiskerhojen syyskauden 
aloitus Yli-Iissä to 22.9., Yli-

Iin kirkko. Linja-autot kulke-
vat seuraavasti: Auto 1: Klo 
8.30 Sanginsuun seurakunta-
talo, 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. Hinta 6 euroa (sis. 
matkan, puuron ja kahvin) 
peritään matkalla. Ennakkoil-
moittautumista ei tarvita. 

yLiKiiMinKi
laulukerho to 15.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ohjelmassa yhteislaulua ja 
muuta toimintaa.

Leirit ja retket
7.-lk. tyttöjen leiri 17.–18.9. 
Hietasaaren leirikeskus. Läh-
de viettämään tyttöjen omaa 
viikonloppua. Makoisaa ruo-
kaa, rentoa seuraa, muka-
vaa yhdessä oloa ja tekemis-
tä, Tyttöjen Juttuja eli kaik-
kea ihqn ja hemmottelun 
väliltä. Ilmoittaudu netissä 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo pe 9.9. klo 23 mennessä. 
Hinta 10 € sisältää majoituk-
sen, ruuan, ohjelman, materi-
aalit, tapaturmavakuutuksen 
sekä pienen lahjan. Ilmottau-
tuneille lähetetään kirje en-
nen viikonloppua. Mukaan 
mahtuu 15 ilmoittatumisjär-
jestyksessä. Lisätietoja saa 
kysyä Anja "Ansku" Saukko-
maalta p. 040 5747 119, an-
ja.saukkomaa@evl.fi ja Sirpa 
Karjalaiselta p. 040 7186 925, 
sirpa.karjalainen@evl.fi.

Onnen vuori -musikaali 
perjantaina 16.9. klo 18.30 Pohjankartanossa

Onnen vuori on Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojo-
en uusi musikaali kutsumuksesta, ja se on itsenäinen 
jatko-osa 27 vuotta sitten ilmestyneelle Liekit-musi-
kaalille. Esiintyjäjoukkoon kuuluvat mm. Jakaranda, 
Helka Silventoinen, Aarni Seppälä, Iiris Autio ja Heidi 
Simojoki. Liput 10 € (alle 12-vuotiaat 5 €) ennakkoon 
osoitteesta www.parhaattapahtumat.fi (kulut 1 €/
lippu) tai ovelta tuntia ennen esitystä.

Sinkkujen retki Kalajoelle
lauantaina 24.9. 

Lähtö linja-autoaseman tilausajolaiturilta klo 8.30 ja 
paluu klo 18 mennessä. Retken hintaan 25 € sisältyy 
matkat, lounas Kalajoen kristillisellä opistolla sekä 
Myllytarinat-paketti Tyngän Myllyyn. 
Ilmoittautumiset 12.9. mennessä p. (08) 3161 321 arki-
sin klo 9–16 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Kirsti ja Juhani Fiskaalin 
lähtöjuhla 

sunnuntaina 11.9. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa 

Messun jälkeen vietetään Fiskaalien lähtöjuhlaa. He 
ovat lähdössä lähetystyöhön Etu-Aasiaan Lähetysyh-
distys Kylväjän kautta. Kirkkokahvit.

Itämaisen tanssin kurssi 
Kisakentän päiväkodilla, Koskitie 9

Alkeiskurssit tiistaisin 17.30–19 ja sunnuntaisin 17–
18.30. Ensimmäiset tunnit su 18.9. ja ti 20.9. Jatko-
kurssi sunnuntaisin 18.30–20. Hinta 90 € / kurssi (12 x 
1,5h) opiskelijat ja työttömät 72 € / kurssi. Tuotto hy-
väntekeväisyyteen. Opettajana Simona Muwazi. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 10.9. mennessä osoit-
teeseen simona.muwazi@gmail.com. 

Hartaushetkiä

Veteraanien kirkkopäivien 
yhteinen jumalanpalvelus
tiistaina 13.9. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 
Johtaa Matti Pikkarainen, saarna Jaakko 
Granlund ja avustaa Jyrki Vaaramo. Johdanto 
ja päätösrukous Metropoliitta Panteleimon. 
Kanttorina Henna-Mari Sivula ja urkurina Lauri-
Kalle Kallunki. Pohjan Sotilassoittokunta.

Raamattupiiri 
torstaina 15.9. klo 12.30 Tuiran kirkossa. Vetäjänä 
toimii pastori Riitta Louhelainen p. 040 5850 818.

Veteraanileiri 
4.– 6.11. Rokuan leirikeskuksessa 

Leirin hinta 44 €, sisältäen matkat, majoituksen täysi-
hoidolla sekä vakuutuksen. Ilmoittautumiset perjan-
taihin 14.10. mennessä p. (08) 3161 340 tai internetis-
sä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Johanneksen evankeliumi tutuksi
Alussa oli Sana
to 15.9 klo 18-19.30 Oulujoen pappilassa 
ke 21.9 klo 18-19.30 Yli-Iin seurakuntatalossa
kappalainen Pentti Kortesluoma

Maailmassa, mutta ei maailmasta
ke 12.10 klo 18-19.30 Yli-Iin seurakuntatalossa
to 13.10 klo 18-19.30 Oulujoen pappilassa
kappalainen Olavi  Isokoski

Valo
to 10.11 klo 18-19.30 Oulujoen pappilassa
to 17.11 klo 18-19.30 Yli-Iin seurakuntatalossa
kirkkoherra Jouni Riipinen

Minä olen -vertaukset
to 29.9 klo 18-19.30 Oulujoen pappilassa
ke 2.11 klo 18-19.30 Ylikiimingin seurakuntatalossa
kappalainen Ilkka Mäkinen

Tunnusteot
ke 26.10 klo 18-19.30 Ylikiimingin seurakuntatalossa
to 27.10 klo 18-19.30 Oulujoen pappilassa
seurakuntapastori Jukka Joensuu

Illassa alustus aiheesta ja mahdollisuus keskusteluun. 
Tervetuloa!
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Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Fransupiiri ti 13.9 klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Sol-
meilemme fransupitsiä.

Muut menot
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Aterian hinta 2 €. 
Lisätietoja diakoni Sami Riipi-
nen, p. 040 5747 149.
"Varjoihmisten varjoyhteis-
kunta" – Oulun sosiaalifoo-
rumin keskustelutilaisuus 
la 10.9. klo 10.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Anna Kontu-
la, tamperelainen poliitikko, 
tutkija ja mielipidevaikutta-
ja, ottaa kantaa siirtolaispo-
litiikkaan. Tilaisuuden juon-
taa kansainvälisen työn pas-
tori Árpád Kovács. Lue juttu 
sivulta 5.
"Työntekijän arvo" – Ou-
lun sosiaalifoorumin kes-
kustelutilaisuus la 10.9. klo 
14.30, Keskustan seurakunta-
talo. Pastori Terho Pursiainen 
pohtii työntekijän arvoa. Ti-
laisuuden juontaa vs. yliopis-
topastori Stiven Naatus. Lue 
juttu sivulta 5.
Sanan ja lähetyksen hetki su 
11.9. klo 16, Intiön seurakun-
takoti. Järjestäjänä Pohjois-
Pohjanmaan Kansanlähetys.
Raitin remmin porinat ma 
12.9. klo 13–15, Maikkulan 
kappelin takkahuone. Tule 
juttelemaan päivän poltta-

vista aiheista kahvikupposen 
ääreen. 
Itämaisen tanssin kursse-
ja Kisatorilla. Ks. ilmoitus si-
vulla 16.
60-vuotiaiden juhla Karja-
sillan kirkossa 25.9. klo 10. 
Messun jälkeen kahvit ja juh-
la seurakuntasalissa. Ilmoit-
tautumiset 16.9. mennessä 
p. (08) 5313 200 tai sähkö-
postilla karjasillanseurakun-
ta@evl.fi.

Trilli-muskarit 
torstaisin ja perjantaisin 
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.

Trilli-muskarit 
maanantaisin Hintan seurakuntatalossa
Kaksi ryhmää, ensimmäinen klo 10–11 ja  toinen klo 
11–12. Lisätiedot ja ilmottautumiset musiikkileikkikou-
lunopettaja Anna Haanpää-Vesenterälle p. 040 5832 
368 tai anna.haanpaa@kolumbus.fi.

HelmiMuskarit 
torstaisin Pyhän Andreaan kirkolla ja 
perjantaisin Kastellin kirkolla 
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)
  
PerheenHelmet
tiistaisin Pyhän Andreaan kirkolla ja 
keskiviikkoisin Kastellin kirkolla
klo 17.15–18 (ryhmä I) ja klo 18–18.45 (ryhmä II)
perheen yhteinen muskari (vanhemmat ja alle 
kouluikäiset lapset). 
HelmiMuskareihin ja Perheen Helmiin 
ilmoittautuminen Mari Järvelälle, p. 044 3161 471. 
Muskarimaksu on ensimmäiseltä lapselta 50 euroa / 
lukukausi, toisesta lapsesta 50 % sisaralennusta.

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

Syksyn perhekerhot
Perhekerho on alueen perheille tarkoitettu kohtaa-
mispaikka, jossa mm. hiljennytään, kahvitellaan, tu-
tustellaan, jutustellaan, lauletaan, leikitään ja askar-
rellaan yhdessä. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Heinätorin seurakuntatalossa ti klo 10
Intiön seurakuntakodissa to klo 10
Karjasillan seurakunta
Sarasuon monitoimitalossa ma klo 10
Pyhän Andreaan kirkossa ti klo 9.30 ja ke klo 10
Karjasillan kirkossa ke klo 9.30
Kastellin kirkossa ke klo 9.30
Kaukovainion kappelissa ke klo 9.30
Maikkulan kappelissa ke klo 9.30 
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 
Saarelan seurakuntakodissa to klo 9.30
Hintan seurakuntatalossa to klo 9.30
Heikkilänkankaan seurakuntakodissa to klo 9.30
Huonesuon seurakuntakodissa pe klo 9.30
Yli-Iin perhekerho, Yli-Ii seurakuntatalolla ti klo 11
Ylikiimingin perhekerho seurakuntalossa ma klo 10

 Syksyn pyhäkoulut
Pyhäkoulu on lasten oma kirkko. Pyhäkoulussa lasta 
kuljetetaan lapsentajuisesti tutustumaan kristilliseen 
uskoon ja rakastavaan Jumalaan. Pyhäkouluun ovat 
tervetulleita kaikki yli 4-vuotiaat. 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 ryh-
mää: pienten ja isojen ryhmät. 
Niittyaron seurakuntakoti sunnuntaisin klo 12.
Rajakylän seurakuntatalo torstaisin klo 10 taidepyhä-
koulu.

