
Heinäkuu 2022



Kodiksi kaikille leh  2022

Editoin : Juan Cas llo
Oikoluku: Kaisa Marden

www.ohsrk.fi
www.facebook.com/ohsrk
www.instagram.com/oulunhelluntai

JJos sinulla on todistus, ju u tai 
toimintailmoitus,ota yhtey ä meihin!
 



Mikä on sinun tarinasi?

Kuukauden pääkirjoitus

Sama koski opetuslapsia, jotka kokoontui-
vat Jeesuksen ympärille ennen hänen tai-
vaaseenastumistaan. He kuulivat hänen 
käskynsä levittää evankeliumia, tehdä ope-
tuslapsia ja kastaa ihmisiä kaikista kan-
soista. Varmasti tämä tuntui ylivoimaiselta 
tehtävältä tuolle pienelle uskovien joukol-
le, mutta he tottelivat. Heidän henkilökoh-
taiset kokemuksensa Kristuksen kanssa 
motivoivat heitä arvelematta kertomaan 
hyvästä uutisesta. Sitä tehdessään he var-
masti saivat luottamusta Jeesuksen lupauk-
sesta Hänen läsnäolostaan ja voimastaan.

Mikä on sinun elämäsi tari-
na? Kertoisitko siitä jollekin 
toiselle? Kerrotko muille 

Jeesuksesta, joka on muuttanut sinun elä-
mäsi? Yksi korkeimmista kutsumuksistamme 
on kertoa hänestä. Kuten varhaisten kristit-
tyjen kohdalla, oma kokemuksemme Vapah-
tajasta on jännittävin ja vakuuttavin ”tarina”.

Joitakin vuosia sitten ilmestyi elokuva 
nimeltä Forrest Gump. Tuossa kuvitteel-
lisessa tarinassa näyttelijä Tom Hanks 
istuu roolihahmossaan puistonpenkillä 
ja kertoo värikästä tarinaa. Sinäkin olet 
saattanut kuulla joskus, kuinka joku on 
kertonut sinulle elämänsä tarinan tai osan 
siitä. Olet saattanut istua puistonpenkil-
lä, terveysaseman odotusaulassa tai jos-
sain muualla. Siinä olet saanut kuunnella 
asioita ja tapahtumia toisen ihmisen elä-
mästä. Onpa saattanut käydä niinkin, että 
joku on kertonut sinulle Jumalan teoista 
hänen elämässään.

Meillä kaikilla on oma tari-
namme. Uskovan ihmisen 
elämäntarinan keskeisessä roolissa on 
Kaikkivaltias Jumala. Usein on niin, että 
mitä enemmän antaudumme Jumalalle, 
sitä enemmän näemme hänen kätensä 
tekoja elämässämme. Mitä enemmän kat-
somme hänen työskentelyään, sitä enem-
män haluamme jakaa muiden kanssa, mitä 
Hän on tehnyt.

Evankeliointi: jokaisen uskovan kutsumus
Sanan laStuja paStorin pöydältä

”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan 
minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan 
ääriin saakka.»

 Ap.t.1:8, RK

Siunattua kesää, 
Kauko O. Uusila



Mihin uskomme

Seurakunta on Kristuksen perustama ja 
johtama, apostolien opetukselle rakennettu 
uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla 
ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhtei-
seen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla 
ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kris-
tus käski seurakuntaansa tekemään kai-
kista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja 
opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa 
hengellisen papiston, jonka tehtävänä on 
palvella Herraa ja osoittaa kristillistä rak-
kautta kaikkia ihmisiä kohtaan. 

Uskomme, että seurakunta on Kristuksen 
perustama uskovien yhteisö, jonka 
hän omalla verellään on lunas-
tanut itselleen. Tästä syystä 
seurakunta on Jumalan seu-
rakunta. Raamattu kutsuu 
sitä myös Kristuksen ruumiik-
si, jonka päänä Jeesus Kristus 
toimii. Seurakuntaopin perustana on Uuden 
testamentin kirjoituksissa annettu aposto-
lien opetus. Seurakuntaan kuuluvia uskovia 
kutsutaan pyhiksi, millä viitataan Jeesuksen 
Kristuksen pyhyyteen. Uskon kautta vas-
taanotettuna se luetaan uskovan osaksi. 
Seurakunnalla tarkoitetaan kahta asiaa: 
maailmanlaajuista seurakuntaa, johon kaik-
kien aikojen uskovat kuuluvat, ja paikallista 
seurakuntaa, jossa uskovien yhteys toteutuu 
paikallisesti näkyvällä ja koettavalla tavalla. 
Ne, jotka ottavat evankeliumin sanoman 
vastaan sekä tunnustavat Jeesuksen Kris-
tuksen Vapahtajakseen ja kastetaan, liite-
tään paikallisen seurakunnan jäseniksi. 

