
Tervetuloa SUOL ry:n ”PERINTEISTÄ NYKYPÄIVÄÄ – saamelaisuus, lestadiolaisuus 
ja maahanmuutajuus toiseuden kokemuksena ”  -syyspäiville 

    Ouluun 10.-11.9.2016  

PAIKKA: Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, Iso seurakuntasali, Oulu   

JÄRJESTÄJÄT: SUOL ry ja Oulun seudun uskonnonopettajien kerho 

OHJELMA: Syyspäivien ohjelman sisältö liityy uuden POPSin ja LOPSin (Ue4) kurssin sisältöihin. 

   

Lauantai 10.9.2016 

9.30         Aamukahavit Keskustan seurakuntatalolla  ja tutustuminen Editan, Edukustannuksen, Otavan, SanomaPron 
ja Tabletkoulun kirjaesitelyihin.

10            ”Puhheenjohtajien tervehykset” 

                           Paikalliskerhon tervehdys, SUOLin  ajankohtaset asiat.

10.15       ”Saamelainen joiku ja sen teologiaa” Wimme Saari, joikaaja

11.30        ”Saamelaismytologia Lestadiuksen taustalla” Erva Niityvuopio

Pohjoisen herätysliikkeen perustajan Lars Levi Laestadiuksen saamelaiset juuret ja sen vaikutus hänen   
ajateluunsa.

12.30        ”Sapuskaa seurakuntatalolla”

13.30-15   ”Lestadiolaisuus toiseuden aiheutajana”  Aini Linjakumpu

                              Lestadiolaisuuden ympärillä vallinneen kohun vaikutukset  yhteiskuntaan ja koulumaailmaan.

                              

15.15        ”Onnikalla kyllään Rauhanyhistykselle”

15.30-17   ”Rauhanyhistyksen toiminta nykypäivänä”  

                             Tutustutaan Pohjois-Suomen suurimman herätysliikkeen, Vanhoillislestadiolaisuuden uusiin 
toimitloihin ja toimintaan.

19            ”Iltasapuskaa Rauhalassa”

                            Illallinen ravintola Rauhalassa, Mannenkatu 1.

Sunnuntai 11.09.2016



10              Jumalanpalavelus Oulun Tuomiokirkossa

11               Kirkkokahavit

12-13       ”Kahden maailman välissä”

                             Monikultuurisuuspaneeli, jossa eri kultuurien edustajat ja heidän kanssaan työskentelevät  pohtvat, 
mitä on elää suomalaisessa yhteiskunnassa maahanmuutajana säilytäen oman kultuurisen 
omaleimaisuutensa. 

Seminaarin osallistumismaksu 40 € jäsen, ei-jäsen 45€, opiskelijat/työtömät/perhevapaa/eläkeläiset 30€. 
Osallistumismaksu sisältää kahvit, lounaan ja illallisen. 

ILMOITTAUTUMISET JA PERUUTUKSET 26.8.2016 mennessä osoiteeseen toimisto@suol.f

Mainitsethan ilmoitautumisen yhteydessä osallistutko illalliselle ja onko sinulla ruoka-aine allergioita. 

MAJOITUS: Majoitusta tarjoaa edullisempaan hintaan uudistunut Lapland  Hotel Oulu. Hinnat ovat 105€/1hh/yö ja 
120€/2hh/yö kun varauksen tekee 19.7. 2016 mennessä koodilla SUOMEN_058. Varaukset tulee tehdä sähköposttse 
ositeeseen: oulu@laplandhotels.com

Liikenneyhteydet: Ouluun voi saapua helpost junalla, lentokoneella tai autolla. Syyspäivien tapahtumapaikat ja 
tarjotava majoitusvaihtoehto sijaitsevat kaikki ydinkeskustassa lähellä toisiaan.

Tilaisuuta tukevat: SanomaPro, Otava, Edita, Tabletkoulu, Edukustannus, Oulun kaupunki ja Oulun srk-yhtymä 

Luennoitsijat:

Wimme Saari

htp://alchetron.com/Wimme-Saari-382131-W

on uudenlaisen joukaustekniikan kehittänyt saamelaisartisti. Hänen tyylissään perinteiseen joikaukseen
yhdistyy erilaisia äänenmuodostustapoja ja monipuolisia melodioita.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Wimme_Saari

Erva Niityvuopio

mailto:toimisto@suol.fi


htp://www.oulunhiippakunta.evl.f/yhteystedot/

Oulun hiippakunnan saamelaistyönsihteeri ja hänen vastuullaan on saamelaistyön koordinoint koko Suomen alueella. 
Pastori Erve Niitykumpu on kotoisin Utsjoen Karikasniemen kylästä, hänen äidinkielensä on pohjoissaami ja hän on 
kasvanut poronhoitajakultuurissa. Hän on perehtynyt opinnäytetyössään esikoislestadiolaisuuteen. Erva Niityvuopio 
on kirkollisten teksten käännöstyön koordinaatori. Tässä työssa Lasten Raamatu on käännety inarinsaameksi sekä 
Katekismus inarin- ja pohjoissaameksi.

Aini Linjakumpu

htp://www.ulapland.f/Suomeksi/Yksikot/Yhteiskuntateteiden-tedekunta/Tietoa-tedekunnasta/Henkilokunta/Linjakumpu-Aini

YTT, dosent, politikkateteiden yliopistonlehtori, Lapin yliopisto. Linjakumpu on keskitynyt uskontojen tutkimiseen 
erityisest islamin, vanhoillislestadiolaisuuden ja Jehovan todistajien piirissä. Lisäksi hän on tutkinut Lähi-idän ja 
pohjoisiin alueisiin liityvää politikkaa. Viime vuonna julkaistin Linjakummun kirja Uskonnon varjot, joka käsitelee 
hengellistä väkivaltaa kristllisissä yhteisöissä. Tällä hetkellä hänen tutkimuskohteenaan ovat 
vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot.

htp://www.oulunseurakunnat.f/papit#K

Árpád Kovács  

Oulun seurakunten kansainvälisen työn luterilainen pastori. Árpád Kovács  on syntyisin entsestä jugoslaviasta ja hän 
on taustaltaan kuulunut unkarilaiseen vähemmistöön. Hän saapui Suomeen turvapaikanhakijana vuonna 1992. Árpád 
Kovácsin työnkuvaan on kuulunut maahanmuutajat jo vuodesta 2002 luterilainen. Oulussa työn on painotunut 
turvapaikanhakijoihin sekä haavoituvassa asemassa olevien ulkomaalaistausten parissa tehtävään työhön.  