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.)
Varikkomessujen yhteydessä aina kuukauden ensim-
mäisenä sunnuntaina.
Perhemessusunnuntaisin ei ole pyhäkoulua, silloin 
olette tervetulleita perhemessuun.
Luontopyhis sunnuntaisin klo 15 Karjasillan kirkolla
Puistopyhis torstaisin klo 9.30 kerran kuussa (29.9., 
20.10., 10.11. ja 15.12.) Metsokankaan koulun läheises-
sä Kotimetsän leikkipuistossa. 
Taidepyhiksiä kouluilla arkisin lähinnä 1.–3.-luokkalai-
sille. Lisätietoa nettisivuilla.

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

Kysy lisää seurakuntien pyhäkouluvastaavilta.
Seurakuntien toimipaikkojen osoitteet sivulla 18.

Enkelileiri 1.–2.-luokkalaisille 
30.9.–1.10. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 

Perinteinen Karjasillan seurakunnan 1.–2.-luokkalais-
ten lasten ensileiri. Tule leikkimään, askartelemaan, 
ulkoilemaan ja hiljentymään hyvässä seurassa. Leiri 
on hyvä mahdollisuus harjoitella yhden yön ajan ko-
toa poissaoloa ja tutustua uusiin kavereihin. Leirille 
otetaan 20 lasta. Ilmoittautumiset 16.9. mennessä. 

Leirin hinta on 15 €, joka sisältää majoituksen, ruoat 
ja ohjelman sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Lisätietoja Atte Kääriäi-
nen, 040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi ja Esa Har-
ju, 040 5752 713, esa.harju@evl.fi.

Pohjois-Pohjanmaan  
kanttoreiden konsertti 

tiistaina 13.9. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Pohjois-Pohjanmaan Kanttori-urkuriyhdistyksen ja 
OAMK:n kirkkomuusikoiden kuoro sekä Ismo Hintsa-
la, urut. Ohjelmisto koostuu mm. Lauri Nurkkalan ja 
Lauri-Kalle Kallungin sävellyksistä ja sovituksista se-

kä sooloesityksistä. Kuoroa johtaa kanttori 
Jukka Jaakkola. 

Vapaa pääsy! Kolehti Pohjois-Pohjanmaan kanttori-
urkuriyhdistykselle.

Su 11.9.2011 klo 18.00
Oulujoen kirkko

Tenorissimo

Ohjelma 10 €

Tenorit Reijo Ikonen ja Pekka Itkonen
Ulla-Stina Uusitalo-Ikonen, harppu

Ulla Lampela, sello, Matti Pesonen, urut

Perhetupa on alueen lapsiperheiden kohtaamispaik-
ka, jossa heillä on mahdollisuus tavata toisiaan, tutus-
tua ja verkostoitua. Tarjolla on avointa ja ohjattua toi-
mintaa sekä muuta mukavaa tekemistä.
Perhetuvalla on mahdollista syödä omia eväitä sekä 
lämmittää ruokia. Siellä on varattuna myös kahvia pie-
nen purtavan kera (vapaaehtoinen maksu).

Perhetuvat ovat avoinna:
Karjasillan kirkolla ja Maikkulan kappelilla 
perjantaisin klo 9–11 (9.9. alkaen)
Koskelan seurakuntakodilla 
tiistaisin klo 13–15 (13.9. alkaen)
Pyhän luukkaan kappelilla 
perjantaisin klo 9–11 (23.9. alkaen)

Tervetuloa piipahtamaan kahville ja 
jakamaan arjen kokemuksia!

Vapaaehtoisia etsitään kahvilanpitäjiksi Perhetu-
paan Koskelan seurakuntakodille. Perhetupa ko-
koontuu tiistaisin klo 13–15. Kaipaamme myös neu-
lontataitoisia henkilöitä, jotka ovat valmiita jakamaan 
osaamistaan myös toisille tekijöille. Lisätietoja Tarja 
Oja-Viirret, p.  040 5747 172. Ensimmäinen kokoontu-
minen 13.9. Tule tutustumaan!

Muskareita

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 

to 8.9. klo 19 
katolisessa kirkossa, 

Liisantie 2

Toimittaa isä 
Dombosco Thomas 

ja ekumeeninen 
työryhmä. 

Kirkkokahvit.

Perhemessu 
su 11.9. klo 12 

Pyhän Andreaan 
kirkossa. 

Toimittaa Heikki
Karppinen, kanttorina 

Sirpa Ilvesluoto. 
Messun jälkeen 

lettukestit ja 
poniratsastusta. 
Toimintakauden 

aloitus.
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enot Oulussa 8.–15.9.2011M

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: Emilia Mil-
la Sofia Karjalainen, Val-
ma Helmi Annu Lehtinen, 
Veikko Olavi Malinen, Tuu-
lia Fanny Liisa Myllylä, Eero 
Heikki Ilmari Puumalainen.
Karjasilta: Saku Pauli Topi-
as Heikkinen, Eemeli Nuut-
ti Olavi Kantola, Onni Otso 
Eliel Kuusisto, Eerika Serefii-
na Leinonen, Aarre Kalervo 
Moilanen, Akseli Simo Kris-
tian Salonen.
Tuira: Jonne Valo Verneri 
Halonen, Arttu Tapio Hon-
kala, Sera Ida Victoria Ko-
sonen, Minnea Sofia Maarit 
Kärnä, Juuso Markus Alek-
santeri Lönnholtz, Eetu Lau-
ri Johannes Nieminen, Sara 
Elisabet Pekkinen, Aapo Ee-
meli Rajasärkkä, Aamos Au-
kusti Stenudd.
Oulujoki: Heta Aune Maria 
Goman, Alvar Antti Ilmari 
Haapalahti, Saimi Peppi Ilo-
na Jokinen, Emilia Aleksan-
dra Junttila, Elli Anni Kris-
tiina Keimiöniemi, Eeva Lil-
ja Vilhelmiina Lehtola, Wee-
ti Tony Antero Manninen, Ii-
sa Matilda Pohjola.

Vihityt
Tuomiokirkko: Arto Kalevi 
Salmela ja Maria Ilona Kip-
pola, Jarkko Valtteri Lumi-
mäki ja Hanna-Maria Tert-
tu Marttiini, Juhani Jaakko 

Elämän polku
Matias Karjalainen ja Noora 
Kaarina Häkkilä, Kari Sakari 
Kauppi ja Maria Emilia Kur-
su, Kari Samuli Leino ja Ma-
ria Ellen Kälkäjä, Jari Mati-
as Savolainen ja Tiia Maria 
Kallio.
Karjasilta: Esa Tapio Juuso-
la ja Tanja Annikki Wunsch, 
Miikka Herman Kämäräinen 
ja Jenni Maria Pälvilä, Mika 
Veli Tapani Hänninen ja Tan-
ja Johanna Määttä.
Tuira: Antti Mauno Samuli 
Kaakinen ja Marianne An-
niina Ahonen, Jaakko Tapio 
Honkanen ja Minna Kaari-
na Hiltula, Jukka Tapio Sir-
viö ja Heidi Maria Tolonen, 
Mikko Antero Rahikainen ja 
Maija Elina Hyvärinen, Pek-
ka Johannes Mäki-Asiala ja 
Mariaana Katariina Kajula, 
Riku Petteri Huuhka ja Kir-
si Maria Heikkonen, Saku 
Johannes Huotari ja Kaste-
helmi Kukka-Maaria Musto-
nen, Tomi Mikael Oja ja Jo-
hanna Kristiina Kehusmaa.
Oulujoki: Antti Esko Pasa-
nen ja Tanja Anu Hannele 
Riihimäki, Ilmari Eerikki Oi-
karainen ja Liisamari Inke-
ri Yrjänä, Janne Antti Nes-
tor Parpala ja Esteri Kristiina 
Huhtinen, Kalle Paavali Ho-
lappa ja Heidi-Maria Paulii-
na Rasila, Petri Markus Luo-
ma ja Annakaisa Johanna 
Laukka, Tomi Petteri Haipus 
ja Elina Julia Kiistala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Elisabet Pu-
kinkorva s. Kilpinen 98.
Karjasilta: Kari Hannu 
Jaakoppi Ervasti 56, Vil-
ho Artturi Karvosenoja 73, 
Kari Tapani Kärkkäinen 62, 
Reino Aarne Olavi Leino 86, 
Kari Ilmari Peltonen 59, Ir-
ja Inkeri Pernu s. Koskenaho 
87, Alisa Rosberg 6 pv, Ris-

to Matti Samuli Vanhala 60.
Tuira: Oili Marjatta Helén s. 
Keskinarkaus 63, Jani Pek-
ka Herajärvi 25, Erkki Arviidi 
Kaarre 76, Matti Kalervo Ko-
sola 74, Iida Josefiina Kova-
lainen s. Kinnunen 94, Aino 
Elviira Käyhkö s. Louekoski 
91, Vesa Olavi Mustonen 52, 
Mauri Ilmari Ojala 65, Jouni 
Mauri Kalervo Seppälä 55.

Tiepiiri – aikuista 
keskustelua seuraamisesta 

sunnuntaina 11.9. klo 18–20 
Vanhassa pappilassa 

Seuraa sinä minua, sanoo Jeesus. Mitä se tarkoittaa 
itse kenellekin? Tätä pohditaan syksyllä kerran kuu-
kaudessa Oulun Vanhassa pappilassa järjestettävissä 
aikuisten keskustelupainotteisissa seurakuntailloissa, 
joita kutsutaan rennosti Tiepiiriksi. Ensimmäinen Tie-
piiri on sunnuntaina 11.9. Illan ohjelman ovat suunni-
telleet Markku Salakka ja Anne Mäkituomas. He ker-
tovat omasta tiestään hengellisen kodin ja koditto-
muuden näkökulmasta. Pitkin iltaa aiheesta keskustel-
laan yhdessä. Mukana myös musiikkia. Illassa on kah-
vitarjoilu. 