Ehtoollisen vietolla on keskeinen merkitys 
seurakunnan hengellisessä elämässä. Kaik-
kien uskovien tulee päästä osallisiksi ter-
veestä opetuksesta ja uskovien yhteydestä. 
Seurakuntaelämään kuuluvat myös yhteinen 
rukous ja Jumalan antamat armolahjat. Lähe-
tys on seurakunnan olemuksellinen piirre. 
Seurakunta toteuttaa Jeesuksen lähetys-
käskyä julistamalla evankeliumia kaikkialla 
maailmassa ja johdattamalla ihmisiä ope-
tuslapseuteen. Pyhä Henki antaa voiman 
lähetyskäskyn toteuttamiseen. Jeesuksen 
esimerkin mukaisesti seurakunnan tulee 
osoittaa rakkautta ja sosiaalista vastuuta 
kaikkia ihmisiä kohtaan sekä lievittää ihmis-

ten kärsimystä ja hätää. 

Uusi testamentti opettaa 
uskovien keskuudessa vallit-
sevaa yleistä pappeutta. Sen 
perusteella jokainen Kristuk-

sen seuraaja on hänen todis-
tajansa ja lähettiläänsä. Jumala 

on antanut seurakunnalleen erilaisia pal-
velutehtäviä. Niiden kautta hän varustaa 
uskovia palvelutyöhön, Kristuksen ruu-
miin rakentamiseen. Vanhimmilla ja seu-
rakuntapalvelijoilla on erityinen tehtävä 
seurakunnan kaitsemisessa, palvelemises-
sa ja johtamisessa. Apostolista käytäntöä 
seuraten paikalliset seurakunnat hoitavat 
keskinäistä yhteyttään, kantavat vastuuta 
toisistaan ja toimivat tarvittaessa yhdessä. 
Uuden testamentin opetuksessa korostuu 
seurakuntien keskinäinen riippuvuus, vas-
tavuoroisuus ja huolenpito.  Jumalan ja 
seurakunnan välinen yhteys on salaisuus. 
Tämä yhteys perustuu Jumalan iankaikki-
seen armovalintaan Kristuksessa.

Uskon pääkohdat
6. Seurakunta 



Mitä Sinulle kuulu? - Mitähän Kaverille?

Aluetoimipisteet

Tule torstaina 21.7. klo 12 
Lähetyskahvioon jakamaan kuulumisia 
kahvikupposen äärellä. Jutustelun lisäksi 
rukoillaan ja lauletaan yhdessä.
Juonto Eila Forsberg, musiikki Tuula 
Westerlund.  

Tule torstaina 18.8. klo 12 mukaan 
jakamaan Jumalan Sanan ja laulujen 
aarteita kahvikupposen äärelle 
lähetyskahviossa. 

Kempele:
Raimo Lämpsä
040 055 0210

Kiiminki:
9.7.  klo 14 alkaen LETTUKESTIT  
Koitelinkosken Sahasaaren lavalla. 
Kasapanos musisoi. Säävaraus.

Ylikiiminki:
Taisto ja Ou  Vähäaho 
p. 050 552 0461

Pudasjärvi:
Jouni Vikström 
p. 040 536 6750

RRantsila:
Pekka Törmä p. 050 090 9365, 
Hannu Partala p. 040 716 1042

Liminka:
Eija Palosaari
045 869 8444



Avioliitotyö
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Magazine Title

Tahdon!
En voinut arvata, mihin ”Saanko tulla 
tähän istumaan?” kysymys keväällä 1985 
Kuusamon linja-autoasemalla tuli johta-
maan. Matka Ouluun taittui nopeasti - liian 
nopeasti. Asiat jäivät niin kesken, että piti 
vaihtaa puhelinnumeroita ja osoitteita. 
Reilun vuoden päästä meiltä molemmil-
ta kysyttiin: “Tahdotko…?” Tahdoimme 
molemmat. Sen myötä ja sen seuraukse-
na olemme saaneet istumaseuraa viidestä 
lapsestamme ja nyt myös kahdesta lap-
senlapsestamme.