Tiepiirin 9.10. ohjelmasta vastaavat Markku Palosaa-
ri ja Satu Kreivi-Palosaari. Vieraana Mikko Salmi, joka 
on luvannut laulaa Siionin virsiä ja kertoa, kuinka ne 
liittyvät hänen hengelliseen tiehensä. 6.11. ohjelmas-
ta vastaavat Niilo ja Lea Pesonen. 11.12. Tiepiirissä ol-
laan joulutunnelmissa. 

Seniorien laulupiiri 
torstaina 15.9. klo 13.30–15 Tuiran kirkossa 

Tervetuloa laulamaan seniorien laulupiiriin. Laulupiiri 
kokoontuu kerran kuukaudessa Tuiran kirkolla ja ker-
ran kuukaudessa Pyhän Tuomaan kirkolla. Ohjelmassa 
kahvihetki, yhteislaulua ja loppuhartaus. Mukana dia-
koni Paula Kyllönen ja kanttori Raakel Pöyhtäri.

S anna Tu r u n e n
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Huom! 
Virasto

poikkeuksellisesti 
avoinna 

lyhyemmän ajan 
pe 9.9. klo 9–12!

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

19

eurakunnissa tapahtuu 8.–15.9.2011S

Pyhäkoulu 
kirkon kerhohuo-

neessa su 11.9. 
klo 12. Pyhäkoulu 

kokoontuu kahden 
viikon välein – aina 

parillisen viikon 
sunnuntaisin.

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netlumijoki

Päiväkerhoryhmät ko-
koontuvat: Ma klo 9.30 5a, 
klo 12.30 3v., ti klo 9.30 4v., 
klo 12.30 sisarusryhmä A, ke 
klo 9.30 5b ja to klo 9.30 sisa-
rusryhmä B. Ryhmät kokoon-
tuvat Lukkarinkankaan ker-
hohuoneella.
lapsiparkki aloittaa uu-
tena toimintana perjantai-
sin klo 9–12 kerhohuoneel-
la, 3–6-vuotiaille. Maksuton, 
mutta paikka on varattava 
etukäteen joka kerralle (ma-
to) Silja p. 043 2111 916, jotta 
mahdollisimman moni pääsi-
si osalliseksi lapsiparkkipäi-
västä. 
Kokkikerho kokoontuu vuo-
roviikoin keskiviikkoisin klo 
14, ke 14.9. ryhmä A. 
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin srk-talolla klo 10. 
Rukouspiiri kokoontuu tors-
taisin klo 10.30 parillisina 
viikkoina Lehtosaarella ja pa-
rittomina viikkoina Helli Ee-
ronkedolla.
Messu kirkossa su 11.9. klo 
10. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. 
Kirkkokonsertti sotainva-

lidien hyväksi su 11.9. klo 17 
kirkossa, ohjelma 5 €. Mies-
kvartetti Owla sala, Uusi ää-
ni -kuoro, johtaa Taru Pisto, 
Sanna Smolander piano, Jo-
hanna Kiviharju huilu.
Partio: Nyt tarjolla toimintaa 
10–13-vuotiaille pojille! Met-
sähanhet kokoontuvat joka 
toinen tiistai srk-talolla alka-
en 13.9. klo 15, johtajana Ma-
ke Korhonen Limingasta. 
Raamattupiiri ti 13.9. klo 
18.30 srk-talolla.
Kuoron harjoitukset ke 
14.9. klo 18.30 srk-talolla.
Friday Club pe 16.9. klo 18-
20 srk-talolla 0.–6.-luokan 
oppilaille. Toimintapisteitä, 
Raamattuopetus, nyyttärit, 
musiikkia ja muuta actionia. 
Saat tuoda nyyttäripöytään 
jotain syötävää.
Diakonia: Marjon tavoitat 
parhaiten puhelimitse p. 045 
6381 973. 
Virasto avoinna ma, ke ja 
pe klo 9–14.
lumijoen pappina aloit-
ti syyskuun alusta Jaak-
ko Tuisku. Hän on kirkko-
herran sijaisena puolen vuo-
den ajan.
Rauhanyhdistys: Pe 9.9. klo 
19 raamattuluokka 5.–6. lk. 
Myllynen ja 7.–8. lk T&I Kä-
märäinen. Su 11.9. klo 12 py-
häkoulu I Myllymäki ja II T&I 
Kämäräinen ja III N&J Ok-
sa, sekä seurat klo 17 ry:llä. 
Ma 12.9. klo 10 puurokerho 
Aspegrenillä. Päiväkerhot 
ry:llä ma 12.9., ke 14.9. klo 
17–18.30 ti 13.9, to 15.9. 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.

Kirkkokuoro to 8.9. klo 
18.30 srk-salissa.
Pyhäkoulu su 11.9. klo 12 
kirkon kerhohuoneessa.
Eläkeliitto ti 13.9. klo 11 Kop-
pakodalla, Tukkitiellä.

Snellmanien
suku kokoontui 
Piippolassa

Mitä mahtoi juu-
ri pappisvihki-
myksensä saa-
nut Gerhard 

Snellman ajatella, kun hän 
1770-luvulla sai piispalta 
nimityksen lähteä väliai-
kaiseksi saarnaajaksi Piip-
polaan?

Piippolalaiset kun halu-
sivat oman papin ja seura-
kunnan edusmiehet kävi-
vät esittämässä tämän toi-
vomuksensa Turun piispal-
le oikein paikan päällä.

Niin nuori mies, Tervo-
lan kappalaisen poika, Suo-
men suurmies J.V. Snellma-
nin isoisä matkasi – luulta-
vasti raskaan ja vaivalloi-
senkin taipaleen – palvelus-
tehtäväänsä pienelle paik-
kakunnalle Pohjois-Poh-
janmaalle.

Tuosta ajasta on maail-
ma muuttunut, vai onko? 

– Hämmästytti, että tän-

ne on näinkin huonot yh-
teydet, ja siksi meidän pi-
ti hankkia matkaa varten 
pienoisbussi, Snellmanin 
Sukukuyhdistys ry:n pu-
heenjohtaja Helmi Leino-
nen naurahtaa.

Viikonlopun sukutapaa-
miseen Piippolaan saapui 
reilusti yli 50 sukuun kuu-
luvaa. Leinosen mukaan 
merkittävä määrä suvun 
jäsenistä asuu eteläisessä 
Suomessa ja siksi suvun ko-
koontumisia ei aikaisem-
min ole näillä seuduilla pi-
detty. 

– Aloite, että pidämme 
tämän kokoontumisemme 
täällä Piippolassa tuli tääl-
tä. Vilho Partanen ja yhdis-
tyksemme sihteeri, piippo-
lalaissyntyinen Tarja Leh-
tola tekivät tästä aloitteen 
yhdistyksemme hallituk-
selle, Leinonen taustoittaa.

Piippolalainen Matti Jarva on Snellmaneja suoraan alenevassa 
polvessa, samoin kiuruvetinen Teemu Snellman. Kuulumisia 
vaihtamassa on myös Hilkka Värn Rovaniemeltä. 

Sukuyhdistyksen puheenjohtaja Helmi Leinonen (kesk.), sekä Auli ja Ilkka 
Marjomaa Oulusta kuulolla, kun kirkkoherra Erkki Piri kertoo Piippolan 
kirkon saarnas-tuolin vaiheista.

Snellmanin sukua löytyy 
Piippolasta edelleen.

Piippolalainen Matti 
Jarva, sekä suvun nuorem-
man polven edustaja, kiu-
ruvetinen Teemu Snellman 
olivat hyvin iloisia siitä, että 
sukutapaaminen pidetään 
tänä vuonna Piippolassa. 

– On todella mukavaa 
nähdä muita suvun jäseniä, 
Jarva toteaa. 

– Ja kyllä minä olen hy-
vin kiinnostunut suvun 
menneisyydestä ja sen vai-
heista, Teemu lisää ja ker-
too, että hänen sukunimen-
sä on ollut Snellman vuo-
desta 2009 alkaen.

Ja takaisin historiaan.
Ensiasunnokseen Piippo-

lan ensimmäinen pappi, 
nuori Gerhard sai Jarvassa 
rakennetun tuvan, ”pikku-
pappilan”. Vaatimaton ra-
kennus oli hänen kotinaan 
vuosina 1771–1777 ja näi-
nä vuosina nuoren pappis-
miehen tupaa löytyi asutta-
maan myös hänen nuorik-
konsa, Anna-vaimo.

Oletettavaa on, että piip-
polalaiset pitivät papistaan; 
vierasperäiseltä kalskahtava 
etunimikin suomentui seu-
rakuntalaisten suussa pa-
remmin taipuvaksi ”körk-
keli-papiksi”.

Seurakunta teki vuon-
na 1775 kuninkaalle ano-
muksen kappalaisen viran 

perustamiseksi. Gerhard 
kun oli palvelemassa piip-
polalaisia vain väliaikai-
sen saarnaajan vakanssilla. 
Vakinaisen viran saamisen 
ehdoksi kuitenkin tuli, että 
hänelle pitää hankkia kun-
nollinen asunto, puustelli. 

Tähän tarkoitukseen tu-
li Viitainaho, kappalaisen 
puustelli 1778. Tätä taloa 
Gerhard perheineen asutti 
aina vuoteen 1797 saakka, 
jolloin hän muutti kappa-
laiseksi Tyrnävälle. 

– Tämä viikonloppu 
on ollut mieleenpainuva. 
Olemme saaneet tutustua 
kirkon ja suvun edellisten 
polvien elämään ja histori-
aan täällä Piippolassa. Kyl-

lähän J. V. Snellmanin hen-
keen vaikutti tämä seutu. 
Suvun alkujuuret ja sivistys 
on saatu täältä, sukuyhdis-
tyksen puheenjohtaja Lei-
nonen kiteyttää.

Gerhardin ensimmäis-
tä kotia, pikkupappilaa ei 
enää ole, mutta Viitainaho, 
komea hirsitalo on tallessa 
kotiseutumuseoalueella.

Gerhardin viimeinen le-
posija on Tyrnävällä.

TEkSTI JA kUVAT: 
ANNELI VIRTANEN

Lähteet: Aino Hankonen: 
Piippolan kirja, Seurakunnan 
vaiheita ja Risto Vilmusenaho: 
Siikajokilaakson historia.

Päiväpiiri ke 14.9. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 15.9. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro to 15.9. klo 
18.30 poikkeuksellisesti kou-
lulla.
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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

Diakoniatyönteki-
jöiden vastaanot-
toaika muuttuu 1.9. 
alkaen. Taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus: 
Maanantaisin klo 9–11 p. 
(08) 5472 636 tai käymällä 
paikan päällä os. Kirkkotie 
10, diakoniatoimisto.
Kirkkoherranvirasto on sul-
jettu pe 9.9. 
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le to 8.9. klo 13 srk-keskukses-
sa. Kerhossa hartaus, kahvit, 
keskustelua ja laulua, jump-
paa sekä aivoille että keholle. 
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 8.9. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla. 
Rukouspiiri to 8.9. ja to 15.9. 
klo 18 Puttaan Tuvassa.
Missiokerho alakouluikäisil-
le perjantaisin alkaen 9.9. klo 
15 Puttaan Tuvassa.
Pyhäkoulu lapsille ja nuoril-
le su 11.9. klo 12 Wirkkulassa.
Raamattupiiri ke 14.9. ja ke 
21.9. klo 18 Puttaan Tuvassa. 
Perhekerhot: Martinnie-
men 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.  
Tunteitten turnajaiset pe 
16.9. alkaen. Neljällä kokoon-
tumiskerralla käydään läpi vi-
ha, suru, pelko ja häpeä. Li-
sätiedot ja ilmoittautumiset 

16.9. mennessä Tarja 
Kainulaiselle p. 040 
8245 861 tai tarja.kai-
nulainen@evl.fi.

"Itsetuntemus per-
heen voimavarana" -ryh-

mä aloittaa la 17.9. Työsken-
tely koostuu kahdeksasta 
ryhmäterapeuttisesta työs-
kentelystä psykodraaman 
keinoin. Lisätiedot ja ilm. 
9.9. mennessä Teija Pirnek-
selle p. 040 5420 651 tai tei-
ja.pirnes@instory.fi.
Vapaaehtoisten ilta ti 20.9. 
klo 17.30 Puttaan Tuvalla. Ju-
malan sylissä. Mukana diako-
ni Salme Kinnunen Tyrnäväl-
tä ja Johanna Kerola. Ilmoit-
tautumiset 16.9. mennessä p. 
045 1393 993.
Työnhakijoiden perheretki 
Oulun Eedeniin la 1.10. Läh-
tö Linkin edestä, Herralantie 
1, klo 9.30 ja paluu n. klo 16. 
Hinta 10 €, lapset 4–14 v. 5 
€, alle 4 -vuotiaat ilmaiseksi. 
Hintaan kuuluu matkat, kyl-
pylälippu ja ruokailu. Ilm. ja 
maksu kirpputori Linkin kas-
salle 16.9. mennessä.
Puttaan Tupa avoinna torstai-
sin ja perjantaisin klo 12–15. 
Kellonkartano: Naisten päi-
vät 10.–11.9., mm. Eija Koskela. 
Kartanon kirkko su 11.9. klo 13.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Raamattuluokka pe 9.9. 
klo 18.30 ry:llä. Pyhäkou-
lut su 11.9. klo 12 A. Paasol-
la, P. Holmalla, Huttusella ja 
E. Alakärpällä. Seurat su 11.9. 
klo 17 ry:llä. Kello: Huuto-
kauppaompeluseurat pe 9.9. 

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu pe 9.9.
Taizé-rukoushetki to 8.9. 
klo 18 Vanhassa kirkossa. Ru-
koushetki koostuu Taizé-lau-
luista, raamatunteksteistä, 
rukouksesta ja hiljaisuudes-
ta. Kolehti lähetystyölle.
Diakonian palveluryhmän 
syksyn toiminnan suunnit-
telupalaveri pe 9.9. klo 13 
Kirkonkylän srk-kodin Top-
pelius-kokoushuoneessa. 
Työikäisten miesten piiri la 
10.9. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Versot su 11.9. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho maanantaisin 
klo 18 kirkonkylän srk-ta-
lolla. Omat puikot mukaan. 
Nuttukerho ottaa vastaan 
lankalahjoituksia (myös ke-
rien loppuja), voit tuoda nii-
tä kerhoon tai kirkkoherran-
virastoon lähetyssihteerille.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
Perhekerhot: aloittavat 5.9. 
alkavalla viikolla. Kirkon per-
hekerho aloittanut jo pe 2.9.
Perhekerhot klo 9.30–11: per-
jantaisin Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa, keskiviikkoisin 
Keskustan srk-talolla, Keski-
viikkoisin ja torstaisin Van-
hassa pappilassa, tiistaisin 
ja keskiviikkoisin Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Perhe-
päivähoitajien ja hoitolasten 
ryhmä maanantaisin Keskus-

tan srk-talolla ja perjantaisin 
Kokkokankaalla. 
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 14.9. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Tiedustelut Tarja Maalismaa 
p. 045 675 4432.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 14.9. alkaen klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. Seu-
rakuntapiiriä ei ole to 15.9. Elä-
keläisten leiri Luurinmutkan 
leirikeskuksessa 15.–16.9.
Kirkkokuoroa ei ole 14.9.
Työikäisten naisten piiri ke 
14.9. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

Varhaisnuorten kuoro to klo 
16–16.45 Kirkonkylän srk-ko-
dissa ja pe klo 15–16 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Mukulakuoroon ja Varhais-
nuorten kuoroon mahtuu 
vielä mukaan! Lisätietoja 
Marjolta p. 040 7790 337.
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 

klo 18.30 ry:llä. Pyhäkoulu su 
11.9. klo 12 Littowilla ja Kari-
niemellä. Seurat su 11.9. klo 
17 ry:llä. Päiväkerho ma 12.9. 
klo 17.30 ry:llä. Jokikylä: Iso-
jen ja pienten raamattuluok-
ka pe 9.9. klo 17.30 ry:llä. Si-
sarien leiri Isollaniemellä 10.–
11.9. Pyhäkoulut su 11.9. klo 
12 Asema e Tuomo Karhu-
maa, Asema p Pekka Kuja-
la, Keskikylä Timo Lehtisaari, 
Vänttilänperä Asko Viljamaa, 
Taipaleenkylä Antti Holap-
pa. Lauluseurat su 11.9. klo 
18 ry:llä. Päiväkerho ti 13.9. 
ja ke 14.9. klo 17.30–19 ry:llä. 
Kastettu: Aleksi Olavi Hei-
nonen, Leevi Ilmari Roukala, 
Milka Amanda Koskelo, Elle 
Olivia Peura, Elina Leila An-
neli Hintsala.
Avioliittoon kuulutettu: Ju-
ha Jorma Tapani Huotari ja 
Hanna Mari Mikkonen. Jarkko 
Sauli Juhani Luhtala ja Marjut 
Margit Katariina Vesala.

Kirkko-
herranvirasto 

on suljettu 
pe 9.9. 

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 yksi-
näisten päivätoiminta ”Vei-
kon valinta” arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 9.9. klo 20–24 
Vanhassa pappilassa. Raamis 

Perhemessu 
sunnuntaina 11.9. klo 10 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 

Toimittaa Anu Ojala, avustaa Vesa Äärelä ja 
Saija Kivelä, kanttorina Marja-Liisa Jääskeläinen. 

Perheen sunnuntai. 

Lämpimästi tervetuloa!

Kuorojen syyskausi alkaa

Seurakunnan lapsikuoro
torstaina 8.9. klo 17 srk-keskuksessa

Uusia laulajia otetaan to 8.9. ja to 15.9. klo 16.30 läh-
tien. Harjoitukset torstaisin klo 17–18. Kuoro on tar-
koitettu 7–13-vuotiaille tytöille ja pojille. Kuoroleiri 

Isollaniemellä lokakuun alussa. 
Tiedustelut, kuoronjohtaja Kaisa Säkkinen 

p. 040 5818 974, kaisa.sakkinen@evl.fi

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro
torstaina 15.9. klo 18.30 srk-keskuksessa

Harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30. Kuoroon ote-
taan uusia laulajia koelaulun kautta. Kuorolaisilla on 

mahdollisuus henkilökohtaiseen äänenmuodostuksen 
opiskeluun laulupedagogi Maija Laurin johdolla. Har-
joitusten ajaksi järjestetään tarvittaessa lastenhoito. 

Tiedustelut, kuoronjohtaja Hannu Niemelä 
p. 040 5471 660, hannu.niemela@evl.fi.

Kirkkovaltuuston 
kokous 

maanantaina 19.9. 
klo 18.30 Martinniemen 

srk-kodissa. 
Kokouksen asialuettelo 
on nähtävänä kirkkoher-
ranviraston ilmoitustau-
lulla. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 
23.9.–23.10. Kirkkoherran-
virasto on avoinna ma-pe 
klo 10–14 ja to klo 10–17.

ke 14.9. klo 18.30 Vanhassa 
pappilassa. Nuorten pelivuo-
ro ti klo 16.30–18 Kirkonky-
län koululla.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.  
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 9.9. klo 
18 4.–5.-lk: Hintsala, Hieta-
niementie 13. 6.–8.-lk: Göös, 
Teppolantie 280. Päiväkerho-
laisten ja isien retki la 10.9. 
klo 12 Liikennepuisto. Seurat 
su 11.9. klo 16 ry:llä. Sisarilta 
ke 14.9. klo 18.30 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Perheenilta pe 9.9. klo 19 ko-
deissa pyhäkoulupiireittäin. 
Perheenilta su 11.9. klo 16 jat-
kuu ry:llä.
Kastetut: Viljami Eino Matias 
Syrjä, Niklas Hermanni Karja-
lainen, Elmeri Vili Olavi Kal-
liosalo, Hilla Helmi Lilja Här-
mä, Lilja Taimi Ilona Matka-
selkä, Julius Vili Manuel Kal-
liokoski.
Vihitty: Juha Petri Poutiai-
nen ja Mervi Tuulikki Pitkä-
nen.