Avioliittotyöhön ajauduimme puhtaasti 
itsekkäistä syistä. Vaimo vei ja mies vikisi 
ensimmäiseen avioliittopäiväämme Oulun 
Helluntaiseurakunnassa vuonna 1988. 
Jos kerran tällaiseen toimintaan oli tar-
vetta, löytyisi siihen suoraviivaisempikin 
ja vähemmän julkinen tapa. Ostin Annelle 
avioliittoluentokasetteja. Jospa se helpot-
taisi. Kuuntelin niitä toki itsekin. 

Kun YWAM järjesti Posiolla perheleirin 
vuonna 1996, veikin mies - eikä vaimo-
kaan vikissyt. Leiri oli läpimurto. Ymmärsin 
olevani naimissa naisen kanssa, jolla oli 
erilaisia tarpeita kuin minulla itselläni oli 
miehenä. Perheleirit kuuluivatkin tulevien 
kesiemme ohjelmaan. Osallistuminen ja 
mukaan lähteminen Mennään Eteenpäin 
-avioliittotoimintaan oli ratkaisevaa.

Takana on tätä sarkaa jo 25 vuotta. On 
ollut merkittävää tutustua toisiin omaa 
avioliittoaan suojeleviin aviopareihin. 
Omista tunteista ja tarpeista puhumista 
toinen toisellemme opettelemme edel-
leen.

Puheet auvoisesta avioliitosta vailla 
huolen häivää kuuluvat satuihin. Vain 
hääpuheissa purjehditaan avioliiton 
satamaan. Itse avioliitossa purjehditaan 
avomerelle ottamaan vastaan kaiken 
sen, mitä meri tarjoaa. Purjehtiminen 
vaatii yhteistyötä. Yksikään avioliitto ei 
voi hyvin ilman samaan suuntaa pon-
nistelemista, omista tarpeista kommuni-
koimista ja luopumista omista toiveista 
toisen hyväksi. Tietoisuus omasta syn-
tisyydestä ja armollisesta Jumalasta 
auttavat merkittävällä tavalla antamaan 
anteeksi niin itselle kuin aviopuolisolle.

Seurakuntamme Tahdon-tiimi perus-
tettiin vuosien 2016-17 taitteessa. 
Olemme järjestäneet avioliittoa ja per-
hettä tukevaa toimintaan erilaisten 
avioliittotapahtumien avulla sekä tar-
joamalla vertaistukea ja rinnalla kulke-
mista. Tiimiläiset eivät ole avioliittojen 
ammattiauttajia, vaan asiantuntijoita 
vain oman avioliittonsa suhteen. Sekin 
usein riittää avun saamiseksi. Koro-
napandemia katkaisi kuitenkin tämän 
toimintamuodon. Kesäksi 2020 suunni-
teltu avioliittoleiri jäi pitämättä. Nyt on 
tarpeen käynnistää jälleen Tahdon-avio-
liittotyötä avioliittojen ja perheiden par-
haaksi. 

Tahdon-tiimi kokoontuu ensimmäi-
sen kerran su 21.8. heti seurakuntam-
me jumalanpalveluksen jälkeen. Olisiko 
tässä sinun ja aviopuolisosi palvelu-
työn paikka? Jos koette näin, tervetuloa 
mukaan!

Tahdon-tiimin puolesta
Petri ja Anne Ojala 
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Yhteistä kesäpuuhaa vanhemmille ja lapsille, vaikka useammalle päivälle.
Lukekaa yhdessä 2. Mooseksen kirjan luku 15 sekä Psalmista 106 jakeet 1-12.

Rannalla lauletaan!