Retki Ouluun 
Onnen Vuori -musikaaliin 

perjantaina 16.9. illalla 

Onnen Vuori on Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaski-
sen uusi musikaali kutsumuksesta. 

Lippujen hinta 10 euroa.

Ilmoittautumiset 13.9. mennessä lähetyssihteeri 
Minna Sorvalalle, p. 040 779 7705 tai 

minna.sorvala@evl.fi.

Hengellisen matkakumppanuuden 
ryhmä työikäisille 

aloittaa pe 29.9. klo 18 srk-keskuksen kappelissa. 
Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen ja 
rauhoittumiseen arkisen elämänmenon keskellä. 
Ryhmässä hiljennytään kyselemään, kuinka Juma-
la vaikuttaa omassa elämässä ja mikä on oman tien 
suunta ja tarkoitus sekä etsitään matkalla olemisen 
voimanlähteitä. Jos olet kiinnostunut ryhmästä ota 
yhteyttä 15.9. mennessä ryhmän kokoajaan Laila 
Rantakokkoon, p. 040 8668 319, laila.rantakokko@
evl.fi. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tou-
kokuulle 2012 saakka. Ryhmän koko max. 6 henkeä.
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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 

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

KUTSU
äitiverkko-ryhmään
tiiviiseen ja lämminhenkiseen porukkaan

Tule tekemään ohjatusti kuvataiteen
keinoin löytöretki itseesi.
Kokoontumiset Vanamossa, seurakunnan tiloissa
6.10. alkaen, 6 kertaa joka toinen torstai klo 13–15.

Ryhmän toiminnassa mukana:
• Perhetyöntekijät
• Psykologi Laila Vainio
• Diakonissa Heini Karhumaa
• Ohjaavat sosionomiopiskelijat 
   Paula, Niina ja Sanni-Tuulia
Taidetoiminnan prosessi on sosiaalialan opiskelijoiden 
opinnäytetyö.
Ilmoittautuminen 23.9. mennessä laila.vainio@liminka.fi
tai Heini Karhumaa 044 7521 227. Tervetuloa!

Järjestäjinä Limingan seurakunta ja Limingan kunta

lähimmäisen
päivän

muistijumalan-
palvelus

su 18.9. klo 10 
Limingan kirkossa

Kutsumme mukaan 
omaishoitajia, muisti-
sairaita ja kaikkia lä-
himmäisiä. Kirkkokah-
vit. Olisitko sinä kyy-
din tarjoaja läheisel-
lesi? Kyytiä tarvitse-
vat tai tarjoavat, soit-
takaa p. 040 5790 956. 
Järjestäjinä ovat Limin-
gan seurakunta, Oulun 
seudun muistiyhdistys 
ja Omaishoitajat ja Lä-
heiset.

Kirkkokuoro to 8.9. ei harjoi-
tusta (budjettiriihi), 11.9. lau-
lamme Marjan lähtöjuhlassa, 
harjoitukset klo 11.30 Mon-
tin-salissa.
Yhteiskristillinen rukouspii-
ri su 11.9 klo 18 Montin-sa-
lissa. 
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247 ja Jaana Kontio 
(Jääli) 040 579 3248.  
Juttunurkka ja työttömien 
ja pienituloisten eläkeläis-
ten ruokailu maanantaisin 
klo 10 Jäälin kappelilla.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 13.9 klo 13 Jäälin kap-
pelilla.
Sanan ja rukouksen avusta-
jakoulutustilaisuus to 15.9 
klo 18 Jäälin kappelissa.
Kolamäen diakonia ja ys-
täväpiiri ma 19.9. klo 13–
14.30. Teemme joulupaket-
tia Kiimingin seurakunnan 

ystävyysseurakunnalle Tar-
ton Peetrissä.
Naisten kasvuryhmä tors-
taisin klo 14–15.30 Montin-
salissa.
Perhekerhot: Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa per-
jantaina klo 9.30–
11.30.
Perhekahvi-
lat: Kirkkopirtil-
lä tiistaisin klo 
9.30–11 ja Jäälin 
kappelissa tors-
taisin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä ti 
13.9. klo 10–12 Jäälin 
kappelissa. Ryhmä ensimmäi-
sen lapsen saaneille vanhem-
mille kahvikupposen äärellä.
lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12–15. Il-
moittautumiset parkkiin 
maanantaista keskiviikkoon 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.
lähetyspiiri ti 13.9. klo 13.30 

Kastetut: 
Hilla Emilia 
Pauliina Pietilä, 
Markus Juhani 
Kainua.
Vihitty: Sami 
Kristian Impola ja 
Ilona Anna Stiina 
Kotajärvi. Anssi 
Sakari Karjalainen 
ja Ninja Maria 
Eveliina Ruokamo. 

Montin-salissa
Nuoret: Rippikouluinfoon ke 
14.9. seurakuntakeskukseen 
kutsutaan kaikki 1997 tai si-
tä ennen syntyneet. Klo 18 
Jokirannan koulupiiriin kuu-
luvat ja klo 18.45 Laivakan-

kaan koulupiiriin kuulu-
vat nuoret ja heidän 

vanhempansa. Li-
sätietoja Aulik-
ki Rinta-Säntti 
p. 040 743 1904.
Kitaransoiton 
alkeita to 8.9. 

klo 16.30–18 Jää-
lin kappelin nuor-

tentila.
Musaryhmä ke 14.9. klo 18 
Jäälin kappelin nuorisotila. 
Uudet soittajat ja laulajat 
tervetuloa!
Nuorten ilta ”Maailman kai-
kissa kylissä” to 15.9 klo 18–
20 Jäälin nuortentila.
Yökahvila pe 16.9. klo 18.30–
22 Jäälin kappeli.
äänitekniikkapäivä eli ää-
nentoiston alkeita la 17.9. 
Jäälin kappelissa. Lisätietoja 
ja ilmoittautuminen Meriläi-
sen Sepille p. 040 743 1903.
Patikkaviikonloppu kerhon-
ohjaajille, isosille, yökahvi-
la-avustajille ja avointen 
ohjaajille 23.–25.9. Posiol-
la. Ilmoittautuminen viimeis-
tään pe 16.9. mennessä Meri-
läisen Sepille p. 040 743 1903.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
11.9. klo 17 Aapo Mäenpää 
ja Ilkka Alakärppä, rauhan-
yhdistys Herännäisseurat su 
11.9. klo 15 Montin-salissa.

Kirkkoherranvirasto ja toi-
mistot suljettu pe 9.9.
lähetysvintti ma 12.9. klo 
12–14 yhdessäoloa käsitöi-
den, kahvittelun ja juttelun 
merkeissä.
Niittypirtin kerho vanhus-
ten palvelutalolla ma 12.9. 
klo 13. Kahvitarjoilu. Mukana 
vs. diakonissa Marika Kamps.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
13.9. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Hyvän mielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
joka toinen tiistai klo 12. En-
simmäinen kokoontuminen 
ti 20.9. Pappilan pihapiirin 
"Vintillä". Mukana psykolo-
gi Antti Korhonen ja vs. dia-

konissa Marika Kamps.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille keskiviikkoisin klo 12 
seurakuntatalolla. Aloitus 
21.9.
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraukset ja pyynnöt 
kotikäynneille: kirkonkylä 
vs. diakonissa Marika Kamps 
p. 044 7521 226, Tupos vs. 
diakoni Heini Karhumaa p. 
044 7521 227.
Nuoret: Näytelmä-projek-
tin harjoitukset tiistaisin 
klo 17.30 NuorisoNurkassa 
/ srk-talolla. Nuortenilta to 
8.9. klo 18 NuorisoNurkassa 
ja to 15.9. klo 18 Vanamos-
sa. Nuortenilloissa ohjelmal-
linen osuus kestää n. 1,5 h 

ja sen jälkeen tarjolla teetä 
ja sympatiaa. Isoskoulutus-
ta sekä uusilla että vanhoil-
la isosilla ke 14.9. klo 18 Nuo-
risoNurkassa. Isosleiri Siikajo-
en Törmälässä 30.9.–2.10. Il-
moittaudu Kirsille 20.9. men-
nessä. Bänditreenit Vanamon 
Olkkarissa la 10.9. klo 14. Mu-
kaan otetaan myös uusia.
Varhaisnuorten kerhot: Ker-
hot ovat sekakerhoja, joissa 
tehdään kaikenlaista kivaa, 
mm. askarrellaan, leivotaan, 
leikitään ja pelataan. Kaiken 
maailman kerhossa painopis-
teenä on lähetys ja kansain-
välisyys. Kerhot ovat mak-
suttomia. Tiedustelut Maria 
Matilainen, p. 044 7521 236. 

Kerhonurkka Nuorisonurkas-
sa srk-talolla ma klo 18–19.30 
isot 3.–5.-lk. Ti klo 16–17.30 
pienet eskarilaisista 2.-luok-
kalaisiin. Olkkari-kerho Va-
namon Olkkarissa (2.krs) to 
klo 16–17.30 eskarilaisista 
3.-luokkalaisiin. Kaiken maa-
ilman kerho Lähetysvintillä ti 
klo 15–16.30, 3.–5.-lk.
Partio: 8.9. klo 14–16 päivys-
tys partiotoimistossa. Huom. 
aika. 10.9. Johtajahuolto. 
13.9. klo 17–18.30 Alatem-
meksen Karhunpennut (7–9-
v. tytöt ja pojat) sekä Karhut 
(10–14-v. pojat) aloittavat 
toimintansa Liisanlinnassa, 
Lännentie 84 A, 91930 Ala-
temmes. Ulkoiluasu. Vanhat 
ja uudet partiolaiset terve-
tuloa. 14.9. klo 15–17 päivys-
tys partiotoimistossa. 15.9. 
klo 16–17.30 Tupoksen Pii-
samit ja Variksenmarjat (10–
14-v. tytöt ja pojat) aloittavat 
toimintansa Tupoksen yhte-
näiskoulun vanhassa teknis-

ten töiden luokassa. Vanhat 
ja uuden partiolaiset tervetu-
loa. ROVER 11, yli 13-v. nuor-
ten reissu Hossaan 16.–18.9. 
Alustava hinta 40 € sisältäen 
linja-autokuljetuksen. Ilmoit-
tautuminen Makelle teksti-
viestillä 13.9. mennessä. Ker-
ro nimi, ikä, melotko ja kenen 
kanssa, monesko Rover. Muo-
dostakaa kolmen hengen ka-
noottikunta. Voi myös pati-
koida. Lisätietoja ja retkikirje 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka (7–8) pe 9.9 klo 18.30 
ry:llä. Raamattuluokka (5–6) 
la 10.9. klo 18.30 ry:llä. Seu-
rakuntapäivä su 11.9. klo 13 
ry:llä ja klo 14 seurat Alatem-
meksen vanhainkodilla. Vart-
tuneidenkerho to 15.9. klo 12 
ry:llä ja sisarilta klo 19 ry:llä.
Kastettu: Tiiu Marikka Saar-
toala, Patrik Unto Oliver Se-
lenius, Joanna Kerttu Amalia 
Vanhamäki.

Kanttori Marja Ainalin 
lähtömessu ja juhla 11.9.

Marja on valittu kanttoriksi Puumalaan. Hänen lähtö-
messuaan vietetään sunnuntaina 11.9. klo 10 kirkossa. 
Messun jälkeen nautimme kahvista ja juhlaohjelmas-
ta seurakuntakeskuksessa. 

Jäälistä järjestetään messuun ja juhlaan kuljetus. 
Kuljetusta tarvitsevien ilmoittautumiset virastoon 
p. 040 584 4406 pe 9.9. klo 12 mennessä. 

Lämpimästi tervetuloa!

Kitaransoiton 
alkeita 
to 8.9. 

klo 16.30–18 
Jäälin kappelin 

nuortentila.
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eurakunnissa tapahtuu 8.–15.9.2011S
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
p. (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 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Syksyn ensimmäiset pyhä-
koulut su 11.9. klo 12 Repussa 
ja Salonpäässä. Tervetuloa!
Herännäisseurat su 11.9. klo 
18.30 Oulunsalon vanha pap-
pila, Pappilantie 28.
Kyläkamarin tukiryhmä, jo-
ka on avoin kaikille, avoinna 
ti 13.9. klo 13. Tule mukaan 
vaikuttamaan syksyn toimin-
taan. Pappilantie 28.
Hartaus ke 14.9. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Seurakuntakerho to 15.9. 
klo 11, Päivi Pulkkinen, Tapio 
Kortesluoma.
Hartaus to 15.9. klo 11.30, 
Teppolassa,  Riitta Markus-
Wikstedt.
Perhekerho Repussa ja Sa-
lonpään ry:llä keskiviikkoi-
sin klo 9.30–11 ja Parkkiker-
ho perhepäivähoidon väelle 
Vattukujalla keskiviikkoisin 
klo 9–10.30. 
Varkkareiden ja nuorisotyön 
toimintaa syksyllä 2011. 
Viikkotoiminta: Maanantai-
sin Varkkari-avoimet alakou-
luikäisille Repussa klo 14.30–
17 ja Nuorten avoimet ovet 
Repussa klo 17–20. Avoimis-
sa ovissa välipalaa, pelailua, 
ajanviettoa, jutustelua, harta-
us. Koulupastoripäivystys ylä-
asteella torstaisin 10.30–12.15 
ja lukiolla keskiviikkoisin 10–
12. Perjantaisin Reppuillat ylä-
kouluikäisille ja vanhemmille 
nuorille klo 18–23.  Varkkarei-
den kerhot alkavat viikolla 37. 
Niistä on jaettu tiedote koulu-
jen kautta ja kerhot kokoon-

tumisaikoineen löytyvät myös 
nettisivuiltamme. Muuta to-
mintaa: Varkkareiden syyslo-
maleiri Umpimähkässä on tu-
lossa 25.–27.10. Siihen ilmoit-
tautuminen on lokakuun alus-
ta alkaen. Isoskoulutukseen 
ehtii vielä ilmoittautua 16.9. 
asti. Koulutuksen ensimmäi-
nen osa on leiri Umpimähkäs-
sä 23.–25.9. Lisätiedot varkka-
työn ja nuorisotyön toimin-
nasta saat nuorisotyönohjaa-
jilta. Yhteystiedot netissä ou-
lunsalonseurakunta.fi ja face-
bookissa fanisivu oulunsalon 
seurakunnan nuoret. 
Kirkonkylän ry:  Oulun seu-
dun nuortenilta pe 9.9. klo 
19 Oulunsalon ry:llä, ”Maail-
massa, mutta ei maailmasta”. 

Isien ja äitien virkistysilta la 
10.9. klo 18.30 Umpimähkäs-
sä, ”Jaksaminen”. Raamattu-
luokka I  su 11.9. klo 12 ry, raa-
mattuluokka II Kylänpuoli ja 
Keskikylä ry, Karhuoja; Antti 
Korkiakoski, klo 16 seurat Oi-
va Tölli, Jari Kupsala ry: Lau-
luseuroja kodeissa: ti 13.9. klo 
18.30 Karhuoja; Matti Lääk-
kö, Pahajärventie.
Salonpään ry:  Seurat su 18.9. 
klo 16 ry Erkki Alasaarela, 
Erkki Vähäsöyrinki.
Kastettu: Aada Ester Sofia 
Mäläskä, Lauri Albert Antero 
Sänisalmi, Lenni Kristian Pirt-
tikoski.
Kuolleet: Veka Jukka Mölkä-
nen  47,  Sirkka Liisa Kiljan-
der  77.

Oulunsalon seurakunnan vapaaehtoistehtävissä 
ja yhteisvastuukerääjinä 2011 toimineille 

Retki Kalajoelle 
tiistaina 20.9. 

Lähtö seurakuntatalolta klo 8 ja paluu noin klo 
17.30. Retkellä tutustumme Kalajoen monipuoliseen 
palvelutarjontaan. Omavastuu 10 €, johon sisältyy 
bussikuljetus, tulokahvit, lounas ja iltapäiväkahvit.

Ilmoittautumiset maanantaihin 12.9. mennessä p. 044 
7453 848 / Riitta

Perhepyhäkoulu su 11.9. klo 
11.30–12.30 seurakuntatalon 
alakerrassa.
Hartaus ti 13.9. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa.
Hartaus ke 14.9. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa.
Rukouspiiri ke 14.9. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savolai-
nen.
Omaishoitajien ryhmä to 
15.9. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa.
Hartaus ja ehtoollinen to 
15.9. klo 14 Vire-kodissa.
Kuorot: Ke 14.9. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. 
Perhekerhot: tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalossa 
ja klo 10–12 Päivärinteen seu-
rakuntasalissa sekä joka toi-
nen torstai klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella (pa-

rilliset viikot). 
Varhaisnuoret: Kerhot alka-
vat viikoilla 37–38. 
Nuoret/rippikoululaiset: 
koulupastoripäivystys ylä-
koululla ja lukiolla to 8.9. 
klo 11–12.15. Nuortenilta to 
8.9. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
9.9. klo 15–17. Nuortenilta 
Pe 9.9. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 8.9. 
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 8.9. klo 19 ompelu-
seurat kodeissa: Härkönen, 
Horsmatie 7 ja Pekkarinen, 
Rönköntie 48. La 10.9. klo 19 
raamattuluokka 4.–6.-lk Sami 
ja Noora Lohilahdella ja raa-
mattuluokka-iltakylä 7.–8.-lk 
J. Saarniolla Laitasaaressa. Su 

Omaishoitajien vertaistukiryhmä

kokoontuu seurakunnan toimitalolla (Vattukuja 2) 
kerran kuukaudessa maanantaisin klo 12. Syksyn 2011 
ryhmän kokoontumisajat: 12.9., 3.10., 7.11., 12.12.

Kahvitarjoilua ja keskustelua. Ryhmässä mukana dia-
konissa Päivi Pulkkinen ja vs. PEM Hanna Siltakoski.

Ryhmä on avoin kaikille omaishoitajille, 
tervetuloa tutut ja uudet ryhmäläiset!

Musiikkikerho alkaa! 

Tervetuloa soittamisesta ja laulamisesta 
kiinnostuneet alakoululaiset Reppuun 
keskiviikkoisin klo 15–16. Ensimmäinen 
kokoontuminen on 14. syyskuuta. 

Lauluryhmä Uuteen Ääneen otetaan 
uusia laulajia kaikkiin ääniin. Ohjelmisto 
koostuu monipuolisesti hengellisen 
musiikin tyylilajeista gospelista 
gregoriaaniseen lauluun ja tavoitteena 
on rikastuttaa oman seurakunnan 
musiikkielämää. Pääsyvaatimuksena 
auttava nuotinlukutaito. Harjoitukset 
torstaisin klo 18 srk-talolla.

Lisätietoja Taru Pistolta
taru.pisto@evl.fi tai p. 044 7453 849

Kansainvälinen 
Youth in action -ryhmä

Hei, vuonna 1997 syntynyt muhoslainen nuori, ha-
luatko mukaan toimintaan? Muodostamme 15 nuo-
ren ryhmän toteuttamaan kansainvälistä nuorten 
kahdenvälistä tapaamista. 

Jos kiinnostaa ja olet valmis sitoutumaan säännöl-
liseen ideointiin kunnan ja seurakunnan nuoriso-
työssä, valmis lähtemään tapaamaan jonkin muun 
maan nuoria sekä ottamaan heitä vastaan Muhok-
selle, ota yhteyttä viimeistään sunnuntaihin 18.9. 
mennessä Raineriin p. 040 5851 057.

Perhepyhäkoulu
sunnuntaisin klo 11.30–12.30 
seurakuntatalon alakerrassa 

(11.9., 25.9., 16.10., 6.11., 11.12.)    
 

"Jokainen suloinen veitikka on kuin pikkuinen sim-
pukka, silmiin  kun katson, niin aavistan: on sisällä 

helmi Jumalan.” (K. Larjava)
 

Pyhäkoulu on tarkoitettu koko perheelle. 
Lisätietoja saa pyhäkoulusihteeri Anja Hämäläiseltä 

p. 040 5629 131.