Tehtävä 1.
• Lähtekää kävelylle joen, järven tai 
meren rannalle. Laskekaa, kuinka monta 
veteen liittyvää raamatunkertomusta 
muistatte.
• Kuvittelkaa, miltä näyttäisi, jos vesi 
jakautuisi ja sen keskelle ilmestyisi kuiva 
polku.
• Kiittäkää Jumalaa vedestä.
Tehtävä 2.
• Täytä matala astia vedellä. Yrittäkää 
puhaltaa siihen kuiva “polku”. Juomapillin 
käyttäminen saattaa auttaa. Mitä tapah-
tuu heti, kun lopetat puhaltamisen?
• Pyytäkää ainakin kahta eri henkilöä 
kertomaan jostain mahdottomalta tun-
tuneesta tilanteesta. Miten Jumala auttoi 
heitä?
• Etsikää yhdessä jokin Raamatun autta-
mislupaus.
• Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän on 
kanssanne mahdottomissakin tilanteissa.

Tehtävä 3.
• Etsikää seuraavista raamatunkohdista 
muita tilanteita, joissa Jumala teki mah-
dottomalta tuntuvia asioita: 
Apostolien teot 12:7 ja 28:3-5
2. Kuninkaiden kirja 20:5 ja 6:18
• Etsikää Raamatun kartasta Punainen-
meri. Mikä on omaa kotianne lähinnä 
oleva meri?
• Rukoilkaa Jumalan suojelusta ihmisille, 
jotka matkustavat vesillä.

Tehtävä 4.
• Rakentakaa esterata. Sitokaa vuorol-
laan jokaisen vapaaehtoisen perheenjä-
senen silmät ja antakaa heidän yrittää 
kulkea esteradan läpi, ensin ilman apua. 
Tehkää sitten uusi kierros siten, että 
joku toinen auttaa.
• Pohtikaa yhdessä erilaisisia tapoja, 
joilla Jumala ohjaa ihmisiä.
• Mirjam johti israelilaisia ylistyslaulus-
sa. Millä muilla tavoilla voimme ylistää 
Jumalaa?
• Kirjoittakaa runo tai räppi, jossa ylis-
tätte Jumalaa siitä, miten hän huolehtii 
perheestänne.
• Ratkaiskaa arvoitus! Laittakaa kirjai-
met oikeaan järjestykseen, niin saatte 
tietää, miten Jumala auttoi israelilaisia 
ja miten hän auttaa myös meitä.

Muistojae:
“Minä laulan ylistystä Herralle, hän 
on mahtava ja suuri.” 2. Moos. 15:1

Lähde: Isän Kämmenellä Raamattuopas. Kirjatoimi 2004.







MISSIO 2022
 

Kesällä 1981 työskentelin nuorena luki-
olaisena kesätöissä Oulun Kirja-Antikva-
riaatissa. Eräänä päivänä lajittelin kirjoja 
hyllyihin ja törmäsin uskonnollisten kir-
jojen osastoon. Mielessäni viivähti ajatus 
ottaa selvää uskonasioista. Tuota ajatusta 
en ollut koskaan kenellekään sanoittanut 
– en edes itselleni. Parin päivän päästä 
liikkeeseen tuli vanhempi rouva, jolta ostin 
kirjoja jälleenmyytäväksi. Kaupanteon 
jälkeen hän ojensi minulle Gideoneitten 
Uuden Testamentin sanoen: ”Tämän minä 
haluan antaa Teille henkilökohtaisesti.” 
Koin tilanteessa jotakin hyvin kummallista 
ja jännittävää.

Aloin lukea UT:a aina iltaisin yhden luvun. 
Lukiessani epäilevät ajatukseni alkoivat 
vaihtua orastavaan uskoon. Seuraavana 
syksynä kirjoitin lukiossa ainekirjoituk-
sen aiheesta ”Kaipaan johdatusta”. Tun-
nustin kaipaukseni ja häilyvän uskoni siis 
ensimmäisenä äidinkielen opettajalleni. 
Vuodet vierivät, uskovien yhteys puuttui, 
eikä uskonvaelluskaan ollut aina ”kaidalla 
tiellä kulkemista”. 

Syksyllä 1983 huomasin Rauhan Terveh-
dyksessä ilmoituksen ONMKY:n kuntoi-
levasta raamattupiiristä. Tuohon päätin 
lähteä mukaan. Ensiaskeleeni julkisessa 
uskon tunnustamisessa olivatkin juoksuas-
kelia. Kesäkuussa 1984 tulin ensimmäis-
tä kertaa Oulun Helluntaiseurakuntaan. 
Minulle tehtiin kaksi kysymystä: ”Oletko 
uskossa?” Olin uskossa. ”Oletko täyttynyt 
Pyhällä Hengellä?” En kokenut olleeni. Sitä 
siis rukoilemaan.

Rukoillessamme koin aluksi hämmennys-
tä kysymysten suoraviivaisuudesta, sitten 
syntisyyttäni Jeesuksen edessä ja lopulta 
huomasin puhuvani sanoja, joita en muo-
dostanut tietoisesti. Omassa uskonvael-
luksessani olen ollut hyvinkin kriittinen, 
mutta tuon hetken aitoutta en ole kos-
kaan epäillyt. Tammikuussa 1986 kävin 
kasteella Rovaniemen Helluntaiseurakun-
nassa. Rovaniemelle olin siirtynyt opinto-
jeni takia. 

Uskonelämää tulee katsahdettua useinkin 
taaksepäin. Eletyssä elämässäni on ollut 
kaiken vajaamittaisuuden keskeltä havait-
tavissa ns. punainen lanka, joka on ollut 
Jumalan vetämä. Hän on johdattanut mie-
lenkiintoisiin haasteisiin, hankaluuksiin ja 
mahdottomiin tilanteisiin ja kaikissa niissä 
osoittanut lopulta suunnitelmansa ja voi-
mansa. Oma kutsumukseni ja palvelutyö-
ni ovat toteutuneet pääasiassa kristillisen 
kasvatuksen parissa: pyhäkoulunopetta-
jana, lapsi- ja nuorisotyössä, koulutyössä, 
leiritoiminnassa sekä kristillisen koulun 
tehtävissä vuodesta 2003, jolloin kokoon-
nuimme ensimmäisen kerran tavoittee-
namme perustaa Ouluun kristillinen koulu. 
Oulussa toimivien kristillisten päiväkotien 
perustamisvaiheissa ja eri kristillisten toi-
mijoiden avioliittotyössä olen ollut myös 
mukana. 

Jeesuksen löytämänä on ollut turvallista 
elää. Hänen yhteydessään tulevaisuuskin 
on tiedossa.

Petri Ojala 
Vanhimmisto

Se löytyi!



 



,

Kahviotiim
On ihana istua kokouksen jälkeen juomaan kahvia 
tai teetä ja samalla jutella Jumalan Sanasta ja omasta 
elämästä. Tarvitsemme vapaaehtoisia kahvikei äjiä 
ja pullaa leipovia seurakuntalaisia, jotka haluaisivat 
osallistua tähän tärkeään palvelutehtävään. Jos Sinä 
ja sinun ystäväsi halua e palvella kei össä, ota 
rohkeas  yhtey ä Pauliina Raipalaan: 045 1124704.  rohkeas  yhtey ä Pauliina Raipalaan: 045 1124704.  

,

English transla on is available each Sunday during 
the services. If you would like transla on, you can 
collect a headset from the top floor. The headset 
works wherever in the main hall. Please return the 
headset a er the service. 
If you are interested in volunteering as a translator, 
please contact Katja Paananen: 040 754 2247.  please contact Katja Paananen: 040 754 2247.  

Englis translatio



Keitä olemme?
Toimintamme rakentuu mm. vapaaehtoistoiminnasta, kuntou avasta ja palkkatuetusta työtoi-
minnasta, ruoka-avusta, kerhotoiminnasta, koulutuksista sekä seurakunnan laisuuksista. 
Arvoinamme ovat kris llisyys, lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen au aminen, paikallinen kehi äminen 
ja yhteistyö, kierrätys, ekologisuus ja monikul uurisuus. Olemme osa Oulun helluntaiseurakunnan 
diakoniatyötä. Teemme yhteistyötä Oulun kaupungin, SPR:n sekä muiden paikallisten toimijoiden 
kanssa. Tarkemmin www.toppilacenter.fi.

Oi mikä riemu!! Nyt se on tässä! 
Nimi äin heinäkuu! Istupa sinäkin 
nurmikolle paljain varpain ja nau  
auringonpaisteesta täysin siemauksin. 
Jos aikasi käy pitkäksi, tule Lähikselle 
tai Toppilaan virkistäytymään ja 
yllä ymään kesäisistä 
tarjouksistarjouksistamme! Palvelemme sinua 
koko kesän ajan!

NNyplinki-ryhmä hiljenee kesän ajaksi, 
kun jokainen pitää lomaa vuorollaan. 
Kesällä on hyvä kerätä ja tallentaa mu-
kavia muistoja elämän lkkutäkkiin. Au-
ringonpaisteisia päiviä uimarannalla, 
mökkisaunan tuoksua, luontoretkiä, ka-
lareissuja ja vaikka sateen ropinaa ikku
nan takana. Hyvää ja siuna ua 
kesäaikaa kaikille!

Nyplingin vastaava ohjaaja 
Irma Kontu 
p. 040 868 1566 
irma.kontu@ohsrk.

Helluntailähetys ry
“Anna hyvän kiertää”

Lähis-myymälä
Uusikatu 78 
(sisäpiha)
johtaja: Nina Uusila
nina.uusila@ohsrk.fi
p. 045 112 6460
AAvoinna: 
ma-pe klo 10-17
 lahis78

Tule mukaan! 
Haluatko palvella 
vapaaehtoisena muita 
ihmisiä sekä Jumalaa? 
TTule mukaan Hellun-
tailähetys ry:n toimin-
taan!

Lahjoita
Otamme vastaan 
sinulle ylimääräiseksi 
jääneitä tavaroita myy-
mälöissä ja mälöissä ja myös joka 
sunnuntai ennen 
jumalanpalvelusta. 



Koulu alkaa elokuussa, samoin muut 
opiskelut ja harrastustoiminnot. Pienet 
koululaiset odo avat innolla uusia kou-
lukirjoja ja tarvikkeita. Lastenvaateosas-
tolta löydät koulu elle farkut, syksyiset 
takit sekä mukavat neuleet. Hae myös 
isommalle opiskelijalle ensimmäiseen 
omaanomaan ko in tarvi avat as at ja liina-
vaa eet. Muistathan, e ä voimassa 
olevalla opiskelijakor lla saat kaikista 
ostoksistasi -15%. 

Kesä ohjelma 
Viikkotoiminta 

            SPR:n elintarvikejakelu.        Toppila-Center 
            (henk. koht. vara u noutoaika). 
Tiistai    18.00  Yhteiskris ilinen rukousilta      Majakka
            (Karhuemot, Sirpa Erho) 

TTapahtumat
ke 31.8.    17.00  Kahvikirkko                 Uusikatu 78.

            

Oulun Helluntailähetys ry, Uusikatu 78, 90120 Oulu, puh. 040 560 0584. 

TTyöpajalla on kuntoutujia, palkka- 
tukilaisia ja harjoi elijoita yli 50 
henkilöä vuosi ain. Kaksi ohjaajaa 
järjestää sosiaalista ja fyysistä 
kuntoutusta sekä työurien edistämistä. 
Yhdessä tekeminen ja toisten 
au aminen luovat hyvän ilmapiirin 
kaikaikenikäisille. Yhteistyössä Oulun 
kaupungin ja PSOAS:n kanssa. 

Kysy paikkoja ohjaajalta, 
040 748 8550

Toppila-Center 
myymälä
Paakakatu 2
johtaja: Nina Uusila
nina.uusila@ohsrk.fi
p. 043 211 3777.
AAvoinna: 
ma klo 10-15

- pe klo 10-17  
 ToppilaCenter 

Cykkeli 
Paakakatu 2
vastaava ohjaaja:
JJukka Nummikoski
cykkeli@toppilacenter.fi
p. 040 748 8550
Avoinna:
ma-pe klo 9-16
 Cykkeli

Majakka 
PPaakakatu 3
Kokoontumispaikka 
Meri-Toppilassa, missä 
järjestetään laisuuksia, 
ryhmiä ja kahviotoimintaa. 
Vuokraamme Majakkaa 
yleishyödylliseen käy öön.
 ToppilanMajakka



Tilinumero: IBAN: FI80 5740 5820 0075 35

Viitenumerot:
1009 Ko maantyö
1012 Ulkomaantyö (lähetystyö)
1067 POLTE - nuorisotyö
1096 Lapsi- ja varhaisnuorisotyö, Royal Rangers -par otoiminta
1083 1083 Kansainvälinen työ
1025 Kirkkorakennuksen saneeraus

Muista aina käy ää viitenumeroa. Viitenumero 1009 kohdistuu yleiseen toimintaamme.

Milloin viimeksi olet päivi ännyt yhteys etosi seurakunnan rekisteriin? Ota yhtey ä pastoreihin! 

Seurakunnan tilitiedot

Yhteystiedot

Kirjamyyntipiste auki joka sunnuntai 
Tervetuloa!

Pasi Markkanen
seurakuntapastori 
p. 045 138 4040
pasi.markkanen@ohsrk.fi

Juan Cas llo
seurakuntapastori 
p. 045 870 7240
juan.cas llo@ohsrk.fi

Päivi Tuokkola
lähetystyöntekijä

Heinäkuu 2022Seurakuntainfo



Heinäkuu
Su 3.7.  klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
      puhe Juan Cas llo,
      juonto Petri Ojala,
      musiikki Pasi & Co.
Ke 6.7.  klo 19 Rukouskokous, 
            puhe Esko Vaara, 
      juonto Ka  Vaara, 
      musiikki Vesa Asikainen.
Su 10.7.  klo 11 Jumalanpalvelus, 
      puhe Pasi Markkanen, 
      juonto ja musiikki Anne ja Eero Siliämaa. 
Ke 13.7. klo 19 Rukousilta, 
            puhe Sanna Kokko, 
      juonto Lea Kaijankoski.
Su 17.7. klo 11 Jumalanpalvelus, 
      puhe Jouna Nousiainen,
      juonto ja musiikki Kirsi Sipilä & Ah  Kurki.
Ke 20.7. klo 19 Rukouskokous, 
      juonto Pasi Markkanen,
            todistuksia.
Su 24.7.  klo 11 Jumalanpalvelus, 
      puhe Pasi Markkanen, 
      juonto Veera Jawad,
      musiikki Kasperi & Co. 
Ke 27.7. klo 19 Rukousilta, 
      puhe Esko Kokkonen, 
            juonto Kiimingin Solu.
Su 31.7.  klo 11 Jumalanpalvelus, 
      puhe Jouni Vikström, 
      juonto Maija Nousiainen,
      musiikki Timo Herronen. 

       
Jumalanpalvelus striimataan livenä Youtuben ja 
ne sivun välityksellä. Saarnan voi kuunnella 
myös jälkeenpäin ne sivujemme kau a.

English transla on available during all Sunday 
services.

Elokuu
Ke 3.8.  klo 19 Rukousilta,
      puhe ja juonto Raili ja Jukka Harjula,   
      musiikki Vesa Asikainen.
Su 7.8.   klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
      puhe Kauko Uusila, 
            juonto Reijo Komu, 
      musiikki Kesäkuoro / Lassi Makkonen. 
Ke 10.8. klo 19 Rukousilta,
      puhe Juan Cas llo. 
Su 14.8.  klo 11 Jumalanpalvelus, 
      puhe Päivi Tuokkola, 
      juonto Juan Cas llo,
            musiikki Uusikatu,
      lasten koulu elle siunaus.
      klo 16 Iltakirkko 
      puhe Juan Cas llo, 
      musiikki Samuel Halonen.
Ke 17.8. klo 19 Rukousilta,
      puhe Esa Pieniniemi,
            juonto Lea Kaijankoski. 
Su 21.8. klo 11 Jumalanpalvelus, 
      puhe Jouna Nousiainen, 
      juonto Venla Keisu, 
      musiikki  Juan & Co. 
      klo 16 Iltakirkko
Ke 24.8. klo 19 Rukousilta,
            puhe Kauko Uusila,
      juonto Veera Jawad. 
Su 28.8. klo 11 Jumalanpalvelus, 
      puhe Pasi Markkanen, 
      juonto Mikko Saukkonen,
      musiikki Pauli Uusikylä.
      klo 16 Iltakirkko
            elokuva koko perheelle:  
      JP ja murtovaras.  

Kesän ohjelma