Tervetuloa!    
Muhoksen seurakunta - pyhäkoulutyö

 

11.9. klo 14 seurat ry:llä. Ma 
12.9. klo 17.30 ja 18.30 päivä-
kerhot ry:llä. To 15.9. klo 19 
ompeluseurat ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 9.9. klo 19 toimintail-
ta ry:llä. Klo 19 Oulun seu-
dun nuortenilta Oulunsalon 
ry:llä. La 10.9. klo 19 raamat-
tuluokka 7–8-lk J. Saarniolla. 
Su 11.9. klo 12 pyhäkoulut:  
Hyrkki Lukka, Käpykankaan-
tie 31, Laitasaari Carlson, 
Mettäperäntie 65, Huovila 
Alanen, Ritolantie 71. Klo 17 
seurat ry:llä. Ti 13.9. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Ke 14.9. klo 
18 raamattuluokka ry:llä. 
Kastettu: Alexandra Victo-
ria Ulmanen, Jasmin Aino Oli-
via Kukkohovi.
Vihitty: Arto Heikki Tapani 
Kuure ja Tiia Tuulikki Heiska-
nen.

MUHOKSEN SEURAKUNNAN KUOROT 

lapsikuoron harjoitukset (14.9. alkaen)
keskiviikkoisin klo 17 seurakuntatalolla 

Kirkkokuoron harjoitukset (14.9. alkaen)
keskiviikkoisin klo 18.30 seurakuntatalolla 

Päiväkuoron harjoitukset (21.9. alkaen)
joka toinen keskiviikko klo 10.30 seurakuntatalolla

Kaikkiin kuoroihin otetaan uusia laulajia. Kuorot 
ovat mukana jumalanpalveluksissa ja seurakunnan 
eri tilaisuuksissa. 
Tiedustelut kanttori Ossi Kajava p. 040 5470 786.

 

Retki Ouluun 
Onnen Vuori -musikaaliin 

perjantaina 16.9. illalla 

Onnen Vuori on Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaski-
sen uusi musikaali kutsumuksesta. 

Lippujen hinta 10 euroa.

Ilmoittautumiset 13.9. mennessä lähetyssihteeri 
Minna Sorvalalle, p. 040 7797 705 tai 

minna.sorvala@evl.fi.
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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
Päiväkerho to 8.9. ja 15.9. klo 
11 kerhokodissa.
Seurat su 11.9. klo 19 ry:llä, 
Pentti Eskola.
Varhaisnuoret ti 13.9. klo 15 
kerhokodissa.
Perhekerho ke 14.9. klo 10 
kerhokodissa. 
Kirkkokuoro to 15.9. klo 19 
srk-kodissa.
Seurakuntakerho pe 16.9. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 16.9. klo 
19 ry:llä.
Kastettu: Eeli Joakim Höyh-
tyä.
Kuollut: Toimi Jalmari Pehko-
nen 79.

PiiPPOLa
Veteraanikuoro to 8.9. ja 
15.9. klo 11 srk-kodissa.
Seurakuntakerho ti 13.9. klo 
12 Väinölässä. 
Varhaisnuoret ti 13.9. klo 16 
srk-kodissa.

PuLKKiLa
Seurakuntakerho to 8.9. ja 
15.9. klo 12 srk-talossa. 
lapsikuoro to 8.9. ja 15.9. 
klo 15 alakoulun musiikkiluo-
kassa. Jos olet kiinnostunut 
kuorosta, ota yhteyttä Arja-
kanttoriin p. 044 518 1151.
Päiväkerho pe 9.9. klo 10 srk-
talon kerhohuoneessa. 
Hartaus pe 9.9. klo 13 Koivu-

lehdossa.
Pyhäkoulu su 11.9. klo 11 
ry:llä.
Seurat su 11.9. klo 19 ry:llä.
Kirkkokuoro to 15.9. klo 
13.30 srk-talossa. 
Varhaisnuoret to 15.9. klo 16 
srk-talon kerhohuoneessa. 
Raamattuluokka pe 16.9. klo 
19 ry:llä.
Perhekerho ma 19.9. klo 10 
srk-talon kerhohuoneessa. 
Israel-ilta ke 21.9. klo 19 srk-
talossa. Israelin ystävät sekä 
lauluryhmä Jedidot Raahes-
ta, Timo Hakkarainen ja Mer-
ja Jyrkkä.

PyHänTä
Perttulinpäivien ruokai-
lun ja myyjäisten tuotto oli 
640,80 euroa. Kiitos leipureil-
le, keittäjille je kaikille avus-
tajille sekä ostajille! 
Päiväkerho 3–5-vuotiaille 
pe 9.9. klo 10 srk-talon ker-
hotilassa.
Myyjäiset la 10.9. klo 18 
ry:llä. 
Seurat su 11.9. klo 15 ry:llä.
Perhekerho ti 13.9. klo 10 
srk-talossa. 
Puuhakerho ti 13.9. klo 12.15 
esikoululaisille ja to 15.9. klo 
11.15 ekaluokkalaisille kou-

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 Pekka Kyöstilä, 
runoja Tuulikki Tuovinen,

esirukouspalvelu.

lulla.
lauluseurat ke 14.9. klo 
18.30 S. Sydänmetsällä.  
Hartaus to 15.9. klo 10 Nes-
torissa. 
Varhaisnuoret to 15.9. klo 
14.30 srk-talossa. 
Kirkonkylän diakoniailta to 
15.9. klo 18 grillikodalla.
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa. 
Kastettu: Rilla Kaarina Kos-
kelo, Vanni Julia Huusko.

RanTSiLa
Ompeluseurat pe 9.9. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 11.9. klo 13 ry:llä, 
Aarne Ronkainen.
Perhekerho ma 12.9. klo 10 
Nuppulassa. 

Raamattuluentosarja Van-
han Testamentin naisista 
alkaa tänään 8.9. klo 18.30–
20 Temmeksen seurakunta-
talolla. Luennoitsijana toimii 
kouluneuvos Raili Kemppai-
nen, joka johdattelee kuuli-
jat Hagarin elämän vaiheisiin.
Seurakuntakerho ti 13.9. klo 
12.30–14 Tyrnävän 
srk-talolla.
Aamukamma-
ri keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 
Tyrnävän srk-
talon takka-
huoneessa.
Nuttuilta to 
15.9. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Kirkkokuoron harjoitus ke 
14.9. klo 18 Tyrnävän srk-ta-

lolla.
lapsikuoron harjoitukset 
alkavat to 15.9. klo 16 Tem-
meksen srk-talolla. Kuoro on 
tarkoitettu ala-asteikäisille 
tytöille ja pojille. Tiedustelut 
kanttori Pentti Korkiakoskel-
ta, p. 044 7372 613.

Varhaisnuorten kerhot 
ala-asteikäisille: 

torstaisin klo 17–
19 Tyrnävän srk-
talolla ja klo 17–
19 Murron ker-
hotilassa. Maa-
nantaisin klo 
16–18 Tyrnävän 
srk-talolla.

Tyrnävän rau-
hanyhdistys: Har-

taus su 11.9. klo 14.30 
VillaTyrnissä. Seurat su 11.9. 
klo 16 ry:llä.

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.

Surumusiikki- ja 
hautausmaa-ilta 
pe 9.9. klo 18 Temmeksen 
kirkossa ja su 11.9. klo 17 
Tyrnävän kirkossa. Tilai-
suudessa kuulemme vuo-
den aikana hautausmaa-
han haudattujen poisnuk-
kuneiden nimet ja hiljen-
nymme kunnioittamaan 
heidän muistoaan kirkon-
kellojen soidessa.

Nuorten palveluryhmä ”NuoPa”
aloittaa syksyn toiminnan keskiviikkona 21.9. klo 15 
Tyrnävän srk-talon takkahuoneella 

Tarkoituksena on kokoontua kahden viikon välein aut-
tamaan ja ulkoiluttamaan tyrnäväläisiä ikäihmisiä ja 
olemaan mukana diakoniatyön eri tapahtumissa. Pal-
veluryhmässä toimimisesta ei makseta palkkaa, mutta 
jos on mukana aktiivisesti ensi kevääseen asti, niin seu-
rakunta kustantaa palveluryhmälle viikonloppuretken. 
Palveluryhmässä mukana olosta saa halutessaan myös 
todistuksen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Salmelle, 
p. 044 7372 631 tai sähköpostiin salme.kinnunen@evl.fi.

Tervetuloa kastehetkeen

Kun kotona on pieniä lapsia, yksi tai useampi, touhua 
riittää. Kotiseurakuntasi päätti auttaa kastetilaisuu-
den järjestämisessä.

Voit tulla Tyrnävän kirkkoon valmiiseen pöytään. Pap-
pi ja kastemalja odottavat lauantaina 22.10. klo 14. 
Kastehetkessä voi olla läsnä useampia perheitä yhtai-
kaa. Yhteiskasteessakin jokainen lapsi kastetaan hen-
kilökohtaisesti. Kastehetken jälkeen seurakunta tarjo-
aa juhlavieraille kastekahvit seurakuntatalolla. Kaste-
hetkeen ovat tervetullut koko perhe, sisarukset, kum-
mit ja isovanhemmat.

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 19.10. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600, 
sähköposti tyrnava@evl.fi tai kirkkoherralle.

Aamukammari 
joka ke klo 9–10.30 
Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa 

Tarkoitettu kaikenikäis-
ten kohtaamispaikaksi. 
Voit tulla kahville, luke-
maan lehden, tekemään 
käsitöitä tai istuskele-
maan ja ihmettelemään. 
Seurakunta tarjoaa kah-
vit. Pullat nyyttäriperi-
aatteella. Aamukamma-
rin kummikohteena on 
yksi Etiopiassa sijaitse-
van Hosainan kuurojen-
koulun vuosiluokka.

Siikalatvan 
seurakuntakerhot
Aloituspäivä to 22.9. Kestilän seurakuntakodissa. 
Ruokailu klo 11, lähtökahvit klo 13.30.   

Yhteiskyyditys:
klo 9.45 Rantsila, Rauhala
klo 10.15 Pulkkilan srk-talo
klo 10.30 Piippolan kirkon parkkipaikka
klo 10.30 Pyhännän srk-talo

Ilmoittautumiset ma 19.9. mennessä diakonissoille: 
Kirsti Hakkarainen p. 020 7109 853, Eeva-Liisa Kek-
konen p. 020 7109 733, Mervi Karttunen p. 020 7109 
856 tai kirkkoherranvirastoon p. 020 7109 860.

Tyttökerho ma 12.9. klo 15.15 
Nuppulassa.
Syöpäkerho ke 14.9. klo 
12.30 srk-talossa. Mukana 
toiminnanjohtaja Pertti Tai-
misto. Vieraana Varkauden 
syöpäkerho. Kerhon jälkeen 
kirkon esittely, Hannu Lau-
riala.
Stellat ke 14.9. klo 17 srk-ta-
lossa.
Seurakuntakerho to 15.9. 
klo 13 Rauhalassa.
Elomyyjäiset pe 16.9. klo 19 
ry:llä.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
10 ja klo 13 Nuppulassa. 
Kastettu: Tomi Eeli Henrik 
Lampela.
Avioliittoon kuulutettu: 
Pekka Juhani Vanhatalo ja 
Saara Elisabet Kallio.
Kuollut: Aino Ilona Makko-
nen s. Mankinen 76.

Nuorten
 aikuisten Raamis
Jos olet kiinnostu-
nut  tulemaan mu-
kaan, niin ota yh-

teyttä Milla Sämpi, 
p. 050 5625 883.

Murron rauhanyhdistys: 
Perheenilta pe 9.9. klo 19 ko-
deissa pyhäkoulupiireittäin. 
Perheenilta jatkuu su 11.9. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Elena Suvi-Tuulia 
Vihelä.
Kuollut: Maija Annikki Kos-
kela s. Uotinen 80.
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Paperittomat 

Kaisa Viitanen ja 
Katja Tähjä

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

"Hei, pääset elämään!"

Jos passi tuo ensimmäisenä 
mieleen ulkomaanmatkan, 
voi onnitella itseään. Silloin 
todennäköisesti kuuluu nii-

den onnekkaiden ihmisten jouk-
koon, joita turvaa kansalaisoikeu-
det ja suojattu identiteetti.

Suomessa asuva afganistanilai-
nen Ahmad Amani, 27, on elänyt 
toisenlaisen elämän.

– Minä olin isän passi. Kun 
olin mukana, kukaan ei voinut 
häiritä isää. 1990-luvulla Ukrai-
nassa viranomaisen kanssa ei tul-
lut ongelmia, jos oli pieni lapsi 
mukana.

Paperittomat on toimitta-
ja Kaisa Viitasen ja valokuvaa-
ja Katja Tähjän teos, joka kertoo 
ilman oleskelulupaa EU-alueella 
elävistä ihmisistä. 

He elävät piiloelämää euroop-
palaisissa kellareissa ja kodeis-
sa sekä työskentelevät laittomis-
sa työpaikoissa, usein jopa palkat-
ta. Paperittomia elää Euroopassa 
miljoonia.

Pelon 
piinaama
Oululaisen Ahmadin tarina ei ole 
kirjassa, mutta hän voisi hyvin ol-
la yksi kirjan henkilöistä. Hän on 
elänyt suuren osan elämästään 
”paperittomana”.

Amanin perhe joutui jättä-
mään kotimaansa Afganistanin 
1990-luvun alussa sisällissodan 
takia. He saapuivat ensiksi Venä-
jälle. Moskovassa asuva setä neu-
voi, ettei perhe pärjäisi siellä ja ke-
hotti lähtemään Ukrainaan.

– Silloin Ukrainassa oli mah-
dollisuuksia. Elettiin sitä aikaa, 
että jokaisella oli mahdollisuus 
esimerkiksi kouluttautua, kertoo 
Amani, joka otettiin paikalliseen 
kouluun ilman henkilöpapereita. 

Ukrainassa Amanin isä perusti 
tavaraliikkeen. Tavaranhakureis-

sut Kiinan ja Turkin rajojen yli 
onnistuivat maiden tapoja nou-
dattaen, lahjomalla viranomaisia. 
Toisinaan koulupoika iloitsi, kun 
hänen ei tarvinnut mennä kou-
luun vaan piti lähteä isän tavara-
hakureissujen ”passiksi”.

Amanin perheen elämä Ukrai-
nassa laittomina siirtolaisina oli 
kuitenkin jatkuvaa miliisin ja vi-
ranomaisten pelkoa. Arkea var-
josti turvattomuus ja pelko kar-
kottamisesta. 

– En joutunut vaikeuksiin, 
mutta jouduin usein maksamaan 
ihmisille. Oli siellä hyviäkin ih-
misiä, mutta heitä oli vähän.

12 vuoden jälkeen paperitto-
man perheen painajainen loppui, 
kun he saivat YK:n myöntämän 
pakolaisstatuksen ja uuden koti-
maan: Suomen.

Yksi Eurooppa, 
tuhat käytäntöä
Paperittomat-kirjan luki myös 
Homelike Oulu – Oulu Omak-
si -hankkeen projektipäällikkö 
Heini Rosqvist. Vaikka hän tekee 
päivittäistä työtä maahanmuutto-
asioiden kanssa, ”paperittomien” 
olemassaolo hätkähdytti. 

– Ihmetytti, että vaikka jos-
sain Euroopan maassa henkilö 
saa kielteisen päätöksen, niin silti 
hän voi jäädä sinne asumaan eikä 

kukaan rupea seuraamaan, Ros-
qvist kertoo.

– Kirja kuvaa, kuinka useissa 
maissa, kuten Hollannissa ja Bel-
giassa, laittomien siirtolaisten läs-
näolo yhteiskunnassa on arkipäi-
väistä ja näkyvää. Sieltä löytyy 
ihmisiä, jotka auttavat ja paik-
koja, joissa voi yöpyä. Suomessa 
esimerkiksi kirkko auttaa, mut-
ta en tiedä, onko täällä yhtä pal-
jon muita ihmisiä tai tahoja, Ros-
qvist kertoo.

Amani sai Suomesta turvapai-
kan vuonna 2005 ja on sen jälkeen 
oppinut suomen kielen ja opis-
kellut merkonomiksi. Hän toimii 
tulkkina ja näkee läheltä turva-
paikanhakijoiden arkea ja viran-
omaiskäytäntöjä.

Omassa työssään Amani ko-
kee ongelmia, jotka johtuvat vi-
ranomaisten vaikeaselkoisista 
päätöksistä. Voi olla, ettei hakija 
ymmärrä saamaansa päätöstä tai 
prosessia.

– Kun käännän päätöksen sa-
noja, he kysyvät, olenko mä Mar-
sista. Ymmärrän tietysti, että et voi 
sanoa virallisessa paperissa: ”Hei, 
pääset elämään!”, Amani kertoo.

– En halua sanoa, että käytän-
tö on monimutkaisesti järjestetty, 
mutta voisiko A- ja B-luvan (*ks. 
selitykset laatikosta) lisäksi olla 
vaikka C ja D? Ihminen odottaa 
kaksi vuotta turvapaikkapäätös-
tä ja lopulta karkotetaan maasta. 
Kahden vuoden aikana kuluu to-
della paljon julkista rahaa ja lo-
pulta turvapaikanhakija saa kiel-
teisen päätöksen. 

Jokainen 
tarvitsee suojelua
Amani allekirjoittaa kirjan sano-
man, jonka mukaan Eurooppa ja-
kautuu: toisilla on perusturva ja 
palvelut, toiset jäävät niiden ulko-
puolelle.

Amanin mukaan sodan ja nä-
länhädän runtelemista maista tu-
levalle ihmiselle puute ei merkitse 
mitään. Heidän unelmanaan on 
saada elämä turvassa.

– Joskus äitini ja sisareni mat-
kustivat neljä päivää ilman ruo-
kaa. Ei ole mitään väliä, onko vet-
tä tai ruokaa. Väliä on vain viran-
omaisilla, jotka juoksevat koiran 
kanssa perässä.

– Suomessa viranomaiset toi-
mivat niin, että he kunnioitta-
vat muita ihmisiä. He eivät koh-
tele niin, kuin olisit koira. Eivät 
lyö eivätkä pahoinpitele, Amani 
korostaa.

Rosqvist painottaa, että maa-
hanmuuttoon on monia syitä ja 
Suomeen muuttaneista vain pie-
ni osa on pakolaisia.

– Suomessa ulkomaalaisia ni-
putetaan liikaa. Kirjassa on muu-
tama tarina, ja maailmassa on vie-
lä tuhat muuta tarinaa.

Rosqvistin mielestä kirjan lu-
keminen voisi poistaa vääriä en-
nakkoluuloja, joita monella on ul-
komaalaisia ja maahanmuuttajia 
kohtaan.

– Ennakkoluuloja on kaikilla. 
Minullakin voi olla ennakkoluu-
loja, Rosqvist täydentää.

MARJO HäkkINEN

Heini Rosqvistia paperittomien kohtalo hätkähdytti. Ahmad Amani, 27, on ollut yksi paperittomista.

A nn i  K innu n e n

Maahanmuuttokäsitteet tutuiksi

Maahanmuuttaja
Ihminen, joka on siirtynyt oleskelemaan toiseen kansallisvaltioon. 

Maahanmuuton syitä on useita, esimerkiksi työ, opiskelu tai pa-

kolaisuus.

Turvapaikanhakija
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoi-

keutta vieraasta valtiosta. 

Pakolainen
Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua 

kotimaansa ulkopuolella. 

Kiintiöpakolainen
Kiintiöpakolainen on henkilö, jonka pakolaisaseman YK:n pakolais-

järjestö UNHCR on vahvistanut ja joka uudelleen sijoitetaan Suo-

meen.

Siirtolainen
Pysyvässä tarkoituksessa maasta toiseen maahan muuttava henki-

lö, jonka tarkoituksena on hankkia toimeentulo ja rakentaa uusi 

elämä uudessa maassa. 

Oleskelulupatyypit
Määräaikainen oleskelulupa myönnetään oleskelun luonteen mu-

kaan joko tilapäisenä, B-kirjain tai jatkuvana, A-kirjain. Ensimmäi-

nen lupa on aina määräaikainen. 

Kotouttaminen
Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutta-

mista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. 

Lähde: Sisäasiainministeriön verkkosivut

Joskus äitini ja sisareni 
matkustivat neljä 
päivää ilman ruokaa. Ei 
ole mitään väliä, onko 
vettä tai ruokaa. Väliä 
on vain viranomaisilla, 
jotka juoksevat koiran 
kanssa perässä.

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi


