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Seurakuntavaalit eivät ole perinteisesti 
olleet kaikista vaaleista suosituimpia. 
Äänestäneiden määrät ovat jääneet useilla 
paikkakunnilla alhaisiksi ja ehdokkaiden 
löytäminen on ollut työlästä.

Kirkko yrittää herättää vaali-innostusta 
muun muassa mainoksilla ja kampanja-
materiaalilla. Näin pitääkin tehdä, mutta 
myös muita keinoja täytyy miettiä. Mainok-
set ovat kalliita ja ne hukkuvat helposti 
informaatiotulvaan. Niiden tavoittavuus 
saattaa jäädä hyvinkin vaatimattomaksi.

Huomiota kannattaisi kiinnittää aiempaa 
enemmän toisen asteen oppilaitoksiin ja 
erityisesti lukioihin. Etenkin uskonnonope-
tuksen yhteydessä on erinomainen tilai-
suus kertoa oppilaille seurakuntavaaleissa 

äänestämisestä ja seurakuntien luottamu-
selinten tehtävistä. Samalla oppilaita kan-
nattaa rohkaista asettumaan ehdokkaiksi. 
Useissa seurakunnissa nuori ehdokas pää-
sisi kirkkovaltuustoon pelkästään lähim-
pien kavereidensa äänillä.

Kirkko ei ole tehnyt valtakunnallista 
suunnitelmaa, jonka avulla opettajia keho-
tettaisiin pitämään seurakuntavaaleja ope-
tuksessa esillä. Sen sijaan seurakuntia on 
neuvottu ottamaan itse yhteyttä oppilai-
toksiin ja järjestämään niihin ennakkoää-
nestyspaikkoja. Viime vaaleissa näin teh-
tiinkin muutamissa seurakunnissa, mutta 
kokemuksia ei ole koottu kattavasti yhteen. 
Huonoja ne tuskin ovat olleet.

Tänä vuonna melkein seitsemänkymmen-

tätuhatta nuorta ylittää täysi-ikäisyyden 
rajan. Heistä suurimmalla osalla on ääni-
oikeus seurakuntavaaleissa. Nämä nuoret 
eivät ole jättäneet äänioikeuttaan vielä 
kertaakaan käyttämättä ja yhteiskunnalli-
sesti he ovat erittäin valveutuneita. 

Jokainen tietää, että koulujen nykyi-
set opetussuunnitelmat ovat tiukat eikä 
tunteja ole riittävästi kaikkien perusasi-
oidenkaan opettamiseen. Opetuksesta 
pitäisi silti uhrata jonkin verran aikaa 
seurakuntavaaleille, koska nuorten olisi 
hyvä oppia äänestämään heti kahdeksan-
toista täytettyään. Tässä opettajan sana 
tehoaa paremmin kuin yksikään mainos 
tai iskulause.

N yt voi jo huokaista, että olipa 
ihana kesä. Oli poutaa ja pil-
vistä, kuumaa ja kylmempää, 

tuulta ja tyynempää. No, sadetta eh-
kä vähän kaivattiin.

Että kesä onkin ihanaa aikaa.
Mutta onpa ihanaa, että on syksy 

alkamassa. Palataan normaaliin päivään 
ja elämänrytmiin. Ei tarvitse aamulla 
ensimmäiseksi katsoa ikkunasta, että 
paistaako aurinko tänäänkin – ja jos 
paistaa, niin miettiä, mitkä tärkeät 
hommat vielä kerran voi siirtää huo-
miseksi. Aurinkopäivistä kun on pakko 
ottaa kaikki irti niin kauan kuin kesää 
ja paistetta riittää.

Ei tarvitse arvuutella tarkeneeko 
shortseilla ja nauhapaidalla jos näyttää 
tuuliselta, vaan voi vain vetää ylleen 
tuulipuseron ja -housut. Aurinko-
voiteitten jämät ja hyttysmyrkyt voi 
rauhassa piilottaa takahyllylle odot-
tamaan seuraavaa suvea.

Nyt hellittää pelko siitä, että turis-
teja ei tulisikaan kaupungin elämää 
vilkastuttamaan – ja toisaalta: ei tar-
vitse enää väistellä turistitungosta fes-
tivaaleilla, näyttelyissä, konserteissa, 
katutapahtumissa, alennusmyynneissä, 
pubeissa, terasseilla, pyöräteillä ja Nal-
likarin tuulensuojaisimmissa ruoko- ja 
sarapuskissa.

Eikä tarvitse selitellä turistille, miksi 
Oulussa monen sillan alla 
vedessä säilytetään polkupyö-
riä tai vastata kysymykseen, 

edistääkö Hupisaarten puroseen upo-
tettu matkaradio sorsien musiikkikas-
vatusta. Ollaan taas omillamme.

Kesällä tapahtumat jotenkin pul-
listuvat rasittaviin mittoihin kuten 
esimerkiksi kuukauden kestänyt jal-
kapallon tv-show, Oulun kaupungin-
johtajan ero, sukulaisvierailut, Lordin 
euroviisuvoitto, maailman suurin kol-
mimastoparkki Toppilassa, remont-
tihommat ja vuosisadan kuivuus. Jos 
ilmastomuutos tästä vielä etenee, pyö-
riikö maailma ilman Erkki Tuomiojaa 
samaan suuntaan jatkossakin?

Mutta kohta ei enää tarvitse kastella 
kukkia ja keltaiseksi kulahtanutta nur-
mikkoa, kun rupeaa tulemaan vettä 
ilman vaivannäköä taivaalta – luulisin, 
Oulussakin – luulisin.

Kovin pitkään enää ei tarvitse hätäillä 
luonnon antimista, mustikoista, hil-
loista, ukrainalaisista, puolukoista, 
sienistä. Ne ovat joko kuivuneet tai 
kerätty pois.

Ei. Lasten koulut ja päiväkerhot 
ovat jo alkaneet ja ”mulla ei oo mit-
tään tekemistä” -keskustelut harve-
nevat. Työssäkäyvät pääsevät töihin 
lepäämään. Viikot ja kuukaudet ryt-
mittyvät entiseen tuttuun pakkotah-
tiin ainakin siksi aikaa, että päästään 
alkamaan joulusesongin suunnittelun 
valmistelu.

Ihanaa kun tulee syksy 
ja sateet!

Julkaisija rauhan Tervehdys ry.
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Seija Lamberg

Leif Nummela vaatii 17.8. Uusi Tie -leh-
dessä muslimeja irtisanoutumaan terro-
rismista.

– Tulevaisuudessa nähdään, onnistutaanko 
terrorismi nujertamaan. Mutta jo nyt tulisi 
suostua keskustelemaan syvällisemmin ter-
rorismin juurista. Ei vain sen sosiaalisesta 
ja taloudellisesta kasvualustasta vaan myös 
sen uskonnollisesta motivaatiosta tietyn-
laisessa islamin tulkinnassa. Jos viimeviik-
koisen terrori-iskun suunnittelijat jälleen 
osoittautuvat militanteiksi islamisteiksi, on 
täysi oikeus vaatia muita islaminuskoisia 
tuomitsemaan terrorismi paljon voimak-
kaammin kuin tähän asti.

Jotenkin islamilaisen maailman reaktio 
syyskuun yhdennentoista jälkeen oli tässä 
suhteessa pettymys. Jos terrorismi kerran 
on, kuten muslimien taholta on väitetty, 
ristiriidassa islamin ”oikean tulkinnan” 
kanssa, tulisi islaminuskoisten itsensä nyt 
sanoutua siitä lopullisesti irti.

Sana-lehdessä 17.8. Hannu Nyman ihmet-
telee tv-yhtiö Al-Jazeeran tekemää haastat-
telua presidentti Tarja Halosesta ja kysyy, 
miksi vain Allahin nimessä saa toivottaa 
siunausta.

– Toimittaja aloitti ja päätti haastattelunsa 
Allahin nimeen. Kuulinko jonkun nauravan? 
Näinkö kenenkään hymyilevän? En.

Kun presidentti Martti Ahtisaari aika-
naan toivotti puheissaan Suomen kansalle 
Jumalan siunausta, siitä huomautettiin. Sitä 
pidettiin sopimattomana. Hieman vähem-
mällä letkauttelulla pääsi puhemies Paavo 
Lipponen toivottamalla siunausta presidentti 
Haloselle hänen uuden virkakautensa alussa. 
Kun islamilaisen maan tv-yhtiö haastattelee 
Allahin nimessä, kenelläkään ei ole siihen 
pahaa sanaa sanottavana.

Miksi meillä on niin vaikeaa toivottaa 
siunausta? Miksi ylipäätään välttelemme 
puheissamme Jumalan tai Jeesuksen nimen 
mainitsemista? Vastaus lienee perin yksin-
kertainen. Hän ei ole meille todellinen. 
Sellaisesta, joka ei ole itselle merkittävä, on 
turha tai vaikea puhua.

Kohtuullisen perintöveron säilyttämistä 
kannattaa Olli Seppälä Kotimaassa 18.8.

 – Verotetaanhan työtuloja ja lähes kaikkea 
muutakin, miksi ei siis ansiotonta lahjan-
saantia, jollainen perintö usein on. Perintö-
veroon voi soveltaa lausetta: lahjaksi olette 
saaneet, lahjaksi antakaa.

onpa ihanaa

opettajat vaalityöhön
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”Voi kun kirkko 
välittäisi meistä.” 
Näin ajattelee moni 
suomalainen hiv-
positiivinen. TT Auli 
Vähäkangas tekee 
parhaillaan tutkimusta, 
millaisia odotuksia 
ja kokemuksia hiv-
ihmisillä on kirkosta.

a uli Vähäkangas teki yh-
deksän vuotta töitä Tan-
saniassa, jossa hiv/aids 
on kansallinen katastrofi. 

Kun suomalainen pastori tuli vuo-
si sitten Suomeen, hänen terveisi-
ään itäisestä Afrikasta kuunneltiin 
tarkasti seurakunnissa. 

Ihmisten kommenteissa maail-
manmatkaajalle oli jotakin sellais-
ta, joka jäi häntä askarruttamaan: 
aidsia pidettiin niiden ongelmana, 
ei meidän suomalaisten.

Eihän se niin ole, Auli Vähä-
kangas ajatteli. Onhan meilläkin 
aidsiin sairastuneita, jotka tarvit-
sevat tukea.

Diakonia-ammattikorkeakoulun 
Järvenpään yksikössä työskentele-
vä Vähäkangas ryhtyi haastattele-
maan Positiiviset ry:n yhteistyön 
avulla eri puolilla Suomea asuvia 
hiv-positiivisia. 

onko kirkossa
homofobiaa?

Auli Vähäkankaan tutkimuksen 
tähänastiset tulokset eivät imar-
tele kirkkoa. Hiviin sairastuneet 
tuntevat, ettei kirkko ole kiinnos-
tunut heistä.  

– Hiv-väen keskuudessa on koke-
mus, että kirkossa on sekä homofo-
biaa että myös tartuntapelkoa.

Vähäkangas ei mene sanomaan, 
että näin olisi todellisuudessa. Sitä 
hän ei ole tutkinut eikä siis tiedä.

Hiv-positiivisten kokemus on 
kuitenkin totta heille, se riittää 
haastattelijalle.

Erityisen harmillista on, että 
hiviin sairastuneilla saattaa olla 
myönteisiä ruohonjuuritason koke-
muksia seurakunnan työntekijöistä, 
mutta joidenkin yksityisten kirkon 
henkilöiden julkisuuteen nousseet 
kielteiset homokannanotot luovat 
suhteisiin pitkän varjon. 

Ne ovat kylmää suihkua yk-
sittäisten hyvien kohtaamisten 
”niskaan”.

kirkon tuki voisi olla
konkreettista kotiapua

Auli Vähäkangas haastattelee noin 
15 hiv-positiivista tutkimukseen-
sa. Siinä on mukana niin homo- 
kuin heteroseksuaaleja, yksin elä-
viä ja perheellisiä.

Yksi juttukumppaneista on seu-
rakunnan työntekijä, joka ei uskalla 
kertoa sairaudestaan omassa työ-
yhteisössään.

Eräs hiv-äiti kertoi omista odo-
tuksistaan Vähäkankaalle näin: 
”Voisiko hänen perheensä saada 
seurakunnasta konkreettista ko-

dinhoitamiseen liittyvää apua sil-
loin, kun sairaus vie hänet välillä 
sänkypotilaaksi?”

Vähäkangas on otettu hyvin vas-
taan hiv-väen keskuudessa. Kun 
hän kättelee haastateltaviaan, nä-
mä ilahtuvat: ihanaa kun uskallat 
reilusti koskettaa. 

Myös hiv- ja aids-sairaiden kans-
sa työskentelevät ammatti-ihmiset, 
mm. sairaanhoitajat ja psykolo-
git, ovat iloinneet Vähäkankaan 
tutkimuksesta. Kun hän soittaa ja 
tulee käymään, se on viesti kirkon 
välittämisestä.

Vähäkankaan tutkimus on ainut-
laatuinen Suomessa. Edesmennyt 
TT, kirjailija ja kouluttaja Martti 
Lindqvist tutki aidsiin sairastuneita 
saattohoidon näkökulmasta.

Auli Vähäkankaan haastatelta-
vat ovat työikäisiä, eivätkä he ole 
sairaalahoidossa.

riiTTa HirVoNeN

e nsi vuoden alusta kirkon isos-
koulutuksessa on käytettävis-
sä uutta seksuaalisuuskasva-

tusmateriaalia. Sitä tekevät yhdes-
sä Aids-tukikeskus, Kirkkohallitus 
ja Nuorten keskus.

Kristillisen kasvatuksen lehtori 
Jouko Porkka diakonia-ammatti-
korkeakoulun Järvenpään yksiköstä 
kertoo kirkon ja Aids-tukikeskuksen 
luontevasta yhteistyöstä.

– Kirkon kasvatuksen painopis-
teenä on seuraavan kahden vuo-
den ajan teema Jumalan silmissä 
kaunis. Se on viesti, jonka kirkko 
haluaa sanoa hiviin sairastuneille. 
Useat hiv-ihmiset tuomitsevat itse 
itsensä. Siksi kirkon ei kannata tuo-
mita niitä, jotka jo kantavat syylli-

Hiv yleistyi

* Hiv-tartuntoja on todettu 
Suomessa tänä vuonna poik-
keuksellisen paljon.

* Kesäkuun puoleen väliin 
mennessä ilmoitettuja tar-
tuntoja oli 78.

* Niistä suurin osa oli syn-
tynyt heteroseksissä.

* Kirkon kannanottoja aidsiin 
on kirjattu tutkija, TT Maa-
rit Hytösen julkaisuun Kirk-
ko ja nykyajan eettiset kysy-
mykset (Kirkon tutkimuskes-
kuksen julkaisuja 80).

* Emeritusarkkipiispa John 
Vikström on todennut aidsin 
haastavan seurakuntia osal-
listumaan taudin torjuntaan 
ja auttamaan yksinäisyy-
destä ja ahdistuksesta kär-
siviä sairastuneita ja heidän 
omaisiaan.

* Oulun seurakunnat eivät 
tee aktiivista yhteistyötä hiv-
positiivisten eikä Aids-tuki-
keskuksen kanssa. Seurakun-
tien diakonia- ja sielunhoito-
työ haluaa olla kaikkien kär-
sivien rinnalla kulkijoita ke-
tään tuomitsematta.

osa hiv-positiivisista pelkää, että kirkko tuomitsee heidät ”kaksinkertaisesti” syntiseksi: heidän homosek-
suaalisuutensa vuoksi ja sairastumisensa tähden.

Hiv-positiiviset pelkäävät 
kirkon tuomiota

syyttä. He tarvitsevat ihmisyytensä 
tukemista ja auttamista käytännön 
asioissa, Porkka puhuu.

– Seksuaalisuuskasvatusmateriaalin 
tuottaminen on kirkon ja Aids-tu-
kikeskuksen ennaltaehkäisevää työ-
tä. Tukikeskuksella ja meillä on yh-
teinen halu suojella nuoria. 

Aids-tukikeskuksen suunnittelija 
Eija Järviö on iloinen yhteistyöstä 
kirkon kanssa, koska seurakuntien 
rippikoulut tavoittavat lähes 90 
prosenttia ikäluokasta. 

– Seksuaalisuuteen ja seuruste-
luun liittyvät kysymykset nousevat 
aina esille rippikoulussa. Ripari on 
turvallinen paikka käsitellä näitä 
asioita, kun vetäjien ja nuorten 
käytössä on seksuaalisuuskasva-
tusmateriaalia. 
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Tukikeskus ja kirkko yhteistyössä
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24.8.-7.9.2006

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

menot oulussa

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Toimipaikatkirkot
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71  

Vanha pappila 
Isokatu 17 

Kaukovainion seurakuntatalo
Hiirihaukantie 6

Maikkulan seurakuntatalo 
Kangaskontiontie 9

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Tuomiokirkossa: Su 27.8. klo 
10 messu, toimittaa Jyrki Vaa-
ramo, saarnaa Samuel Salmi, 
avustaa Martti Pennanen, ur-
kuri Maija Tynkkynen, kanttori 
Raimo Paaso, Sofia Magdalena 
-yhtye. Kolehti lähetystyön 
tukemiseen Japanissa, Afrikassa 
ja Venäjällä (SLEY).
Su 3.9. klo 10 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, saarnaa Arvi 
Seppänen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, urkuri Maija Tynkky-
nen, kanttori Raimo Paaso, 
Oulun Laulu. Kolehti oman 
seurakunnan kirkkomusiikki-
työlle. Messun jälkeen Oulun 
Päivien kirkkokahvit Keskustan 
seurakuntatalon alasalissa.

Oulujoen kirkossa: Su 27.8. klo 
10 messu, toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, saarna Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Su 3.9. klo 10 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarna Paavo 
Moilanen, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Radiointi Radio Dei.
Huonesuon seurakuntakodis-
sa su 3.9. klo 12 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina Juha 
Pöykkö. Kirkkokahvit.
Turkansaaren kirkossa su 
27.8. klo 12 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala.

Tuiran kirkossa: Su 27.8. klo 
10 messu, liturgia Päivi Jussila, 
saarna Tuomo Ruuttunen, 

kanttorina Tommi Hekkala.  
Kolehti Herättäjäyhdistyksen 
sisälähetystyöhön. Radiointi 
Radio Dei. Tuomo Ruuttusen 
läksiäiset Herättäjäyhdistyksen 
aluesihteerin tehtävästä.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Niilo Pesonen, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti ks. P. 
Tuomas.
Ke 30.8. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Stiven Naatus, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavun 
katastrofiapuun.
La 2.9. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Helena Paalanne, 
musiikki Esa Rättyä.  Kolehti 
Leena Pasasen työlle Ilembulan 
lastensairaalassa.
Su 3.9. klo 10 messu, toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti Gideonien raa-
mattulähetystyölle. Kirkkokah-
vit. Gideonien raamattusun-
nuntai.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Kolehti nimik-
kolähetti Leena Pasasen työlle 
Ilembulan lastensairaalassa 
Tansaniassa.
Ke 6.9. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Päivi Jussila, kantto-
rina Anu Vuorenmaa. Kolehti 
nimikkolähettityölle Kylväjän 
kautta.

Pyhän Tuomaan kirkossa: 
Su 27.8. klo 12 perhemessu, 
liturgia Niilo Pesonen, saarna 
Virpi Sillanpää-Posio, avustavat 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
ja Maire Kuoppala. Musiikki 
Raakel Pöyhtäri ja Esa Rättyä.  
Kolehti lähetystyön tukemiseen 
Japanissa, Afrikan maissa ja Ve-
näjällä Evankeliumiyhdistyksen 
kautta. 10-leirin muistelut.
Su 3.9. klo 12 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Niilo Pesonen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10. Kirkkokahvit. Gideonien 
raamattusunnuntai.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
La 26.8. klo 15 afrikkalainen 
gospelmessu.
Su 27.8. klo 10 messu, toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Riikka Honkavaara, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti ks. P. 
Tuomas.
Klo 16 English Service.
Su 3.9. klo 10 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti ks. Tuira. Kirkkokahvit. 
Gideonien raamattusunnun-
tai.
Klo 16 English Service.
Ma 4.9. klo 11 yliopiston 
ekumeeninen avajaisjumalan-
palvelus, liturgia kirkkoherra 
Hannu Ojalehto ja kirkkoherra 
Raimo Kiiskinen, saarna hiip-
pakuntadekaani Keijo Nissilä, 

tekstinlukijat professori Riitta 
Jouppila ja fil.yo Oskari Huus-
ko, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Ylioppilaskunnan 
kuoro Cassiopeia, johtaa Sanna 
Törmälä.
Pateniemen kirkossa: Su 27.8. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Tommi Hekkala. Kolehti 
ks. P. Tuomas.
Su 3.9. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti ks. Tuira klo 10.

Karjasillan kirkossa: Su 27.8. 
klo 10 messu, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, avustaa Petri Sato-
maa, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti lähetystyön tukemiseen 
Japanissa, Afrikan maissa ja 
Venäjällä, Suomen Luterilai-
sen Envakeliumiyhdistyksen 
kautta.

Su 3.9. klo 10 messu, toimittaa 
Satu Saarinen, avustavat Juha 
Vähäkangas, Kimmo Kieksi, 
Mervi Keskinen ja Nina Nie-
melä,  kanttorina Ilkka Järviö. 
Perheen sunnuntai, Alueellinen 
kirkkopyhä. Kolehti oppilaitos- 
ja nuorisotyöhön eri järjestöille 
Kirkkohallituksen kautta. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. Tarjolla on myös 
edullinen keittolounas Lintu-
lammen asukastuvalla.
Kastellin kirkossa: Su 27.8. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ks. Karjasilta.
Su 3.9. klo 12 mukulamessu, 
toimittaa Olavi Mäkelä, avus-
tavat Liisa Karkulehto, Virpi 
Sillanpää-Posio ja Katja Ylitalo,  
kanttoreina Ilkka Järviö ja Riitta 
Piippo. Perheen sunnuntai. 
Kirkkokahvit. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Su 3.9. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa Esa Rättyä, Seetri-gos-
pelmusiikkiryhmä, teejatkot 
seurakuntasalissa. 
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
27.8. klo 12 kansanlaulukirkko, 
toimittaa Petri Satomaa, avus-
taa Hanna Partanen, kantto-
rina Juha Soranta. Kolehti Ks. 
Karjasilta.
Su 3.9. klo 12 messu, toimittaa 

Petri Satomaa, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 27.8. klo 12 messu, 
toimittaa Satu Saarinen, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kantto-
rina Ilkka Järviö. Pirjo Lehtinie-
men ja Tuija Lintilän matkaan 
siunaaminen ja lähtöjuhla. 
Etiopialainen lounas. Kolehti 
nimikkolähettien Pirjo Lehti-
niemen ja Tuija Lintilän työn 
tukemiseen Etiopiassa Suomen 
Lähetysseuran kautta. 
Su 3.9. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustaa Marjo 
Heikkinen, kanttorina Jenni 
Rautakoski. Perheen sunnuntai. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 27.8. ja 3.9. klo 18 arabian-
kielinen jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 27.8. klo 12, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ks. Karjasilta.

Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hartaushetki to 24.8. klo 14, 
Vesper-koti. Pastori Jyrki Vaara-
mo ja kanttori Raimo Paaso.
Sana elää -Raamattu ja rukous-
ilta pe 1.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. Luuk. 22:36.
Yksinäisyydestä yhteyteen -ilta 
la 2.9. klo 18–19.20, Keskustan 
seurakuntatalo. Psalmi 136.
Sanan ja rukouksen -ilta su 
3.9. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Seurat ti 5.9. klo 14, Intiön 
hoivakoti. Tilaisuudessa puhuu 
Kalle Laivamaa.
Opettajien raamattupiiri ti 5.9. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. 
Virsi-ilta ti 5.9. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Elsa 
Christina Holmstenin kiitos-
virret, Esko Laukkanen.
Aamurukous ke 6.9. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Torstain Raamattupiiri to 7.9. 
klo 14, Keskustan seurakunta-
talo, ruokala. Jatkamme Jesajan 
kirjan lukemista.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 7.9. klo 18.30, 
Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Herännäisseurat su 3.9. klo 
15, Kirsti Vuoren kesämökillä, 
Sanginsaarentie 81.
Gospelmessu su 3.9. klo 18, 
Kastellin kirkko. Teejatkot seu-
rakuntasalissa.
Kesäraamattupiiri to 24.8. 
ja 31.8. klo 18.30–20, Pyhän 
Andreaan kirkko. Kaiken ikäi-
sille. Keskustelemme Raamatun 
henkilöistä. 
Raamattupiiri to 31.8. ja 7.9. klo 
18, Maikkulan seurakuntatalo, 
takkahuone.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 5.9. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Pertti Lahtinen ja Veikko 
Sivula. 

tuiran seurakunta

Naisten raamattupiiri to 24.8. 
klo 18–20, Pyhän Luukkaan 
kappeli.
Hiljaisuuden ilta ma 28.8. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 1.9. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 7.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 27.8. klo 17, Sanginsuun 
seurakuntatalo. 

Musiikki
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Urkukonsertit Oulun tuomio-
kirkossa to 31.8., su 3.9. ja to 7.9. 
Katso ilmoitus. 

karjasillan seurakunta

Maakuntalauluilta ti 29.8. klo 
18, Pyhän Andreaan kirkko. 
Juontaa Reino Helttunen. Mu-
kana pastori Petri Satomaa ja 
kanttori Juha Soranta.

OulujOen seurakunta

Oulujoki laulaa -konsertti 
Oulujoen kirkossa to 24.8. klo 
19 esiintyvät Talvikki Attila-
Pekonen, sopraano ja Ismo 
Hintsala, urut. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 e.

Diakonia
Miesten talkooryhmä Oulun 
alueella. Talkooryhmää voi 
pyytää avuksi, kun omat voimat 
eivät riitä kodin pieniin töihin. 
Talkooryhmäläiset auttavat 

tavallisen miehen taidoin. Tie-
dustelut Kaisa Jaakkolalta, p. 
040 502 5010.
Päihdetyön raamattupiiri ti 
5.9. klo 13–14, Diakoniakeskus, 
3. krs. 
Liikuntavammaisten kerho 
pe 1.9. klo 13, Heinätorin seu-
rakuntatalo.

karjasillan seurakunta 
Maikkulan diakoniapiiri ti 
29.8. klo 13–14.30, Maikkulan 
seurakuntatalo. Aiheena Siira-
järven retki.

Yhteinen seurakuntapalvelu

Kehitysvammaiset:
Perheilta ke 30.8. klo 16.30–20, 
Hietasaaren kaupunkileirikes-
kus. Sauna, ruokailu ym. oh-
jelmaa. Ruokailu maksullinen, 
ilmoittaudu p. 3161 321.
Perheleiri 22.–24.9, Rokuan 
leirikeskus. Ilmoittautuminen 
1.9. mennessä erityisdiakonian 
toimistoon, p. 3161 321.
Kuulovammaiset:
Kuurojen lähetyspiiri ma 4.9. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys. 
Näkövammaiset:
Syysleiri 22.–24.9., Juuman 
leirikeskus. Ilmoittautuminen 
8.9. mennessä p. 3161 322.

Lähetys
Lähetyssoppi aloittaa to 14.9.

karjasillan seurakunta

Karjasillan nimikkolähettien 
Pirjo Lehtiniemen ja Tuija 
Lintilän matkaan siunaaminen 
ja lähtöjuhla Kaukovainion 
seurakuntatalolla 27.8. Messu 
klo 12, sen jälkeen etiopialainen 
lounas ja lähtöjuhla. 
Lähetyskarnevaali la 2.9. klo 
14–17, Kaukovainion seura-
kuntatalo. Kansainvälistä ja 
oululaista tunnelmaa lähetyk-
sen hengessä! Tervetuloa mais-
telemaan makuja maailmalta, 
kuuntelemaan rytmejä kaukaa 
ja katselemaan arkea uudesta 
näkökumasta. Tarjolla tietoa, 
tunnelmaa ja tuulahduksia 
Afrikasta. Pomppulinna, il-
mapalloja ja kasvomaalausta 
lapsille. Klo 14 ja 15 Onnellinen 
Hevonen -nukketeatteri. Klo 
14.30 Sudanilainen lauluryh-
mä. Klo 15 Ugandan kirkon 
kehitysosaston apulaisjohtaja 
Miriam Kanakulya puhuu 
aiheesta Nainen sodan, köyhyy-
den ja väkivallan keskellä. Klo 16 
Pressan kattien -konsertti ja klo 
17 New Coma -gospelryhmän 
konsertti.

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
5.9. klo 18, Kaukovainion seu-
rakuntatalo. Syksy aloitetaan 
messulla.

tuiran seurakunta

Basaari-tapahtuma la 26.8. 
klo 11, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Klo 11.30 FM Markus 
H. Korhonen esiintyy, klo 13 
huutokauppa, klo 14 terveisiä 
Nepalista, nimikkolähetit R. & 
M. Voutilainen, klo 15 Afrikka-
lainen gospelmessu. Lapsille ja 
lapsenmielisille nukkenäyttely 
sekä nukketeatteri klo 11.30 ja 
13. Myyjäiset, kahvila, arpoja.

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Päiväkerho ma 28.8. ja to 31.8. 
klo 12–15, Heinätorin seura-
kuntatalo. Vielä ehtii mukaan. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
lastenohjaaja Heleena Hietala 
050 520 7757.
Perhekerho ke 6.9. klo 10–
11.30, Heinätorin seurakunta-
talo. Sinua odottavat lastenoh-
jaaja Heleena Hietala ja pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
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kansainvälisyys

English Service su 27.8. ja 
3.9. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Jumalanpalvelus arabiaksi 
su 27.8. ja 3.9. klo 18, Kauko-
vainion seurakuntatalo. 

Perhekerho to 7.9. klo 10–11.30, 
Intiön seurakuntakoti. Sinua 
odottavat lastenohjaaja Outi 
Metsikkö ja nuorisotyönohjaaja 
Kaija Siniluoto.

karjasillan seurakunta

Mukulamessu su 3.9. klo 
12, Kastellin kirkko. Mukana 
Maikkulan tenavakuoro ja lap-
sikuoro, Kastellin kirkkokuoro 
ja soitinryhmä. Kirkkokahvit ja 
mehut. Kirkkokyyti Potnape-
kalla: Maikkulan seurakunta-
talolta klo 10.30, Lämsäjärven 
kaupunkileirikeskukselta noin 
klo 11. Paluu yhteiskuljetuk-
sella. Paikkoja on rajallisesti, 
joten varmista paikkasi kyydistä 
tekstiviestillä p. 040 556 7840. 
Kaukovainion perhekerho ke 
6.9. klo 9.30–11, Kaukovainion 
seurakuntatalo.
Kastellin perhekerho ke 6.9. 
klo 9.30–11, Kastellin kirkon 
seurakuntasali. Perhekerhossa 
kokoontuvat alle kouluikäiset 
lapset yhdessä aikuisen kanssa 
hiljentymään, leikkimään ja 
laulamaan. Mehu ja kahvitar-
joilu.
Perhekerhot alkavat Kastelli ja 
Kaukovainio 6.9. Kaakkuri ja 
Maikkula 13.9. Karjasillan kir-
kon remontin takia Karjasillan 
kerho yhdistyy Kaukovainion 
kerhoon.

tuiran seurakunta

Äiti–lapsi-muskari ti 29.8. klo 
9–12, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ryhmissä on vielä tilaa. Tiedus-
telut Anna Haanpää-Vesenterä, 
p. 040 583 2368.
Perhekerhot alkavat 6.9. klo 
9.30, paitsi Pyhän Tuomaan ker-
ho alkaa 13.9. Perhekerhoihin 
ovat tervetulleita kaikki lapset 
hoitajineen tai vanhempineen. 
Kerho on ilmainen, eikä sinne 
tarvitse ilmoittautua. Kokoon-
tumisen aluksi on pieni hartaus, 
jonka jälkeen vietetään aikaa 
kahvinjuonnin, askartelun, 
leikin ja laulun sekä jutustelun 
merkeissä. 
Kerhot kokoontuvat seuraavissa 
paikoissa: Pateniemen kirk-
ko, Rajakylän seurakuntakoti, 
Kuivasjärven seurakuntakoti, 
Koskelan seurakuntakoti, Py-
hän Luukkaan kappeli, Pyhän 
Tuomaan kirkko, Toppilan mo-
nipalvelukeskus ja Niittyaron 
seurakuntakoti.
Lisätietoja pastori Stiven Naa-
tus, p. 050 310 4990 tai www.
oulunseurakunnat.fi.

OulujOen seurakunta

Perhepäivä la 2.9. klo 11–13, Ti-
mosenkosken koulun pihapiiri. 
Kuljetus Potnapekalla Talvikan-
kaan koululta Timosenkoskelle. 
Lähtö klo 11. Kyytiin voi nousta 
myös Talvikankaantien pääte-
pysäkiltä sekä Talvikankaantien 
ja Pohjantähdentien risteyk-
sestä. Ajelumahdollisuus myös 
perillä ja paluukyyti tapah-
tuman päätyttyä. Ohjelmassa 
makkaranpaistoa, askartelua 
ja pelejä.

Nuoret
Nuortenilta ke 30.8. klo 18–21, 
Hietasaaren kaupunkileirikes-
kus. Naamiaiset. Kesäkauden 
päättäjäiset.
Isoistoiminnan aloittaminen ja 
ilmoittautuminen Karjasillan 
ja Tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteiseen isoiskoulutukseen to 
31.8. klo 18–20, Kaukovainion 
seurakuntatalo. 

tuiran seurakunta

Nuorisotyön infotilaisuus ke 
30.8. klo 18, Tuiran kirkko. 
Viime kesän rippikoululainen 
tule kuulemaan seurakunnan 
nuorisotyön toimintamuo-
doista ja ilmoittautumaan 
mukaan isostoimintaan, ker-
honohaajaksi, palvleuryhmään 
tai matkailutiimiin. Lisätietoa 
nuorisotyönohjaaja Terhi-Liisa 
Sutiselta, terhi-liisa.sutinen@
evl.fi, p. 040 724 5446.

OulujOen seurakunta

Nuorisotyön syyskauden ava-
us pe 1.9. klo 18–21, Myllyojan 
seurakuntatalo. Aloitamme gos-
peljumalanpalveluksella. Bändi 
säestää nuorten veisuja, Pertti 
Lahtinen saarnaa. Mahdollisuus 
ilmoittautua isoskoulutukseen, 
kerhonojaajaksi tai pyhäkoulun 
opettajaksi. Tietoa seurakunnan 
retkistä, konserteista ja nuorten 
illoista. Paikalla Sari Meriläinen, 
Sirpa Toppinen, Jone Heikinhei-
mo ja Ilkka Mäkinen. 

Nuoret aikuiset
Peli- ja saunailta ke 30.8. klo 
18–21, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. 
Peli- ja saunailta ti 5.9. klo 18, 
Hietasaaren leirikeskus. 
Aamurukous ke 6.9. klo 7.45–8, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Aa-
murukous muodostuu laulusta, 
Raamatun teksteistä, hiljaisuu-
desta ja rukouksesta. Mahdol-
lisuus hiljentymiselle ja oman 
elämän jäsentämiselle.

tuiran seurakunta

Ison kirjan ilta to 7.9. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Ikäihmisten neuvola to 7.9. klo 
12, Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten syysretki su 10.9. 
Tyrnävän kirkkoon. Mukana 
kirkkoherra Leila Ikonen. Lähtö 
klo 9 Suomen pankin pysäkki, 
klo 9.10 Heinätorin srk-koti, klo 
9.15 Keskustan palvelutalo, klo 
9.20 Linja-autoaseman kohdalla 
oleva pysäkki, klo 9.25 Intiön 
srk-koti. Hinta 20 e (matka, 
ruoka ja kahvi). Ilmoittautumi-
set tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherranvirastoon 4.9. 
mennessä p. 3161 401.

karjasillan seurakunta

70 vuotta täyttävien synty-
mäpäiväjuhla su 24.9. klo 10, 
Kastellin kirkko. Ilmoittaudu 
14.9. mennessä kirkkoherran-
virastoon p. 5313 200.

tuiran seurakunta

Vanhustyön puhelinpäivys-
tys alkaa 24.8. Päivystys on 
torstaisin klo 9–11 numerossa 
510 240. Voit tiedustella työn-
tekijää kotikäynnille ja keskus-
telumahdollisuutta tai saada 
tietoa seurakunnan vanhuksille 
suunnatusta toiminnasta.
Eläkeläisten seurat Tuiran 
kirkossa to 7.9. klo 13. Puhujina 
pastorit Päivi Jussila ja Harri 
Fagerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. Linja-auton reitti: klo 
12 Pateniemen kirkko, klo 12.05 
Palokan palvelukeskus, klo 
12.10 Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 12.15 Koskelan seurakun-
takodin pysäkki, ajaa Emä-
puuntietä, klo 12.30 Hiidentien 
päätepysäkki, ajaa Järvitietä, 
klo 12.35 Alppilan pysäkki, klo 
12.45 Kangastien palvelukeskus, 
klo 12.50 Tuiran kirkko. Paluu 
noin klo 14.30. 
Seurakuntapiiri Pyhän Tuo-
maan kirkolla to 14.9. klo 13. 
Syksyn kokoontumiset 14.9., 
21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 
9.11., 16.11., 23.11., 30.11. ja 
7.12. Ota ilmoitus talteen!
Vireyttä ja voimaa 75+ -ryhmä 
to 21.9. Se on tarkoitettu Tui-
ran terveysasemapiirin alueen 

yli 75-vuotiaille asukkaille. 
Tavoitteena on löytää uusia 
ystäviä sekä saada vireyttä ja 
voimaa päivään sekä uutta 
kipinää omasta kunnosta huo-
lehtimiseen. Ryhmä toteute-
taan yhteistyönä Lassintalon 
seniorikeskuksen ja Tuiran 
seurakunnan kanssa. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset 12.9. 
mennessä Lassintalon senio-
rikeskukseen, p. 044 703 5154. 
Tervetuloa tutustumaan!

Leirit ja retket
Sinkkuleiri 15.–17.9. Kuusa-
mossa, Juuman leirikeskukses-
sa. Hinta 34 e. Ilmoittautumiset 
31.8. mennessä diakoniakes-
kukseen p. 3161 321. Mukana 
pastori Juha "Vähis" Vähä-
kangas.
Isä-Poikaleiri 15.–17.9. Ro-
kualla. Hinta 41 e aikuinen 
ja 27 e lapsi. Ilmoittaudu 4.9. 
mennessä p. 3161 347.
Eläkeläisten leiri Rokualla 
2.–5.10. Rokuan leirikeskus. 
Etusija Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisillä. Hinta 55,50 e 
(matkat, majoitus täysihoidolla, 
vakuutus). Leirillä ovat mukana 
diakoniatyöntekijät Anu Fedo-
toff ja Eija Röning. Ilmoittaudu 
diakoniakeskukseen 15.9. men-
nessä p. 3161 321. 

OulujOen seurakunta

Perheretki Ranuan eläin-
puistoon la 23.9. Ensisijaisesti 
Myllyojan suuralueella asuville. 
Lähtö Myllyojan seurakunta-
talolta klo 8.30. Paluu samaan 
paikkaan noin klo 17. Ranualla 
eläinpuistokierros, ruokailu ja 
mahdollisuus tehdä ostoksia. 
Ilmoittaudu 15.9. klo 16 men-
nessä p. 5313 513.

kuorot ja  
yhdistykset
karjasillan seurakunta

Maikkulan tenavakuoro to 
24.8., 31.8. ja 7.9.  Maikkulan 
seurakuntatalo. Kaikki 3–6-
vuotiaat tytöt ja pojat tervetu-
loa laulamaan, leikkimään ja 
soittamaan.
Maikkulan lapsikuoro to 24.8., 
31.8. ja 7.9. klo 17.30–18.30, 
Maikkulan seurakuntatalo. 
Kaikki laulamisesta innostuneet 
7–13-vuotiaat tytöt ja pojat 
tervetuloa.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 28.8., 4.9. klo 18.30–
20.30, Kastellin kirkko. Uudet ja 
nykyiset laulajat tervetuloa. 
Oulun seudun virsikuoron 
syyskauden avaus ma 4.9. klo 
18.30 Mervi Kyrjen kotona os. 
Kotakankaantie 6B. Kyydin 
tarvitsijat, soittakaa Tarulle p. 
044 5562585.
Mieskuoro TervasCanton aloi-
tus ti 5.9. klo 18, Kaukovainion 
seurakuntatalo. Aloitamme  
lähetyspiirin messulla klo 18.00, 
sen jälkeen syyskauden suunnit-
telupalaveri. Tervetuloa myös 
uudet laulajat.
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 6.9. klo 18.30, 
Karjasillan kirkko.
Vox Andreas -kuoron harjoi-
tukset ke 6.9. klo 18.30–20, 
Pyhän Andreaan kirkko. Kuoro-
laulusta kiinnostuneet miehet ja 
naiset tervetuloa mukaan.
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 
7.9. klo 16–17, Pyhän Andreaan 
kirkko. 1-6 lk tytöt ja pojat, uu-
det ja vanhat laulajat tervetuloa. 
Kuoroa johtaa kanttori Sanna 
Leppäniemi p. 050 525 1882.

tuiran seurakunta

Kirkkolaulajien syyskauden 
aloitus ke 30.8. klo 18–20, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Uu-
sille laulajille koelaulu Pyhän 
Tuomaan kirkossa 30.8. klo 17. 
Tiedustelut Tommi Hekkala, p. 
040 831 6226.
Psalmikuoron syyskauden 
aloitus ma 4.9. klo 18–20.30, 
Tuiran kirkko. 

Pyhän Tuomaan Lapsikuoron 
ryhmä 3 (isot) syyskauden 
aloitus to 7.9. klo 17, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tiedustelut Anu 
Vuorenmaa, p. 040 5633 191.
Tuiran seurakunnan nuorten 
kuoron syyskauden aloitus to 
7.9. klo 18–20, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

OulujOen seurakunta

Oulujoen lapsikuoron harjoi-
tukset to 24.8. ja 7.9. klo 16.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. Mu-
kaan otetaan uusia innokkaita 
4–13-vuotiaita laulajia. Lisä-
tietoja antaa Anna Haanpää-
Vesenterä, p. 040 5832 368. 

Muut menot
Raamatunkertomuksia lap-
sille 29.6.–4.9. Oulun tuomio-
kirkko. Esillä on neljä erilaista 
”Äiti, anna leipää” -aiheista 
raamatunkertomusta.
Tuomiokirkko avoinna päivit-
täin 1.8.–3.9. klo 11–20. Lisäksi 
ke, to ja su klo 23:een saakka. 
Opas on paikalla päivittäin klo 
20:een.
Elotori pe 25.8. klo 13–15, 
Höyhtyän palvelukeskus. Al-
kuhartaus kappalainen Satu 
Saarinen, kanttori Juha Soranta. 
Ohjelmassa Tahkokankaan 
bändi ja yheislaulua, säestäjä-
nä Pertti Haipola. Juontajana 
Jouni Qveflander. Toripisteissä 
voi tehdä ostoksia kotiin vietä-
väksi. Arvontaa, kahvitarjoilua. 
Sateen sattuessa tapahtuma 
pidetään sisätiloissa. Järjes-
täjinä Höyhtyän suuralueen 
vanhus- ja vammaistyöryhmä 
ja Karjasillan seurakunta.
Pyhäkoulunopettajien perus-
kurssi on 25.8. klo 17–20 ja 
26.8. klo 8.30-17 sekä musiik-
kiosuus 28.8. klo 17.30-20 Kau-
kovainion seurakuntatalolla. 
Ilmoittaudu lapsityönohjaaja 
Aila Valtavaara p. 040 574 7109, 
aila.valtavaara@evl.fi. Tule py-
häkoulunopettajaksi!
Puhutaan ja kuunnellaan -ilta-
päivä parisuhteelle su 27.8. klo 
16–19, Maikkulan seurakunta-
talo. Tilaisuus on osa Iltapäivä 
parisuhteelle -tapahtumasarjaa 
Oulun seurakunnissa. Lasten-
hoidon ja tarjoilun järjestä-
miseksi ilmoittautuminen on 
välttämätöntä 20.8. mennessä 
johanna.kerola@evl.fi tai p. 
3161 321.
Tuomasmessun suunnittelu-
palaveri ti 29.8. klo 17, Öber-
gin talo. Tuomasmessut ovat 
tekijöittensä näköisiä. Laulajien 
lisäksi tarvitsemme lukijoita, 
alttarinrakentajia, rukoilijoita, 
emäntiä, kolehdin kantajia yms. 
Yhdyshenkilö Ulla Säilä p. 040 
5747 129 tai ulla.saila@evl.fi.
Sinkkuilta ti 29.8. klo 18, Hie-
tasaaren kaupunkileirikeskus. 
Yhdessäoloa nuotion äärellä, 
pelejä ja lopuksi iltahartaus.
Kaatuneitten Omaiset ma 4.9. 
klo 12, Keskustan seurakunta-
talo, alasali
Hyvässä seurassa -illat pe 8.9. 
klo 18, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. Oletko kaivannut 
menopaikkaa perjantai-illaksi, 
ajatustenvaihtoa ja yhdessä-
oloa? Hiippakunnan lähetyssih-
teeri Matti Laurila johdattelee 
aiheeseen Käskyjen sisältönä 
rakkaus. Illan järjestävät Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta ja 
Suomen Lähetysseura.

Tuomiokirkkoseurakunta: Ti-
mo Heikki Juhani Lappalainen 
ja Maria Elina Timonen, Jari 
Petteri Parkkonen ja Jenni Kata-
riina Kinnunen, Kauko Markus 
Myllynen ja Minna Maria Yli-
talo, Tuomas Isojärvi ja Leena 
Maarit Sorvala, Manne Lauri 
Tervaskanto ja Marjut Hannele 
Vikstedt, Markus Henrik Juuso-
la ja Ulla Marjatta Määttä, Tomi 
Markus Mutanen ja Salla-Maria 
Kinnunen, Kimmo Tapio Pyyk-
könen ja Marika Liisa Katariina 
Tuomela, Ville Petteri Puukka 
ja Kirsi Maria Rautava, Arto 
Juha Samuel Toivanen ja Tiina 
Johanna Toivola, Toni Viljam 
Väyrynen ja Riikka Inkeri 
Väänänen, Juri Santeri Jalonen 
ja Satu Susanna Päiväläinen, 
Einari Nikolai Parikka ja Heli 
Maria Anita Pirneskoski, Aki-
Petteri Näykki ja Kirsi Annika 
Pahkasalo, Arto Juhani Wallin 
ja Katri Mirjami Kemppainen, 
Henri Olavi Teppo ja Laura 
Marianna Somppi.
Karjasilta: Pauli Henrikki Paaso 
ja Sanna Katariina Kärenlampi, 
Markku Juhani Havana ja San-
na Maria Anneli Häiväläinen, 
Sami Sulevi Hanhisuanto ja 
Susanna Marja Majava, Mika 
Juhani Hedemäki ja Minna 
Susanna Bogdanoff, Mika Tapio 
Kukkala ja Minna Marjaana 
Oinas, Sami Petteri Ketola ja 
Anu Kristiina Tervaskanto, 
Pekka Antero Ukonmaanaho 
ja Teija Kristiina Klemettilä, 
Tero Pentti Holappa ja Laura 
Johanna Aarnio, Mikko Ilmari 
Heikkilä ja Mirja Elina Karsikas, 
Sakari Antero Pelkonen ja Terhi 
Tuulia Uusi-Vähälä, Mikko Ju-
hani Puurunen ja Raisa Hannele 
Ahokas, Juho Petteri Pahkala ja 
Annukka Maaria Mertaniemi, 
Olli-Pekka Pohjola ja Johanna 
Sääskilahti.
Tuira: Juha Petri Kallio ja 
Eija Anneli Kangas, Jouko 
Antti Perttula ja Heini Matleena 
Puolakka, Aki-Pekka Samuel 
Katajisto ja Kaisa Anna Maria 
Pasanen, Simo Antero Tam-
mela ja Heini Susan Karoliina 
Lindfors, Eero Juhani Pentti ja 
Saija-Liisa Niemelä, Åke Sakari 
Lindgren ja Mari Pauliina Iso-
niemi, Markku Tapio Niemi ja 
Pia Maarit Holappa, Ari-Pekka 
Jaakola ja Miia Maarit Roito-
mäki, Olli Juhani Pulkkinen 
ja Erja Annikki Seppä, Timo 
Pentti Riutta ja Soila Emilia 
Rekilä, Mika Markus Kallo ja 
Eija Tellervo Kinnunen, Timo 
Jussi Heikkilä ja Leena Johanna 
Vännilä, Mikko Juhani Alatos-
sava ja Sanna Theresa Hast, Ju-
ha-Matti Tapani Sivula ja Paula 
Tuulikki Ranta, Mika Jaakko 
Saari ja Suvi Tuulikki Rajatie, 
Heikki Juhani Tjäder ja Jaana 
Helena Hiltunen, Jussi Otto 
Henrik Konu ja Hanne Maarit 
Saavinen, Kosti Juhani Pääk-
könen ja Kirsi Mari Hannele 

Mikkonen, Ville Matti Kangas 
ja Kati Marja Annikki Haataja, 
Marko Antero Portaankorva ja 
Marika Paula Sisko Kynsilehto, 
Arto Tapio Reiman ja Sanna 
Mari Leskinen, Jari Tapani 
Luhta ja Sari Orvokki Jaara, 
Risto Johannes Luokkanen ja 
Reija Marjaana Piri.
Oulujoki: Sampsa Hemminki 
Kauppi ja Anna Maria Kaipo-
nen, Kimmo Juhani Viinikangas 
ja Paula Hannele Lujala, Marko 
Tapio Siurua ja Elina Kristiina 
Jokela, Atte Hemmo Juhani 
Keränen ja Mirja Helena Ju-
tila, Kalle Johannes Juustila ja 
Wilma Kaisa Savunen, Antti 
Jaakko Paalanen ja Heidi Maria 
Hotakainen, Antti Olavi Sikala 
ja Riitta Jenni Maria Kujala, Ari 
Juhani Hynynen ja Kati Helena 
Kaikkonen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Milla Nanna Mikkola, San-
nu Karoliina Ukonmaanaho, 
Sointu Aino Åman, Teresa Iida 
Olivia Marttila. 
Karjasilta: Tommi Tapio Aho, 
Aino Elisabet Aunio, Anna-
Sofia Heikinheimo, Rianna 
Adeliina Heikkinen, Maija Ilona 
Karjalainen, Eevi Lahja Anneli 
Kemppainen, Eelis Kaspian Lyy-
tikäinen, Patrik  Ossian Lääkkö, 
Sanni Eliisa Polvinen, Jaakko 
Heimo Johannes Rasila, Ras-
mus Oliver Sipilä, Hilla Maaret 
Henriikka Sipola, Konsta Aleksi 
Tahkola, Topi Artturi Voutilai-
nen, Tuukka Kristian Ylönen, 
Rasmus Juhani Svendsen, Tatu 
Kristian Olavi Lyöri, Joose 
Ossian Haapsaari, Aada Maria 
Härkönen, Enni Ilona Kont-
tila, Aaro Matias Kukkonen, 
Kristian Johan Henrik Lepistö, 
Aina Unelma Eliina Niemimäki, 
Otto Iisakki Oikarinen, Elena 
Aurora Ojala, Elias Otto Mikael 
Pokela, Aate Matias Raappana, 
Stella Ilona Rantala, Oosa Ellen 
Kaarina Seikkula,  Väinö Veikka 
Daniel Silvola, Tiitus Tauno 
Sakari Tervo, Saku Christian 
Valkeapää.
Tuira: Anniina Elisabet Heik-
kinen, Hilla-Roosa Katariina 
Hurskainen, Pedro Samuel 
Hurtig, Inga Emilia Härö, Minea 
Ella Sofia Höyhtyä, Niilo August 
Jounila, Kiia Kukka Kristiina 
Kanniainen, Sofia Emilia Ale-
xandra Karejoki, Miko Viljami 
Matias Konttinen, Pinja Emilia 
Pahkala, Luka Johannes Pitkälä, 
Kiira Pietariina Pekantytär 
Pulkka, Jaakko Taneli Jyrin-
poika Suokas, Kaisla Inkeri 
Vilpa, Niilo Verneri Vuontis-
järvi, Alex Artturi Hyytinen, 
Hugo Antti Hampus Heikkala, 
Kastehelmi Heikkala, Emmi 
Alina Vilhelmiina Ruottinen, 
Eedit Liina Maria Peltola, Aleksi 
Johannes Pernu, Aada Eeva 
Linnea Haapsaari, Miika Lauri 
Kristian Heikkilä, Elviira Ma-
tilda Heikkinen, Iida Junttila, 
Emma Liina Lahti, Lukas Aarre 
Marin, Sami Juhani Murtomäki, 
Touko Matias Ridanpää, Pipsa 
Miina Matilda Soronen, Iida 
Karoliina Tervahauta, Matias 
Sisu Petteri Ängeslevä, Aada Ai-
no Jessica Aittokumpu, Emma 
Laura Telkki.
Oulujoki: Milja Elsa Linnea 
Heinämaa, Tommi Matias 
Joona, Aleksi Matias Taskila, 
Ville Valtteri Taskila, Juuso 
Eemeli Juntunen, Jyri Sakari 
Hietaniemi, Arttu Eemeli Raja-
niemi, Iina Pauliina Seppänen, 
Onni Eerikki Simppula, Eetu 
Juhani Ullgrén, Kerttu Linnea 
Kammonen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Teuvo Tauno Tapio Makkonen 
85 v, Väinö Alfred Väyrynen 

80 v, Juha Antero Marjoniemi 
50 v, Elna Estella Elisabeth Bo-
ström s. Tervonen 93 v, Heino 
Nikka 85 v.
Karjasilta: Mirja Aulikki Postila 
60 v, Sirkka Marjatta  Rekilä s. 
Andersson 86 v, Pentti Uolevi 
Aakko 69 v, Kari Ensio Hyvönen 
58 v, Iida Laina Kanniainen s. 
Moilanen 82 v.
Tuira: Rauno Antti Juhani 
Anttila 71 v, Aino Aulikki 
Holtinkoski s. Miettunen 68 v, 
Lauri Olavi Järvinen 76 v, Seppo 
Juhani Sive 74 v, Jukka-Pekka 
Ruuskanen 49 v.
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Su 27.8. klo 10 messu Tuiran kirkosta, liturgina 
Päivi Jussila, saarnaa Tuomo Ruuttunen, kantto-
rina Tommi Hekkala.
Su 3.9. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Paavo Moilanen, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:

Ke 30.8. klo 16.15 Oulun seurakuntien nettisivut ovat uudistuneet.
To 31.8. klo 16.15 Olemmeko rehellisiä, kun tutkimme itseämme? Pyhästä 
arkeen -sarjassa Marja Blomsterin vieraana pastori Liisa Karkulehto.
Ke 6.9. klo 16.15 kolumnistina pastori Päivi Jussila.
To 7.9. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena Jeesus parantajamme. 
Haastateltavana sairaalapastori Hannele Lusikka.

Su 27.8. klo 10 messu Kemin kirkosta.
Su 3.9. klo 10 messu Saloisten kirkosta.

r a D i o - o H J e L M aT

Tuiran seurakunta järjestää Basaa-
ri-tapahtuman tulevana lauantaina 
Pyhän Luukkaan kappelissa alkaen 
kello 11. Lähetyssihteeri Tarja Oja-
Viirret kertoo, että tilaisuudessa on 
esillä muun muassa Eine Lammas-
saaren nukkenäyttely.

– Näyttely kuvaa pikkulapsen 
elämää yhden päivän ajalta. Nu-
ket ovat olleet joskus aikaisemmin 
esillä Koskelan seurakuntatalolla. 
Lisäksi luvassa on Riitta-Leena 
Voutilaisen nukketeatteriesitys. 
Tietysti pidämme myyjäiset ja 
luvassa on huutokauppa, jonka 
tuotteet olemme saaneet Tuiran 
liikeyrityksiltä lahjoituksina, Oja-
Viirret sanoo. Basaarin tuotto me-
nee lähetystyöhön.

Nepalista terveisensä tilaisuuteen 
tuovat nimikkolähetit Riitta-Leena 
ja Markku Voutilainen. Aamu-
päivällä esiintyy myös Markus H. 
Korhonen.

Tilaisuus huipentuu kello 15 
alkavaan afrikkalaiseen gospel-
messuun.

Basaarissa esillä pikkulapsen elämä

Basaari-tapahtuma on järjestetty 
ensimmäisen kerran kymmenen 
vuotta sitten.

– Ihan kymmenes kerta ei silti 
ole kyseessä, sillä olin hetken aikaa 
pois täältä ja silloin tapahtumaa ei 
järjestetty. Perinne Basaari kuiten-

kin jo on, Oja-Viirret toteaa.
Aikaisemmin Basaari-tapahtuma 

järjestettiin Tuiran kirkon sisäpi-
halla, mutta rakennuksen ollessa 
remontissa, on tilaisuus siirretty 
Pyhän Luukkaan kappeliin.

eMiLia koTaNeN

Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan Sanan ja 
rukouksen illat jatkuvat. 
Tämän syksyn ensim-
mäinen tilaisuus järjes-
tetään Keskustan seura-
kuntatalon juhlasalissa, 
Isokatu 17, sunnuntaina 
3.9. klo 17.

Illan toteutuksesta vastaavat pu-
hujavieraaksi kutsuttu Olavi Pa-
lovaara ja tuomiokirkkoseurakun-
nan rukouspalvelutiimi Eero Kar-
jalaisen johdolla. 

Tilaisuuksien keskeisenä sisältönä 
on sananjulistuksen ohella rukoi-
leminen. Illan yhteisessä esiruko-
uksessa rukoillaan kirjoitettujen 
pyyntöjen pohjalta sekä henkilö-
kohtaisesti yhdessä rukouspalve-
lijoiden kanssa.

Sanan ja rukouksen iltojen rukous-
aiheet käsittelevät ihmiselämän koko 
kirjoa. Usein esille tulleita aiheita 

ovat mm. taloudelliset ongelmat, 
työttömyys, sairaudet, masennus, 
huolet lähiomaisista, ongelmat 
lapsien kanssa, alkoholiongelma, 
avioerouhka ja perheristiriidat. 
Jotkut ovat hakeneet hengellistä 
uudistusta ja virkistystä, armolah-
joja, omaa paikkaa seurakunnassa 
ja Jumalan käytössä.

Moni avun saanut ihminen on 
ollut todistus siitä, että Jumala kuu-
lee rukouksia ja vastaa niihin. Ne, 
joille hengelliset asiat ovat elämässä 
jääneet taka-alalle, ovat löytäneet 
elävän uskon Jeesukseen.

Osana illan kulkuun liittyvät yh-
dessä laulettavat ylistyslaulut. 

Tilaisuudessa toimivat tehtäviin 
valtuutetut ja koulutetut henkilöt. 
Opetuksessa ja julistuksessa pyri-
tään kunnioittamaan Raamattua 
Jumalan sanana ja luottamaan 
siihen, että Sanan lupaukset ovat 
totta vielä tänäkin päivänä.

Syksyn Sanan ja rukouksen illat 
pidetään sunnuntaisin 3.9, 1.10., 
5.11., ja 10.12.

Tuo huolesi Jumalan eteen

KUULUTUS

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa, Karjasillan, Tuiran ja 
Oulujoen seurakunnissa toimitetaan 12.–13.11.2006 seu-
rakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yhteiseen kirkkoval-
tuustoon ja seurakuntaneuvostoihin. Seurakuntien yhdis-
tymisestä johtuen Oulujoen seurakunta järjestää vaalit sekä 
Oulujoen seurakunnassa että Ylikiimingin seurakunnassa.

Oulun ev.-lut. seurakuntien vaaliluettelot pidetään valvon-
nan alaisena nähtävänä seurakuntien keskusrekisterissä, 
osoitteessa Isokatu 17, Ylikiimingin seurakunnan vaaliluet-
telo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä kirkkoherranvi-
rastossa Harjutie 5, maanantaina 4.9. kello 9–16 ja tiistaina 
5.9. kello 9–19.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki 
12.11.2006 mennessä 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jot-
ka 15.8.2006 on merkitty asianomaisen seurakunnan läsnä 
oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat teh-
dä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perus-
teella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty. 
Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, 
että joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka 
merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeute-
tuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa 15.8.2006 jälkeen 
tapahtuneeseen kyseiseen seurakuntaan muuttoon.

Kirjallinen oikaisuvaatimus on jätettävä keskusrekisteriin 
viimeistään torstaina 7.9.2006 kello 16 mennessä.

Vaalilautakunnat kokoontuvat käsittelemään vaaliluetteloa 
vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset 2.10.2006.

	 Oulussa	21.7.2006.

	 Vaalilautakuntien	puheenjohtajat
	 Tuomiokirkkoseurakunta	Jouko	Arranto
	 Karjasillan	seurakunta	Petri	Satomaa	 	
	 Tuiran	seurakunta	Pekka	Lahdenperä	 	
		 Oulujoen	seurakunta	Pasi	Karjalainen 

Sinä entinen Pyhän Tuomaan 
Lapsikuoron laulaja ota yh-
teyttä kuoronjohtajiin kuoron 
15-vuotisjuhlan valmistelujen 
merkeissä. Anu Vuorenmaa p. 
040 5228 075 tai Raakel Pöyh-
täri p. 040 5747 086.

To 31.8. klo 19 Konsertti
Annaleena Puhto, huilu ja Ilkka Virta, kitara  
Ohjelma 5 e

Su 3.9. klo 16 Oulun päivien lastenkonsertti
Oulun Suzukikoulun oppilaita, joht. Helena Kajava  
Maija Tynkkynen, cembalo ja urut  
Anna-Mari Heikkinen, juonto. Vapaa pääsy

To 7.9. klo 19 Urkukonsertti
Jan Lehtola. Ohjelma 5 e

Su 10.9. klo 19 Konsertti
Cappella pro Vocale ja Sofia Magdalena -yhtye 
Ohjelma 5 e

evankelioimis-
tapahtuma 
tarvitsee 

vapaaehtoisia
Oulussa järjestetään 15.-17.9. evan-
kelioimistapahtuma, jossa kristityt 
jalkautuvat kaupungille kohtaa-
maan ihmisiä. Viikonlopun pääta-
pahtuma on lauantaina Rotuaaril-
la, jossa tarjotaan kristillistä ohjel-
maa mm. musiikkia, tanssia, draa-
maa ja puheenvuoroja.

Tapahtuma tarvitsee vapaaehtoi-
sia erilaisiin tehtäviin, kuten esiru-
koukseen, järjestyksenvalvontaan, 
ensiapuun, kahvitarjoiluun jne. 
Jokaiselle vapaaehtoiselle löytyy 
sopiva tehtävä.

Tapahtuman järjestävät Ou-
lun seudun E4-aluetyöryhmä ja 
kristilliset seurakunnat, yhteisöt 
ja ryhmät. Tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautumislomake vapaaehtoi-
seksi löytyvät Internetsivulta www.
evankelioi.net/oulunseutu.

kanna kortesi 
kirkkoon!

Oulun tuomiokapitulin koulu-
tussalissa järjestetään syksyn seu-
rakuntavaaleihin liittyvä infotilai-
suus tiistaina 29.8. klo 18. 

Tuiran seurakunnan kirkko-
herra Hannu Ojalehto kertoo 
tilaisuudessa luottamushenkilön 
tehtävistä, valitsijayhdistyksestä ja 
ehdokkaaksi asettumisesta. Omista 
kokemuksistaan kirkkovaltuutet-
tuna kertoo opiskelija Mari-Leena 
Kairivaara. Tilaisuudessa esiintyy 
gospelyhtye White. Tarjolla on 
myös pientä purtavaa.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita 
kaikki seurakuntavaalien ehdok-
kuudesta kiinnostuneet ja vaali-
infoa kaipaavat.
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Luottamus antaa 
valituksi tulleelle 
päättäjälle vallan ja 
vastuun. Niitä tulisi 
käyttää rohkeasti, 
omasta vallastaan 
luopuva oululainen 
Yrjö Loukkola 
korostaa.

k aksi vaalikautta, kahdeksan 
vuotta, Oulun seurakuntien 
yhteisessä kirkkoneuvostossa, 

yhteisessä valtuustossa, Tuiran seu-
rakuntaneuvostossa sekä kiinteistö- 
ja hautaustoimen johtokunnassa 
istunut Yrjö Loukkola puhuu pai-
nokkaasti rohkeudesta.

Jokaisen päättäjän pitäisi hänen 
mielestään olla oma itsensä ja sanoa, 
mitä ajattelee pelkäämättä joutu-
vansa suurennuslasin alle.

– Ei yksi ihminen saa kovin suuria 
aikaan, eiväthän asiat aina mene niin 
kuin hän haluaa. Mutta demokrati-
aan kuuluu, että asioita pohditaan 
monilta puolilta. Ajattelu ja kannan 
ottaminen ovat joka tapauksessa 
vastuun kantamista.

kriittinen saa olla

Loukkolalla on kanttia yllyttää muita 
rohkeuteen. Hän on mielestään 
ollut Oulun seurakuntien kriitti-
sin luottamushenkilö ja joutunut 
käymään monia kipakoita keskus-
teluja erityisesti taloudesta.

Kriittisyydelle on antanut pohjaa 
pitkä ura seurakunnan nuoriso-
työntekijänä Oulussa.

– Työntekijät ovat asiantuntijoita 
ja tietolähteitä omien alojensa tar-
peissa, jos luottamushenkilöt halu-

Tarvitsemme rohkeita päättäjiä
avat ottaa asioista selvää.

– Meillä nuorisotyöntekijöillä 
oli periaatteena kasvattaa nuoria 
omaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen. 
Siihen, etteivät he olisi meidän 
juoksutettavissamme. Samanlainen 
aktiivisuus sopii luottamushenkilöil-
lekin, Yrjö Loukkola ajattelee.

Hän vertailee kunnan ja seu-
rakunnan luottamushenkilöiden 
asenteita. – Kunnan päättäjät ovat 
ottaneet ohjat käsiinsä, he kokevat 
olevansa päättäjiä. Seurakunnassa 
kuunnellaan ja kunnioitetaan joh-
tavia virkamiehiä. Ero on suuri.

Miljoona-
sijoituksia

Investoinnit ovat Yrjö Loukkolan 
mielestä kovia juttuja, joissa päät-
täjillä on suuri vastuu. Ei riitä, että 
uusien tilojen rakentamiseen myön-
netään muutamia miljoonia euroja. 
Rakennus tuo mukanaan jatkuvat 
ylläpitokustannukset.

Esimerkiksi Kaakkurin kirkon 
tarpeellisuutta Loukkola myöntää 
epäilleensä.

– Tietysti Kaakkuri tarvitsi toimi-
tilansa, mutta jumalanpalvelusten 
kävijämäärällä mitaten kirkko vai-
kutti suurelta investoinnilta.

– Oulussa kaikki sunnuntaiaamun 
kirkkovieraat taitaisivat mahtua 
tuomiokirkkoon.

Seurakuntaan perustettu uusi 
virkakin on Loukkolan mielestä 
miljoonasijoitus, kun katsotaan 
vuosia eteenpäin. Aina kun tuntuu, 
että työntekijöitä on liian vähän, 
voitaisiin miettiä, olisiko aktiivisia 
seurakuntalaisia käytettävissä.

– Kun puntaroidaan ratkaisujen 
järkevyyttä kannattaa lukea teksti, 
joka kuvaa, mihin päätöksessä sitou-
dutaan. Hankkeen kustannusarvio 
todennäköisesti muuttuu.

raha ei ratkaise

Loukkola kannattaa viisasta talou-
denpitoa, joka näkyy yhteistyönä 
yli seurakuntarajojen. Eihän ole 
mitään järkeä siinä, jos kuntara-

jan kahden puolen nousee uusi 
toimintakeskus.

Oulussa uudet luottamushen-
kilöt voisivat Loukkolan mielestä 
miettiä seurakuntajakoa. Neljän 
seurakunnan ja seurakuntayhty-

Yrjö Loukkola on antanut 50 vuotta elämästään kirkon työlle ja luotta-
mustehtäville. Todellisen vapaan koittaessa on aika nauttia vaikka 
seurakunnan järjestämistä eläkeläisten päivistä.

män raskas ja kallis byrokratia ei 
palvele ihmisiä eikä vahvista heidän 
jäsenyyttään kirkossa.

Mikä sitten vahvistaisi?
– Raha ei ratkaise kirkon tule-

vaisuutta, siihen pitäisi rohkeasti 
varautua. Tulevaisuuden ratkai-
sevat ihmiset, jotka haluavat kuu-
lua kirkkoon ja tehdä sen hyväksi 
jotakin.

– Heillä on kanavia ottaa vastuuta 
toiminnasta, vaikkeivät ole luotta-
mushenkilöitä. Monet ovat mukana 
diakoniatyössä, lähetystyössä, kirk-
kokuoroissa, kasvatustyössä. 

– Tämä on elämää, yhdessä koke-
mista ja yhteisöllisyyttä, jonka tulee 
lisääntyä. Se ei tapahdu minkään 
elimen päätöksellä. Siihen pitää 
kaikkien vähitellen kasvaa.

Missä nuoret?

Yrjö Loukkola valittiin Oulun päät-
täjäksi sen jälkeen, kun hän oli jää-
nyt ansiotyöstään eläkkeelle. Hän 
luopuu, muttei pidä pahana, että 
monet eläkeläiset jatkavat, jos saa-
vat äänestäjiltä valtuudet.

– Asioiden sisäistäminen vie 
aikansa. Vuosien mittaan valtuu-
tetun tietomäärä kasvaa ja auttaa 
häntä hahmottamaan päätösten 
merkityksen ja kantavuuden.

– Kuitenkin huoli nuorten päät-
täjien puuttumisesta seurakunnissa 
on oikea. Kirkko tarvitsee aktiivi-
sia, osallistuvia nuoria ja uusia aja-
tuksia. Ei kirkko Suomesta häviä, 
vaikka sen jäsenyydessä muodon 
vuoksi roikkuneet lähtevät, Louk-
kola uskoo. Mutta nykytilaankaan 
ei voi jäädä.

Miten kirkko saa nuoret kiin-
nostumaan?

Siihen hänellä ei ole vastausta.

pirkko paakki

Tuomiokirkon urkujen julki-
sivu korjataan vihdoin. Julki-
sivun mykät pillit lähtivät kor-
jattaviksi jo muutamaa viik-
koa aikaisemmin Sotkamon 
urkurakentajille. Myös julki-
sivun kultakoristelut ja puu-
osat saavat uuden pinnan kul-
taajamestari Raimo Snellma-
nin ja koristemaalari Katja 
Aaltosen aloitettua urakkan-
sa tämän viikon maanantaina. 
Urkujen julkisivun pitäisi val-
mistua ensimmäiseen advent-
tiin mennessä.

– Urut ovat normaalisti käy-
tössä koko remontin ajan, tuo-
miokirkkoseurakunnan urkuri 
Maija Tynkkynen lupaa.

Tällä hetkellä koristeita peittää 
pronssimaali. Kaikki kullatta-
vat osat pyritään irrottamaan 
työn helpottamiseksi. Kulta-
us on hidasta, koska osassa 
koristeista halutaan säilyttää 
vanha, pronssimaalin alla ole-
va kultaus.

– Kerroksien poistamisessa 
on oltava erityisen tarkka, jotta 
alimmat kerrokset eivät vahin-
goitu, Katja Aaltonen kertoo. 
Osaan koristeista tulee kiilto-
kultaus ja osaan mattakultaus. 
Aaltosen mukaan kaikkea kun 
ei kannata kullata kiiltäväksi 
asti. Hän lupaa, että nyt tehty 
kultaus kestää seuraavat 100 
vuotta.

Tuomiokirkossa pillit suoriksi 
ja pronssi kullaksi

Ugandan kirkon kehitysosaston apulaisjohtaja 
Miriam Kanakulya vierailee ensi viikolla ja 

viikonloppuna Oulussa ja Oulun seudulla. 
Eksoottinen vieras kertoo suomalaisille mm., 

miten naiset ja miten kirkko toimivat Ugandassa 
köyhyyden keskellä parempaa tulevaisuutta 
rakentaen. 

Miriam Kanakulya työskentelee kirkkonsa 
hiv/aids –ohjelmissa, tekee naistyötä ja kehittää 
köyhyydenvastaista toimintaa. Hän on vaikuttaja 
yhtä lailla ruohonjuuritasolla kuin kansainväli-
sissä yhteyksissä.

Ugandan kirkon apulaisjohtaja tulee Suomeen 
Kirkon Ulkomaanavun kutsusta. 

– Minun tehtäväni kirkossa on auttaa ja tukea 
vähäosaisia ihmisiä kokemaan, että heidän elämäl-
lään on tarkoitus, Miriam Kanakulya kertoo.

Hän tekee paljon työtä naisten parissa ja on 
nähnyt, miten naisissa on paljon henkistä voi-
maa selviytyä vaikeuksista.

– Naiset haluavat jakaa kaiken, sen vähänkin, 
mitä heillä on, perheensä kanssa. He kasvattavat 
lapsensa tuntemaan moraalin ja elämän arvot.  

Lauantaina 2.9. klo 15 Miriam Kanakulya 
puhuu Kaukovainion seurakuntatalolla aiheesta 
nainen sodan, väkivallan ja köyhyyden keskellä. 
Seuraavana päivänä su 3.9. klo 10 hän osallistuu 
tuomiokirkon jumalanpalvelukseen ja kertoo 
kirkkokahvivieraille n. klo 11.30 Keskustan seu-
rakuntatalossa (Isok. 17) naisista tulevaisuuden 
tekijöinä.

Maanantaina vierailut jatkuvat Kempeleen 
Kokkokankaan seurakuntatalolle. Tilaisuus 
siellä alkaa klo 18.

Ugandalainen 
vaikuttajanainen vieraaksi

Ugandan kirkko 
tekee ihmisoikeus-
työtä. opetusvihko 
on hyvä työväline. 
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Kempeleen	seurakunnassa toimitetaan 
12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa va-
litaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alai-
sena nähtävänä maanantaina 04.09.2006 
kello 9-15 ja tiistaina 05.09.2006 kello 9- 
19 kirkkoherranvirastossa, osoite Tiilitie 
1, 90440 Kempele.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on 
merkitty kaikki 12.11.2006 mennessä 
18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka 
15.08.2006 on merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja 
kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa kos-
kevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti:

-Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisu-
vaatimuksen sillä perusteella, että ääni-
oikeus on ilman laillista syytä häneltä 
kielletty.

-Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että joku on 

Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan 
12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa va-
litaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Vaaliluetteloa pidetään valvonnan alai-
sena nähtävänä maanantaina 04.09.2006 
kello 10-14 ja tiistaina 05.09.2006 kello 
15.00-19.00 kirkkoherranvirastossa, osoite 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on 
merkitty kaikki 12.11.2006 mennessä 18 
vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka vii-
meistään 15.08.2006 on merkitty tämän 
seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja 
kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa 
koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus 
on ilman laillista syytä häneltä kielletty. 
Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen 
sillä perusteella, että joku on virheellisesti 

jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty 
siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai ääni-
oikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida 
perustaa 15.08.2006 jälkeen tapahtuneeseen 
tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjalli-
sesti ja jätettävä viimeistään torstaina 
07.09.2006 ennen kello 16 kirkkoher-
ranvirastoon, osoite Kirkkotie 10, 90830 
Haukipudas.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittele-
mään oikaisuvaatimuksia maanantaina 
02.10.2006 klo 17.00 pidettävässä koko-
uksessa.

Haukipudas 8.6.2006

Haukiputaan seurakunnan vaalilauta-
kunnan puolesta;

Puheenjohtaja Jaakko Kaltakarikinen

k U U L U T U S

k U U L U T U S

virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta 
taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla 
olevaksi tai äänioikeutetuksi.

Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa 
15.08.2006 jälkeen tapahtuneeseen tähän 
seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 
ja jätettävä viimeistään torstaina 07.09.2006 
ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, 
osoite Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittele-
mään oikaisuvaatimuksia maanantaina 
02.10.2006 kello 18 pidettävässä koko-
uksessa.

Kempele 13.7.2006 

Kempeleen	seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Taavi Jarva, puheenjohtaja 

Limingan seurakunnassa 12.–13.11.2006 
toimitettavien seurakuntavaalien vaaliluet-
telo on tarkastamista varten nähtävänä Li-
mingan kirkkoherranvirastossa 4.9.2006 
klo 10 – 14 ja 5.9.2006 klo 15 – 19.

Äänioikeus on kaikilla 12.11.2006 men-
nessä 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan 
jäsenillä, jotka on 15.8.2006 mennessä 
merkitty tämän seurakunnan läsnä ole-
viksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja 
kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuk-
sen vaaliluetteloa vastaan. Seurakunnan 
jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä 
perusteella, että äänioikeus on häneltä 
ilman laillista syytä kielletty tai myönnetty 
toiselle. Kirkkoherra saa tehdä oikaisu-
vaatimuksen sillä perusteella, että joku on 

k U U L U T U S   

virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta 
taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla 
olevaksi tai äänioikeutetuksi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjalli-
sesti ja jätettävä kirkkoherranvirastoon 
viimeistään vaaliluettelon nähtävilläolo-
ajan päättymisen jälkeisenä toisena arki-
päivänä. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 
puoliso ilman valtuutusta puolisonsa 
äänioikeuden osalta.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittele-
mään oikaisuvaatimuksia kokouksessaan 
15.9.2006

Liminka 27.6.2006

Vaalilautakunta

Hailuodon seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain (KL 8:2,1) mukaisesti seu-
rakuntavaalit 12.11.2006 alkaen päivä-
jumalanpalveluksen jälkeen ja päätty-
en klo 20. 

Ennakkoäänestys on kirkkoherran-
virastossa 30.10. – 3.11.2006 klo 9.30 
– 16.00 päivittäin.

Vaaleissa valitaan yksitoista (11) jäsentä 
kirkkovaltuustoon vuoden 2007 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi. 

Vaaliluettelo pidetään valvonnan 
alaisena nähtävänä 4.9.2006 klo 10 – 14 
ja 5.9.2006 klo 15 – 19 kirkkoherranvi-
rastossa osoitteessa Luovontie 52 90480 
HAILUOTO.

Äänioikeus on kaikilla 12.11.2006 

mennessä 18 vuotta täyttäneillä seurakun-
nan jäsenillä, jotka on merkitty 15.8.2006 
Hailuodon seurakunnan läsnä oleviksi 
jäseniksi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 
ja jätettävä viimeistään 

torstaina 4.- 7.9.2006 klo 16 kirkko-
herranvirastoon osoitteessa Luovontie 
52 90480 HAILUOTO.

Hailuoto, 31.7.2006

Hailuodon seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Varapuheenjohtaja Paavo Sipola
Sihteeri  Matti Keskinen

k U U L U T U S

Kiimingin seurakunnassa toimitetaan 
12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa 
valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alai-
sena nähtävänä maanantaina 4.9.2006 klo 
10 – 14 ja tiistaina 5.9.2006 klo 15 – 19 
kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotie 
6, 90900 KIIMINKI.

Äänioikeutetuksi vaaliluetteloon on 
merkitty kaikki 12.11.2006 mennessä 18 
vuotta täyttäneet kirkon jäsenet, jotka 
15.08.2006 on merkitty tämän seurakun-
nan läsnä olevaksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja 
kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa 
koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus 
on ilman laillista syytä häneltä kielletty tai 
myönnetty toiselle. Oikaisuvaatimuksen 
saa puoliso ilman valtuutusta tehdä puo-
lisonsa äänioikeuden osalta. Kirkkoherra 
saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perus-

teella, että joku on virheellisesti jätetty 
pois vaaliluettelosta taikka merkitty siihen 
äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeute-
tuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa 
15.08.2006 jälkeen tapahtuneeseen tähän 
seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 
ja jätettävä viimeistään torstaina 07.09.2006 
ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, 
osoite Kirkkotie 6, 90900 KIIMINKI. 
Virasto on auki maanantaista perjantaihin 
klo 9-16 ja keskiviikkona klo 9-17.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittele-
mään oikaisuvaatimuksia 02.10.2006 kello 
16 pidettävässä kokouksessa.

Kiimingissä 10.08.2006

Kiimingin seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Lauri Mikkonen

k U U L U T U S   

– Työskentely kirkkovaltuustossa ei ole 
liian rankkaa. Kokouksia on yleensä noin 
kolme kertaa vuodessa, Siikajoen seura-
kunnan kirkkovaltuutettu Saara Mäm-
mi kertoo.

Hän toivoo, että ihmiset asettuisivat 
rohkeasti ehdolle marraskuussa pidet-
täviin seurakuntavaaleihin.

– Valtuusto päättää yleensä niin ar-
kisista asioista, että niistä osaa jokainen 
seurakuntalainen sanoa mielipiteensä. 
Pienessä seurakunnassa työskentelyä 
helpottaa myös se, että melkein kaikki 
tuntevat entuudestaan toisensa. Ja jos 
jokin asia on epäselvä, niin aina voi ottaa 
yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja kysyä, 
että mitä tämä asia tarkoittaa.

Mämmi korostaa myös aktiivista yh-
teydenpitoa seurakuntalaisiin.

Hänen mukaansa parasta valtuusto-
työskentelyssä nelivuotiskauden aikana 
on ollut se, että koko kirkon organisaatio 

kirkkovaltuutetuksi kelpaa 
tavallinen seurakuntalainen

on tullut tutuksi ylhäältä alas asti.
– Seurakunnan hallinto toimii hiukan 

eri tavoin kuin esimerkiksi kunnan hal-
linto, vaikka kummastakin löytyy esi-
merkiksi valtuusto. Se juuri on tehnyt 
valtuustotyöstä mielenkiintoisen, Mämmi 
huomauttaa.

eMiLia koTaNeN

Mitä tekee 
kirkkovaltuusto?

Seurakuntavaaleissa valittava kirkkoval-
tuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seura-
kunnassa. Kirkkovaltuusto päättää mm. 
seurakunnan toiminnasta ja taloudesta, 
kirkollisveroäyristä ja rakennushank-
keista. Se myös valitsee kirkkoneuvos-
ton jäsenet.

SeUrakUNTaVaaLiT

 Varsinaiset vaalipäivät 
sunnuntai 12.11. ja maanantai 13.11.

ennakkoäänestys 30.10.–3.11.
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Rantsilan seurakunnassa toimitetaan 
12.11.2006 seurakuntavaalit, joissa vali-
taan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alai-
sena nähtävänä maanantaina 04.09.2006 
kello 10 - 14 ja tiistaina 05.09.2006 kello 
15 - 19 kirkkoherranvirastossa, osoite 
Rantsilanraitti 10, 92500 Rantsila.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on 
merkitty kaikki 12.11.2006 mennessä 
18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka 
15.08.2006 on merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja 
kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa 
koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus 
on ilman laillista syytä häneltä kielletty. 
Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen 
sillä perusteella, että joku on virheellisesti 
jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty 

siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai ääni-
oikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida 
perustaa 15.08.2006 jälkeen tapahtuneeseen 
tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 
ja jätettävä viimeistään torstaina 07.09.2006 
ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, 
osoite Rantsilanraitti 10, 92500 Rantsila. 
Virasto on tavanomaisten aukioloaikojen 
lisäksi auki viimeksi mainittuna päivänä 
kello 14-16.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittele-
mään oikaisuvaatimuksia maanantaina 
02.10.2006 kello 18 pidettävässä koko-
uksessa.

Rantsila 19.07.2006. 

Rantsilan	seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Raimo Karpakka.

k U U L U T U S  

k U U L U T U S

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 
12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa va-
litaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alai-
sena nähtävänä maanantaina 04.09.2006 
kello 9 - 14 ja tiistaina 05.09.2006 kello 9 
- 19 kirkkoherranvirastossa, Varsitie 12, 
93100 Pudasjärvi.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on 
merkitty kaikki 12.11.2006 mennessä 
18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka 
15.08.2006 on merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja 
kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa 
koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus 
on ilman laillista syytä häneltä kielletty. 
Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen 
sillä perusteella, että joku on virheellisesti 
jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty 

siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai ääni-
oikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida 
perustaa 15.08.2006 jälkeen tapahtuneeseen 
tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjalli-
sesti ja jätettävä viimeistään torstaina 
07.09.2006 ennen kello 16 kirkkoherran-
virastoon, Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi. 
Virasto on tavanomaisten aukioloaikojen 
lisäksi auki viimeksi mainittuna päivänä 
kello 9 -16.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittele-
mään oikaisuvaatimuksia maanantaina 
02.10.2006 kello 18 pidettävässä koko-
uksessa.

Pudasjärvi 11.07.2006.

Pudasjärven	seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Juha Kukkurainen

Siikajoen seurakunnassa toimitetaan 12.-
13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa vali-
taan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alai-
sena nähtävänä maanantaina 4.9.2006 klo 
10-14, tiistaina 5.9.2006 klo 15-19  kirk-
koherranvirastossa, osoite Pappilankuja 
12, 92320 SIIKAJOKI.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on 
merkitty kaikki 12.11.2006 mennessä 
18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka 
15.8.2006 on merkitty tämänseurakunnan 
läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja 
kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa 
koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus 
on ilman laillista syytä häneltä kielletty.
Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen 
sillä perusteella, että joku on virheellisesti 
jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty 

siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai ääni-
oikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida 
perustaa 15.8.2006 jälkeen tapahtuneeseen 
tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjalli-
sesti ja jätettävä viimeistään torstaina 
7.9.2006 ennen klo 16 kirkkoherranvi-
rastoon, osoite Pappilankuja 12, 92320 
SIIKAJOKI. Virasto on tavanomaisten 
aukioloaikojen lisäksi auki viimeksi mai-
nittuna päivänä klo 9-16.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittele-
mään oikaisuvaatimuksia maanantaina 
2.10.2006 klo 16.00 jälkeen pidettävässä 
kokouksessa.

Siikajoki 21.6.2006

Siikajoen seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Reino Tanjunen

k U U L U T U S  

Lumijoen seurakunnassa toimitetaan 12.-
13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa vali-
taan jäsenet kirkkovaltuustoon. 

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alai-
sena nähtävänä maanantaina 04.09.2006 
klo 10-14, tiistaina 05.09.2006 klo 15-19 
kirkkoherranvirastossa, osoite Toukolan-
tie 3, 91980 Lumijoki. 

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on 
merkitty kaikki 12.11.2006 mennessä 
18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka 
15.08.2006 on merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja 
kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa 
koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus 
on ilman laillista syytä häneltä kielletty. 
Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen 
sillä perusteella, että joku on virheellisesti 
jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty 

siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai ääni-
oikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida 
perustaa 15.08.2006 jälkeen tapahtunee-
seen tähän seurakuntaan muuttoon.

 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjal-
lisesti ja jätettävä viimeistään torstaina 
07.09.2006 ennen klo 16 kirkkoherran-
virastoon, osoite Toukolantie 3, 91980 
LUMIJOKI. Virasto on tavanomaisten 
aukioloaikojen lisäksi auki viimeksi mai-
nittuna päivänä klo 14-16.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittele-
mään oikaisuvaatimuksia maanantaina 
02.10.2006 klo 18 pidettävässä koko-
uksessa.

Lumijoki 03.07.2006

Lumijoen seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Markku Tölli

k U U L U T U S  

Muhoksen seurakunnassa toimitetaan 
12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa 
valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alai-
sena nähtävänä maanantaina 04.09.2006 
kello 10 - 14 ja tiistaina 05.09.2006 kello 
15 - 19 kirkkoherranvirastossa, osoite 
Muhostie 7 B, 91500 Muhos.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on 
merkitty kaikki 12.11.2006 mennessä 
18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka 
15.08.2006 on merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja 
kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa 
koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus 
on ilman laillista syytä häneltä kielletty. 
Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen 
sillä perusteella, että joku on virheellisesti 
jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty 

siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai ääni-
oikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida 
perustaa 15.08.2006 jälkeen tapahtunee-
seen tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 
ja jätettävä viimeistään torstaina 07.09.2006 
ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, 
osoite Muhostie 7 B, 91500 Muhos. 
Virasto on tavanomaisten aukioloaikojen 
lisäksi auki viimeksi mainittuna päivänä 
kello 14-16.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittele-
mään oikaisuvaatimuksia maanantaina 
02.10.2006 kello 18 pidettävässä koko-
uksessa.

Muhos 18.07.2006.

Muhoksen	seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

k U U L U T U S  

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan 12.-
13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa vali-
taan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alai-
sena nähtävänä maanantaina 04.09.2006 
kello 9.00–14.00 ja tiistaina 05.09.2006 
kello 15.00–19.00 kirkkoherranvirastossa, 
osoite Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on 
merkitty kaikki 12.11.2006 mennessä 
18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka 
15.08.2006 on merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja 
kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa 
koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus 
on ilman laillista syytä häneltä kielletty. 
Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen 
sillä perusteella, että joku on virheellisesti 
jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty 

siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai ääni-
oikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida 
perustaa 15.08.2006 jälkeen tapahtuneeseen 
tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 
ja jätettävä viimeistään torstaina 07.09.2006 
ennen kello 16.00 kirkkoherranvirastoon, 
osoite Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä. 
Virasto on tavanomaisten aukioloaikojen 
lisäksi auki viimeksi mainittuna päivänä 
kello 14.00-16.00.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittele-
mään oikaisuvaatimuksia maanantaina 
02.10.2006 kello 16.00 pidettävässä koko-
uksessa.

Tyrnävä 26.6.2006.

Tyrnävän	seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Leila Ikonen

k U U L U T U S 

IHMEEN HYVÄ
MAINOSTOIMISTO.
Tuulivoimayhtiö Winwind Oy:n logo on yksi
monista Studio Ilpo Okkosen suunnittelemista logoista
ja liikemerkeistä. Lisätietoja www.studio-ilpo-okkonen.fi

raUHaN TerVeHDYS

iLMeSTYY SeUraaVaN kerraN
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Rita Kumpulainen on 
onnellinen ja valoisa 
ihminen. Kuitenkin hänen 
elämäänsä kuuluu suuri 
kipu, ero kodista ja 
vanhemmista koulutien 
alettua.

r ita on saamelaistyttö. Hän syntyi 
syrjäiseen Inarin kunnan Kuttu-
ran kylään Ivalojoen varrelle syys-
kuussa 1953. Silloin hänen sukuni-

mensä oli Magga.
Lähellä ei ollut kauppoja eikä muita-

kaan palveluja. Kouluun piti lähteä ensin 
Törmäseen, sitten Koppeloon, niin pitkän 
matkan taakse, että kotiin pääsi vain lomil-
la, syyskuun jälkeen ensimmäisen kerran 
vasta jouluksi.

Lapsi oli kovan paikan edessä. Vielä yli 
viisikymmenvuotiaana hän työstää koke-
maansa isän, äidin ja kodin ikävää ja oman 
saamenkielen katoamista suomalaisessa 
koulussa.

Rita Kumpulainen ymmärtää sotalapsia 
ja maahanmuuttajia. He ovat olleet saman-
laisessa tilanteessa; omat ihmiset ja oma 
kieli on viety, ummikkona vieraiden kes-
kellä elämä on kuin sulkeutunut pimeään 
huoneeseen.

koulu takasi
hyvän elämän

– En ole vihainen enkä katkera. Vanhem-
pani olivat pakon edessä. Perheemme kym-
menellä lapsella ei ollut tulevaisuutta pie-
nessä kylässä. Heidän oli lähdettävä kou-
luun, Rita toteaa.

Hänen kodallaan koulutie vei oppikou-
luun ja lukioon ja melkein heti työelämään. 
Kutturan kodista tuli vierailupaikka.

Samassa kansakoulun aikaisessa majapai-
kassa asui kolme Ritan vanhempaa veljeä sekä 
serkkuja, mutta kodin ikävä ei lientynyt.

Koulussa saamen puhuminen ei ollut 
kiellettyä, mutta se alkoi vähitellen tuntua 
suomea huonommalta kieleltä. Muukin saa-
melaisuus vaikutti pienestä tytöstä jotenkin 
hävettävältä. Rita muistaa, miten hän jou-
tui hirveään ristiriitatilanteeseen. Äiti tuli 
äänestämään koululle lapinpuvussa. Tyttö 
juoksi piiloon, vaikka olisi halunnut  lähteä 
äidin kanssa kotiin.

Myöhemmin oppikoulussa Ivalossa kaik-
ki merkit saamelaisuudesta karsittiin pois. 
Ajan henki oli sellainen.

– Mutta loppujen lopuksi näin on hy-
vä. Onnelliseen elämään ei kuulu pelkkää 
päivänpaistetta. Muukin on hyväksyttävä, 
Rita sanoo.

Lapsuudessa
sittenkin voima

Ritan puhe pulppuaa avoimesti. – Itkupilli, 
hän sanoo itsestään ja nauraa. Saamelaisty-
tön elämään on mahtunut niin monta kyy-
nelten paikkaa, että nyt itkut on itketty.

– Olen kerrannut sisarusten kanssa lapsuu-
den koti-ikävää, outojen paikkojen vierautta 
ja kasvamista suomalaiseksi. Joku heistä on 
kokenut asiat samalla tavalla kuin minä.

– Olen kertonut elämästäni työtovereille 
ja äskettäin julkaistussa kirjassa muillekin. 
En ole sulkenut sisälleni ikäviä kokemuksia, 
Rita valottaa syytä, joka ehkä on kantanut 
muistojen yli.

Mutta perimmäinen ansio elämänvoi-
maan on varhaisessa lapsuudessa. Seitsemän 
ensimmäistä vuotta kodissa, jossa lapsia 
rakastettiin, jossa oli lämpöä, läheisyyttä 
ja turvaa.

ritan sydämen koti on kutturassa

– Äiti tosin näytti usein totiselta ja uu-
puneelta. Hän oli lähes 46-vuotias synnyt-
täessään kuopuksensa. Äiti joutui tietysti 
tekemään kaikki taloustyöt ilman koneita, 
esimerkiksi pesemään pyykin joessa tai kai-
vonkannella.

– Isä taas, poikkeuksellinen poromies, 
otti aikaa pitää lapsia sylissä ja kertoa heille 
tarinoita vaikkapa Afrikasta tai appelsiineis-
ta, joita Kutturassa ei ollut, mutta joista isä 
oli jututtamiltaan ihmisiltä kuullut. Näitä 
tarinoita tulivat joskus kylän lapset ja joku 

aikuinenkin kuuntelemaan.
– Meillä luettiin myös ääneen kirjoja, 

laulettiin ja leikittiin. Tässä kaikessa oli ko-
timme rikkaus.

oma koulukas
heräti muistot

Rita Kumpulaisen oma viisihenkinen per-
he on asunut ja viihtynyt Tyrnävällä yli 20 
vuotta. Sitä ennen Kempeleessä he elivät 

vaihetta, jolloin ensimmäinen lapsi aloitti 
koulunkäynnin.

– Kun lähetin ekaluokkalaisen Ylikylän 
kouluun, lapsuuden muistot nousivat pin-
taan. Näin itseni seisomassa koulun pihalla 
arkana ja melkein puhumattomana, suomen 
sanoja kun ei juuri ollut.

– Äitini vanheneminen, sairaus ja odotet-
tavissa oleva poismeno taas herättivät halun 
näyttää, että juureni ovat saamelaisuudessa. 
Äidille saamelaisuus oli tärkeä ja vaalimisen 
arvoinen asia. Nämä juuret hän halusi siirtää 

Lapin raanu on nykyään kunniapaikalla ritan kodissa. Muutenkin ritan koti hehkuu lapin värejä.
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ritan sydämen koti on kutturassa
myös lastenlapsilleen, Rita kertoilee.

Hän puki lapinpuvun ylleen Tyrnäväl-
lä ensimmäisen kerran joskus 1990-luvun 
alussa koululla pidettyyn juhlaan. Tietysti 
se herätti sanatonta kiinnostusta.

– Nälkäni tuntea taustani on koko ajan 
kasvanut. Olemme rakentaneet mökin 
Kutturaan. Käymme siellä useita kertoja 
vuodessa tapaamassa laajaa sukua, johon 
luetaan kaukaisetkin serkut. Kaikki nämä 
ihmiset ovat toisilleen tärkeitä.

– Saamelaisilla on tapana tulla pitkän-
kin matkan takaa tapaamaan omaa väkeä, 
kun on kuultu heidän tulleen lomalle, Rita 
selittää.

Hän on löytänyt uudelleen sydämensä 
kodin, jossa haluaisi vielä kerran kokea 
kaikki vuodenajat ja syrjäisen kylän arki-
sen elämän.

Saamenkieli
sopii suuhun

Rita on myös saanut saamenkielen takai-
sin. Alkuun se lähti kansalaisopiston saa-
menkielen alkeiskurssilla, johon osallistui 
myös Oulussa asuva veli Heikki sekä oma 
poika Antti.

– Jostakin sanat alkoivat pulpahdella 
mieleen, tulivat suuhun oikealla tavalla 
pehmeästi.

Kutturassa nykyisin asuvat lapset puhuvat 
saamea. He kasvavat  saamelaiseen kulttuuriin 
syntymästään lähtien. Sylivauvatkin otetaan 

mukaan esimerkiksi vasanmerkitykseen. He 
oppivat kaikki poronhoidon termit ja vai-
heet, nukkuvat laavulla tai kämpällä olkoon 
kylmä tai vesisade.

– Tästä kaikesta olen itse jäänyt paitsi.
– Mutta koulua Kutturassa ei ole edel-

leenkään, lapset taittavat joka päivä 160 
kilometriä päästäkseen kouluun ja takaisin 
kotiin. Koululaisten päivä saattaa olla yli 
kymmenen tunnin mittainen.

kodissa värit
luin lapsena

Kumpulaisten koti näyttää tänään erilaiselta 
kuin vuosia sitten. Mustavalkoisuus on ka-
donnut. Tilalle ovat tulleet Lapin värit.

Rita on asetellut seinälle häälahjaksi saadun 
sinipunasävyisen raanun, joka oli kauan kää-
rönä kaapissa. Voimakkaan sinisellä sohvalla 
keltainen huopa hehkuu kuin aurinko.

Monenlaiset pienemmät väripisteet kodissa 
muistuttavat Ritaa lapsuudenkodista. Siellä 
huonekalut, verhot, liinat ja astiat toistivat 
saamelaisten sinistä, punaista, keltaista, vih-
reää. Niitä tarvitaan talven valkoisuuden ja 
kaamoksen pimeyden keskellä.

Ritan saamelainen sydän paljastuu myös 
lapinpuvuissa ja asusteissa, joita hän haluaa 
käyttää sopivissa tilanteissa. Vaatekaappiin 
on kertynyt useita pukuja. Ne valitaan ylle 
tarkkaan harkiten.

– Olen perehtynyt pukeutumissääntöihin, 
mutta lipsahduksia on sattunut ja moitteita 

tullut, Rita muistaa. Hän pukeutuu kuvausta 
varten valkoiseen, punaisin nauhoin koris-
teltuun luhkaan ja vetää jalkaansa tavalliset 
mustat sandaalit.

– Tämä meni kyllä väärin!

pirkko paakki

iNFoa

Rita Kumpulainen, 52, on toimit-
taja. Toukokuussa häneltä ilmestyi 
esikoisteos Sarvikiela. Sen tekijäni-
meksi hän on valinnut Rita Magga-
Kumpulainen.

Neljän valtakunnan yhteinen saamen lippu tulee joskus liehumaan Tyrnävälläkin perhe-
juhlan kunniaksi tai muuna liputuspäivänä.

Taru 
Kyllönen
Puh. 040 762 5016
Suvantokatu 4 B 10
90140 OULU

Jalkahoidot,
hieronnat,

kotikäynnit
ja

lahjakortit

iLMoiTa raUHaN TerVeHDYkSeSSÄ!
Valtakunnallinen ilmoitusmyynti

Kotimaa-yhtiöt/ Sirkka-Liisa Hänninen,
p. 0207 54 2296, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen ilmoitusmyynti
Maire Laakso, p. (017) 361 6243, maire.laakso@dnainternet.net
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Perhemessu kirkossa 
su 27.8 klo 10, Kim-
mo Helomaa, Birgitta 
Kontio, Jarkko Met-
sänheimo.
Messu kirkossa su 3.9. 
klo 10, Raimo Salonen, Eeva Mertanie-
mi, Marja Ainali.
Rauhan sanan seurat su 27.8. klo 15, 
Esko Takkula, Montin-salissa, seurat 
Kirkkopirtillä su 10.9. klo 15, Raimo 
Salonen.
Seurakuntakerho eläkeläisille ti 29.8. 
klo 13 Kirkonkylässä Montin-salissa, 
kuljetuspyynnöt Erja Haholta p. 0400 
775 164.
Seurakuntakerho eläkeläisille ti 5.9. 
klo 13 Jäälin seurakuntakodilla.
Perheilta kehitysvammaperheille ke 
30.8. klo 18 Jäälin seurakuntakodilla.
Kirkkokuoron ensimmäinen syys-
kauden harjoitus Seurakuntakeskuk-
sessa to 31.8. klo 19. Entiset ja uudet 
laulajat ovat tervetulleita kuoroon. 
Kuoroa johtaa Jarkko Metsänheimo 
p. 0400 487 187.
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö: 
Toimintastartti huom. muuttunut 
aika! Ke 30.8. klo 18-20, Kirkkopirtti. 
Mahdollisuus ilmoittautua isoskou-
lutukseen, syksyn tapahtumiin ja ryh-
miin. Pientä tarjoilua ja kädentaitoja. 
Isoskoulutukseen ilmoittautuminen 
syyskuun loppuun mennessä nuori-
sotyönohjaajille. Iltakirkko pe 1.9. 
peruutettu. Nuorten ilta to 7.9. klo 19 
Jäälin seurakuntakodilla. Yökahvila 
pe 8.9. klo 19-23, Seurakuntakeskus. 
Kokkikerhoihin ilmoittautuminen 
6.9. klo 14-21 p. 040 743 1904. Tiedote 
koulujen kautta edellisellä viikolla (vko 
35). Diakoniailta Palosaarella ti 5.9. klo 
18, Metsäniementie 3, Naapurin Risto 
soittaa. Vauvakirkko su 10.9. klo 15 
seurakuntakeskuksessa.
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu 
Kirkkopirtillä ti klo 9.30-11 ja Jäälin 
seurakuntakodilla to klo 9.30-11. Per-
hekahvila on Jäälin seurakuntakodilla 
ti klo 13-14.30 ja Kirkkopirtillä to klo 
13-14.30. Tervetuloa mukaan toimin-
taan kaikki kotonaan lastaan hoitavat 
aikuiset yhdessä lasten kanssa. Pizzaa 
ja parisuhdetta pe 15.9. klo 18.30 Bu-
merang-pizzeriassa Jäälissä. Aiheena 
vuorovaikutus parisuhteessa, alustaa 
kouluttaja Helena Tornberg. Lasten-
hoito järjestetään Jäälin srk-kodilla. 
Pizzalipun hinta 5 e/pari. Ilm. ja las-
tenhoidon varaukset ke 6.9. mennessä 
perhetyöntekijä Saija Kivelälle p. 040 
560 9678. Kansainvälisen diakonian 
koulutuspäivä Toivon torstai to 14.9. 
Ylitorniolla, teemana Kehitysmaiden 
naisilla on oikeus oikeudenmukai-
suuteen. Koulutuspäivä on ilmainen. 
Ilmoittautuminen 5.9. mennessä Ulla 
Junttilalle p. 040 579 3247. Kuljetus 
järjestetään. Päiväkerhoissa on vielä 
tilaa! Tiedustelut lapsityönohjaaja 
Birgitta Kontiolta p. 040 743 1901. 
Päiväkerhoihin otetaan v. 2001-2003 
syntyneitä lapsia. Jäälin seurakunta-
kodilla  toiminnat jatkuvat syys- ja 
talvikauden normaalisti.
Rauhanyhdistys: seurat su 27.8. klo 14 
Jaarankartanossa, Esko Mattila. Klo 17 
ry:llä, Juhani Pitkälä ja Esko Mattila. 
Seurat ry:llä su 3.9. klo 17, Samuli 
Riekki ja Aarne Mikkonen.
Vihitty: Sami Mikael Sassali ja Aila 
Pirita Kortetjärvi, Arto Juhani Ojala ja 
Johanna Kaarina Idman, Timo Kalevi 
Vimpari ja Anne Kaarina Rahko.
Kastettu: Minea Wilhelmiina Pouk-
kula, Iida Ella Maria Annunen, Sanni 
Aleksandra Heikkilä.
Kuollut: Anna Lyyli Orvokki Keränen 
s. Heikkinen, Kauko Armas Riikola.

Naisten ilta ma 4.9. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-talolla. Miriam Kanakulya 
Ugandasta: Perheen arki naisen silmin. 
Kempeleläisen kommenttipuheenvuo-
ro, musiikkia, salaatti-iltapala, arvon-
taa, Kirkon Ulkomaanavun tuotteita. 
Lastenhoito järjestetty. Järj. Kempeleen 
srk/diakonia- ja lähetystyö.
Päiväkerhot aloittavat ma 4.9. Li-
sätietoja lapsityönohjaaja Marjukka 
Tuiskulta p. 040 779 0375.
Perhekerhot aloittavat ke 6.9. Perhe-
kerhot kokoontuvat keskiviikkoisin 
Vanhassa pappilassa, kirkonkylän seu-
rakuntakodilla ja Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa klo 9.30-11 sekä tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.30-
11 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Toivomuksena on, että perheet 
osallistuvat perhekerhoon 1 kerta/vko. 
Perhekerhoja ei ole ke 13.9.
Varttuneiden harjoitukset to 7.9. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Varhaisnuorten kuorot alkavat to 7.9. 
klo 16.15-17.15 kirkonkylän seurakun-
takodissa ja pe 8.9. klo 15-16 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. Kuo-
roihin ovat tervetulleita laulutaitoiset 
8-14-vuotiaat. Lisätietoja kanttori Eija 
Savolainen p. 040 779 0337.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa.
Nuoret: Avoimet ovet to 24.8. ja to 
31.8. klo 19-21 Vanhassa pappilassa. 
Yöpappila pe 1.9. klo 20-24 Vanhassa 
pappilassa. Päivystys alk. 7.9. tors-
taisin klo 14-16.30 keskustan seura-
kuntatalolla. Nuorten ilta to 7.9. klo 
19-21 Vanhassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro keskiviikkoisin Kempele-
hallilla klo 17-18.
Tulossa: Lähimmäisenpäivän dia-
koniajuhla su 10.9. Juhlapäivä alkaa 
messulla Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa klo 10. Messun jälkeen juhla 
jatkuu ruokailulla kirkonkylän seu-
rakuntakodissa. Samalla vietämme 
diakonissa Terttu Kokon eläkkeelle 
siirtymistä. Lämpimästi tervetuloa. 
Kuljetus järjestetään tarvittaessa, p. 
040 779 0368.
Rovastikunnallinen retkipäivä mie-
lenterveyskuntoutujille Ouluun ti 
12.9. Lähtö kirkonkylän seurakunta-
kodilta klo 10.30. Ruokailu Caritas-ko-
dissa, tutustuminen kasvitieteelliseen 
puutarhaan ja retken päätöstilaisuus 
Oulunsalon pappilassa klo 15. Ret-
kipäivän hinta 5 e. Ilmoittautumiset 
5.9. mennessä, Sirkku Määttä p. 040 
779 0368.
Pekka Jauhiaisen lasiveistoksia Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa 4.7.-31.8.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 27.8. 
klo 17 seurat ry:llä. La 2.9. klo 15 päi-
väkerhotyössä mukana olevien pajailta 
ry:llä. Su 3.9. klo 12 aloituspyhäkoulu 
ry:llä, klo 17 seurat ry:llä. Ma 4.9. klo 
17.15 päiväkerhot alkavat ry:llä,  pienet 
ja eskarilaiset. Ti 5.9 klo 17.15 pienten 
päiväkerho ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 25.8. klo 
19 lauluseurat Peterillä. La 26.8. nuor-
ten retki Hailuotoon. La 26.8. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 27.8. klo 
16 seurat ry:llä. Pe 1.9. klo 19 laulu-
seurat Simonsonilla. Su 3.9. klo 12 
pyhäkoulut Peterillä ja Rasinkankaalla. 
Su 3.9. klo 16 seurat ry:llä.
Kastetut: Arttu Hermanni Pitkänen, 
Henni Elisabeth Heikkilä, Siiri Adal-
miina Jaatinen, Ilari Johannes Alanen, 
Vili Verner Ojala, Aake Olavi Kurttila, 
Jonna Sofia Kuronen, Auku Ensio 
Saukkonen, Peppi Eeva Johanna Koi-
vuranta, Anssi Petteri Hannula, Tino 
Valtteri Saloranta, Inka Amanda Roiha, 
Jenina Emmi Helena Aspegren, Lennu 
Samu Anselmi Kreivi.
Vihitty: Jarmo Lauri Juhani Kurkela ja 
Sari Tellervo Tuulaniemi. Jani Petteri 
Koski ja Maarit Johanna Kemppainen. 
Juha Pentti Tapani Pitkänen ja Han-
na-Mari Anita Pitkänen. Juha Paavo 
Vittaniemi ja Arja Ellen Pesonen. Jarmo 
Kristian Mäkikangas ja Sanni Emilia 
Olkkonen.
Kuollut: Erkki Johannes Keihäskoski 
67 v, Leo Andreas Jurvelin 75 v, Erkki 

alkaen. Kuoroa johtaa kanttori Minna 
Pohjola, p. 040 581 8974. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan cd-levyä  myyvät kuorolai-
set, Haukiputaan kirkkoherranvirasto, 
Haukiputaan Kirja ja Lahja. Levyä saa 
ostaa myös Haukiputaan kirkosta auki-
oloaikana ja kesäillan sävelhartauksien 
yhteydessä sekä Oulussa Kirjakauppa 
Bibliasta ja Musiikki-Kullaksesta. Cd:
n hinta on 18 e.
Perhekerhot aloittavat viikolla 35. 
Kirkonkylän vanhalla srk-kodilla, 
Kirkkotie 10 B, ti 29.8. klo 9.30-11, Kel-
lon srk-kodissa to 31.8. klo 9.30-11 ja 
klo 12-13.30, Jokelan vanhalla koululla 
to 31.8. klo 10-11.30 ja Martinniemen 
srk-kodissa pe 1.9. klo 9.30-11.
Haukiputaan kirkko on tiekirkko 
ja se on avoinna hiljentymistä ja 
tutustumista varten maanantaista 
perjantaihin klo 10-18 elokuun 31. 
päivään saakka.
Seurakuntapastori Maria Vähä-
kangas työskentelee osa-aikaisena 
10.8.2006-10.8.2008.
Kellonkartanon toimintaa: Israel 
Jumalan suunnitelmissa to 24.8. klo 
18, Kalervo Syväntö, Evankeliumi 
lapsille – miten? la 26.8. klo 14, 16 ja 
18.30, Liisa Ingma, Säde Pokka, Pekka 
Siitonen ja Pepi Sihvonen, Kylväjän 
Lähetyssunnuntai: Evankeliumi 
kaikkeen maailmaan! su 27.8. klo 13 
Kartanon kirkko, liturgia Tapio Pokka, 
saarna L. Ingma, klo 15 lähetysjuhla, 
Kaija Pasanen, Kingmat, Pokka. Mitä 
teen tunteilleni? 2.-3.9. Salme Bloms-
ter. La 2.9. naisten päivä, su 3.9. sekä 
miehille että naisille.
Rauhanyhdistyksen toimintaa:  Hau-
kipudas: päiväkerhoihin ilmoit-
tautuminen ry:n ilmoitustaululla 
olevaan listaan, seurat hoivaosastolla 
su 27.8. klo 16, Osmo Sarajärvi, ja 
srk-keskuksessa klo 18, Pentti Hintsala, 
Pentti Päkkilä, sisarpiiri Isoniemellä 
ti 29.8. klo 18.30, aiheena Ystävyys. 
Jokikylä: seurat ry:llä su 27.8. klo 17, 
Pentti Kopperoinen, Simo Kinnunen, 
yhteiskerho ry:llä ke 30.8. klo 17.30-
19, ilmoittautumiskerho. Kello: seurat 
ry:llä su 3.9. klo 17, Jouko Haapsaari, 
Mauno Linnanmäki.
Kuolleet: Paavo Armas Suorsa 75 v, 
Pertti Tapani Leponen 34 v.
Avioliittoon kuulutettu: Jari-Pek-
ka Johannes Tapio ja Hannamari 
Tuikkanen. Mika Henrik Markus ja 
Heidi Marjaana Jukuri. Mika Pentti 
Olavi Mattila ja Marika Susanna Nis-
si. Jaakko Samuli Pasanen ja Sanna 
Maria Räinä.
Kastettu: Jaani Petrus Rautio, Veera-
Ilona Lyytinen, Emma Emilia Savilahti, 
Ville Juhani Havana, Joonas Atte Valt-
teri Kivistö, Veeti Matias Vähäjylkkä, 
Aada Maarit Bovellan,  Niilo Julius 
Jussila, Johan Valdemar Romppainen, 
Jesse Nestori Bankowski, Eelis Panu 
Aukusti Huttu.

S a a r e n k a r t a n o n 
hartaus to 24.8. klo 
14.30.
Sanajumalanpalvelus 
su 27.8. klo 10, Juha 
Valppu.
Seurakuntavaalien 2006 tiedotus-
tilaisuus seurakuntasalissa kaikille 
seurakunnan jäsenille ja ehdokkaiksi 
aikoville ti 29.8. klo 18.
Kirkkovaltuusto srk-salissa ti 29.8. 
klo 19.
Messu su 3.9. klo 10, Matti Keski-
nen. Hiippakunnallinen veteraanien 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit. Kyytiä 
tarvitsevat ottakaa yhteys Marjaan la 
2.9. mennessä p. 040 7430 382.
Pyhäkoulu kirkolla alkaa su 3.9. klo 
12. Pyhäkoulu kokoontuu aina parit-
toman viikon sunnuntaisin.
Päiväpiiri Saarenkartanossa ti 5.9. klo 
13. Huom. uusi paikka.
Raamattu- ja rukousilta srk-salissa ti 
5.9. klo 18.30.
Päiväkerho kirkolla ke 6.9. klo 9.30.
Aamukahvila avaa ovensa Luukulla 
to 7.9. klo 9.
Saarenkartanon hartaus to 7.9. klo 
14.30.
Ry:n toimintaa: Seurat kirkossa la 
26.8. klo 18. Vieraana Lakeuden alueen 
nuoria.
Tulossa: Päiväkerho 3–5-vuotiaille 
lapsille kirkolla keskiviikkoisin klo 
9.30-11.30 alkaen 6.9. Ilmoittautu-
miset 31.8. mennessä Kaisamarjalle 
p. 040 7430 381.
Leena Ketolan 70-vuotissynttärit 
kirkolla la 9.9. Klo 12 ruokailu seu-
rakuntasalissa. Klo 13 ohjelmallinen 
osa kirkkosalissa, minkä jälkeen n. 
klo 14.30 kahvit seurakuntasalissa. 
Mahdolliset muistamiset Pirjo Leh-
tiniemen työn tukemiseen Etiopiassa 
lähetystyön johtokunnan tilin kautta 
Hailuodon Op 503007-44588 viestillä 
”Leenan synttärit” tai maljaan tarjoi-
lupöydällä.

24.8.-7.9.2006 seurakuntaviikko
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SÄk:T 2 Ja 3 Siri DaHLqUiST 1911. 
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Toimistovirkailija Terhi Nivassa herättää eniten tunteita 
virsi 492 Ystävä sä lapsien. 
- Sen virren olen lapsuudessa oppinut varmaankin ensimmäi-
seksi. Virrestä tulee aina hyvä ja turvallinen olo. 
Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen. Minne käynkin maa-
ilmassa, sinä olet hoitamassa. Onni täällä vaihtelee, taivaan 
Isä suojelee.

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

000

Messu kirkossa su 
27.8. klo 10, litur-
gia Kaltakari, saarna 
Nevala, kanttorina 
Niemelä ja Pohjola. 
Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja juhlahetki 210 vuotta täyt-
tävässä Salmelan pappilassa, Rannantie 
185. Kirkosta järjestetään tarvittaessa 
kuljetus Salmelan pappilaan.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 3.9. 
klo 10, liturgia Kaltakari, saarna Siljan-
der, kanttorina Niemelä, veteraanien 
kirkkopyhä. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkokahvit srk-keskuksessa.
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 3.9. klo 12, Nevala, 
kanttorina Pohjola.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 

24.8. klo 20, Sofia Magdalena –yhtye, 
johtaa Raimo Paaso, Dóra Pétery 
urut. Iltahartaus Jaakko Kaltakari. 
Kahvitarjoilu tapulissa lähetystyön 
hyväksi ennen tilaisuutta  klo 19.30 ja 
tilaisuuden jälkeen. Kotiseutumuseo 
avoinna ennen sävelhartauksia.
Kotiseurat Marja-Liisa ja Arvo Alape-
rällä, Välitie 16, su 27.8. klo 16, Martti 
Pohjanen, Pekka Välitalo ja Helena 
Ylimaula.
Hautausmaajuhla hautausmaalla ke 
31.8. klo 18.30, hartauspuhe Kaltakari. 
Lyhyet elämänkerrat kirkkoherra V. 
A. Wirkkulasta ja seurakuntaneuvos 
V. A. Markuksesta ja käynnit heidän 
haudoillaan, Karjalaan jääneiden 
muistomerkillä kuullaan viime vuoden 
kesäkuun alusta alkaen Haukiputaan 
hautausmaalle haudattujen poisnuk-
kuneiden nimet ja hiljennytään kun-
nioittamaan heidän muistoaan. 
Kesän viimeinen kesäillan sävelhar-
taus kirkossa to 31.8. klo 20, kirk-
kokuoro Haukiputaan Laulu, johtaa 
Hannu Niemelä, Lauri-Kalle Kallunki 
urut, Silja Niemelä huilu, laulusoolot 
Pekka Manninen, Päivi Meriläinen ja 
Sauli Saarela. Iltahartaus emerituspiis-
pa Olavi Rimpiläinen. Kahvitarjoilu 
tapulissa lähetystyön hyväksi ennen 
tilaisuutta klo 19.30 ja tilaisuuden 
jälkeen.
Raakel Piltosen syntymäpäiväseurat 
su 3.9. klo 16 Kellon srk-kodissa. Muis-
tamiset Vienan Karjalassa tehtävän 
lapsi- ja nuorisotyön tukemiseen tilille 
Nordea 105830-102247, viitenumero 
3010.
Haukiputaan seurakunnassa toi-
mitetaan 12.-13.11.2006 seurakun-
tavaalit, joissa vuoden 2007 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 
27 jäsentä kirkkovaltuustoon. Valitsi-
jayhdistyksen perustamisasiakirjojen 
lomakkeita liitteineen on saatavana 
kirkkoherranvirastosta. Valitsijayhdis-
tyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on valitsi-
jayhdistyksen asiamiehen tai tämän 
varamiehen toimesta annettava ennen 
kello 16 syyskuun 15 päivänä 2006 
kirkkoherranvirastoon, joka on auki 
maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoi-
sin ja perjantaisin kello 10-14 sekä 
torstaisin kello 10-17. Kirkkoherran-
viraston osoite on Kirkkotie 10, 90830 
Haukipudas.
Vanhan seurakuntatalon nimikilpai-
lu. Haukiputaan seurakunta järjestää 
Vanhan seurakuntatalon nimikilpai-
lun. Ehdotukset nimestä tulee jättää 
5.9. klo 14 mennessä osoitteeseen Hau-
kiputaan seurakunta, Kirkkoneuvosto, 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas.
Musiikkitoimintaa: Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulun harjoitukset 
srk-keskuksessa to 24.8. klo 18.30. 
Seurakunnan lapsikuoron syyskau-
den aloitus srk-keskuksessa tänään 
to 24.8. klo 17. Kuoro on tarkoitettu 
7-13-vuotiaille tytöille ja pojille. 
Harjoitukset ovat srk-keskuksessa 
torstaisin klo 17-18. Uusia laulajia 
otetaan to 24.8. ja to 31.8. klo 16.30 

Messu su 27.8. klo 10 
Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toim. 
Korpela, avust. Jun-
tunen, kantt. Savolai-
nen. Kolehti Suomen 
Luterilaiselle Evankeliumiyhdistys ry:
lle. Veteraanien kirkkopyhä. Seppeleen 
lasku sankarihaudalle. Kirkkokahvit.
Sanan ja rukouksen ilta su 27.8. klo 
18 kirkossa. Vieraana Eero Karjalainen. 
Rukouspalvelua. Versojen harjoitukset 
klo 17.
Messu su 3.9. klo 10 vanhassa kirkossa. 
Toim. Juntunen, avust. Tuisku, kantt. 
Savolainen. 70- ja 75- vuotiaiden 
kutsujumalanpalvelus jatkuen juhlalla 
kirkonkylän seurakuntakodilla. Koleh-
ti Kirkkohallitukselle.
Kirpputori Ilonpisaran palaveri ma 
28.8. klo 16 kirkkoherranviraston 
kokoushuoneessa. Jaetaan työvuorot 
ja valmistaudutaan syksyn toimin-
taan. Kirpputori Ilonpisara avoinna 
tiistaisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. Syksyn aloitus 
tiistaina 5.9.

Olavi Hämäläinen, 50 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele.
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Sururyhmä aloittaa kokoontumiset 
Oulunsalon pappilassa su 27.8. Ryhmä 
kokoontuu viisi kertaa. Vetäjinä kappa-
lainen Vesa Äärelä ja diakonissa Lahja 
Rautiola. Ilm. diakoniatoimistoon 
p. 5142 713 tai 044 7453 848 Lahja 
Rautiolalle.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
30.8. klo 13.30. Vesa Äärelä.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuode-
osastolla to 31.8. klo 13. Vesa Äärelä.
Seurakunnan ja SPR:n järjestämä 
kirkkoretki Oulaisiin su 3.9. Katso 
erill. ilmoitus.
Messu kirkossa su 3.9. klo 10, Vesa 
Äärelä. Veteraanien kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.
Gospel-ilta Repussa ma 4.9. klo 
17-18.
Arki-illan hartaus kirkossa ma 4.9. 
klo 19.
Aamukirkko ke 6.9. klo 10 seurakun-
tatalon salissa.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
6.9. klo 13.30, Päivi Pulkkinen.
Lähetysilta Pappilassa ke 6.9. klo 18.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 7.9. klo 11. Syksyn ensimmäinen 
kerho.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 7.9. 
klo 11.30, Vesa Äärelä.
Reppu auki perjantaisin klo 20-01.
Tulossa: Sadonkorjuulounas seu-
rakuntatalolla su 10.9. klo 11-13.30 
lähetystyön hyväksi.
Seurakuntaretki Kaustiselle 13.-14.9. ja 
perheretki Ranualle la 16.9. Katso erill. 

Rauhanyhdistys: Su 27.8. klo 12 py-
häkoulut: kirkonkylä Luukkonen, Ko-
rivaara Korkala, Pälli Pähtilä, Suokylä 
Karhumaa. Klo 14 seurat terveyskes-
kuksessa. Klo 18 seurakuntailta ry:llä. 
Ma 28.8. klo 18 päiväkerho. Pe 1.9. klo 
19 raamattuluokka ja ompeluseurat 
ry:llä. Su 3.9. klo 12 pyhäkoulut: kk 
Löppönen, Korivaara Kyllönen, Pälli 
Taskila, Suokylä Karppinen. Klo 17 
seurat ry:llä. Ma 4.9. klo 18 päiväkerho. 
Ti 5.9. klo 13 lauluseurakerho.
Kuollut: Eino Matias Huovinen 57 v, 
Kaarlo Henrikki Väärä 82 v.
Vihitty: Sami Pekka Salmela ja Mervi 
Helena Montonen, Jarmo Kristian 
Lahti ja Inka Outi Marjaana Alapu-
ranen, Antti Mikael Maunula ja Pia 
Katariina Pohjola.
Kastettu: Aleksi Joel Eemeli Rauhio, 
Juho Iikka Viljami Lotvonen, Viivi-Ma-
ria Anneli Leskelä, Akseli Aatto Pekka 
Torkkola, Nuutti Viljami Rahko.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

mattupiiri Limingan seurakuntata-
lolla, lapsille omaa ohjelmaa.
Ke 30.8. Klo 10 päiväkerho 5-vuo-
tiaille Lukkarinkankaalla. Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 14 
kokkikerho Lukkarinkankaalla.
To 31.8. klo 10 perhekerho srk-talossa 
(isojen ryhmä). Klo 14 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla.
Su 3.9. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli. Kolehti oppilaitos- ja 
nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirk-
kohallitus.
Ma 4.9. klo 10 perhekerho srk-talossa 
(pienten ryhmä).
Ti 5.9. klo 10 päiväkerho 3-vuotiaille 
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30-14.30 
päiväkerho 4-vuotiaille Lukkarin-
kankaalla.
Ke 6.9. klo 10 päiväkerho 5-vuotiaille 
Lukkarinkankaalla. Klo 14 hartaushet-
ki Lumilyhdyssä. Klo 14 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla.
To 7.9. klo 10 perhekerho srk-talossa 
(isojen ryhmä). Klo 14 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla.
Partio: Partiot alkavat viikolla  37 eli 
11.9. alkaen. Sudenpentulaumat Ketut 
(pojat 7-10 v) ja Punatulkut (tytöt 
7-10 v) kokoontuvat seurakuntata-
lolla johtajana Telle Kalaoja. Mukaan 
otetaan uusia sudenpentuja. Laumat 
kokoontuvat seuraavasti: Punatulkut 
tiistaisin klo 17-18.15. Ketut tiistaisin 
klo 18.30-19.45. Vartiot kokoontuvat 
partiokololla ja Naskun laavulla. 
Maanantaisin klo 17.30-19 kokoontu-
vaan Katajanmarjoihin otetaan uusia 
vartiolaisia. Mesimarjat kokoontuvat 
tiistaisin klo 17.30-19, Meri- ja Metsä-
hanhet keskiviikkoisin klo 18.30.
Diakonissalla ei varsinaista vastaan-
ottoaikaa, joten parhaiten tavoitat 
Marjon puhelimitse p. 387 512 tai 
045 638 1973.
Tulossa: Retkipäivä mielenterveys-
kuntoutujille Ouluun ti 12.9. Bussi 
lähtee Limingasta klo 10.10. Ruokailu 
Caritas-kodissa klo 11 ja sen jälkeen 
tutustuminen kasvitieteelliseen puu-
tarhaan. Retki jatkuu kahveilla Oulun-
salon pappilassa klo 14.30, jossa myös 
loppuhartaus ja sieltä linja-autokulje-
tus takaisin Liminkaan. Retken hinta 
5 e. Ilmoittautumiset Marjolle p. 045 
638 1973 viimeistään ma 4.9.
Seurakuntavaaliasiaa: Vaaliluettelo 
nähtävänä ma 4.9. klo 10-14 ja ti 
5.9. klo 15-19 virastossa. Mahdol-
liset oikaisuvaatimukset to 7.9. klo 
16 mennessä! Valitsijayhdistyksen 
perustamisasiakirjat liitteineen tulee 
toimittaa kirkkoherranvirastoon 15.9. 
mennessä.
Rauhanyhdistys: 26.-27.8. kesäseurat 
ry:llä. La 26.8. klo 18 seurat ry:llä, Esa 
Saukko ja Olli-Pekka Telkki. Su 27.8. 
klo 12 seurat ry:llä, Esa Saukko ja 
Olli-Pekka Telkki. Klo 16 hartaus Lu-
milyhdyssä, Esa Saukko. Klo 18 messu 
kirkossa, Pekka Soronen ja Markku 
Tölli. Iltahartaus ry:llä, Kari Hirvas-
niemi. Päiväkerhot ry:llä klo 17.30-19, 
I ti 29.8, II ke 30.8, III to 31.8.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kerho-
huone 387 512, pastori 045 630 6073, 
suntio 045 630 6081, talouspäällikkö 
045 630 6082, diakonissa 045 638 
1973. Kotisivu: http://lumijoki.seu-
rakunta.net.

Sanajumalanpal-
velus su 27.8. klo 
10 kirkossa, liturgia 
ja saarna Tornberg, 
kanttorina Kotka-
ranta. Virret: 124, 
288, 276:1-2 ja 5, 409, 304:1-, 206:4-
6. Kolehti  lähetystyön tukemiseen 
Japanissa, Afrikan maissa ja Venäjällä 
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyh-
distys ry:n kautta.
Perheraamattupiiri ti 29.8. klo srk-
talolla.
Siionin virsi-seurat ti 29.8. klo 19 
Inkalassa, Kedonperäntie 66.
Kristillisen kasvatuksen ilta to 31.8. 
klo 18.30 srk-talolla. Anna-Maria 
Rönkkö jakaa kristillisen kasvatuksen 
kurssin antia. Lastenhoito järjestetty.
Perhemessu su 3.9. klo 10 kirkossa. 
Saarna ja liturgia Tornberg, kanttorina 
Kotkaranta. Virret: 202:1-2 ja 6, 135, 
331:1-3 ja 6, 503:3, 498:1-, 232, 332. 
Kolehti oppilaitos- ja nuorisotyöhön 
eri järjestöille Kirkkohallituksen 
kautta. Naisvoimistelijoiden kirk-
kopyhä. Naisvoimistelijat tarjoavat 
kirkkokahvit.
Rovastikunnallinen retkipäivä mie-
lenterveyskuntoutujille ti 12.9. 
Ouluun. Tutustumiskohteina Cari-
tas-koti ja kasvitieteellinen puutarha. 
Yhteiskyyti klo 10.10 Sarlotan nurkalta. 
Omavastuu 5 e. Ilm. ja tiedustelut dia-
koniatoimistoon p. 562 1226.
Kuorot: To 14.9. kuoroharjoitukset 
Tähdet klo 16, kirkkolaulajat klo 18 
srk-talolla.
Perhekerhot: Perhekerhot alkavat 
kirkonkylällä viikolla 37, seurakuntata-
lolla tiistaisin klo 9.30-11. Tupoksessa 
viikolla 40 (odotamme kalusteita) uu-
sissa Vanamon tiloissa keskiviikkoisin 
klo 9.30-11.
Partio: Markku Korhonen vapailla ja 
vuosilomalla 7.8.-3.9. Partiojohtajien 
Pajose 2/06 pe 8.9. klo 18 alkaen Koti-
kololla (ellei toisin ilmoiteta). Lippu-
kuntailta Limingan seurakuntatalolla 
ma 11.9. klo 18-20. Uusien ja vanhojen 
partiolaisten ilmoittautuminen. Ota 
yhteys sähköpostilla virka-aikana 
markku.korhonen@evl.fi 
Nuoret: Rippikoulun käyneiden nuor-
ten raamattupiiri ke 30.8. klo 18-19 
srk-talolla.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
varmimmin ma-ke-pe klo 9-10, p. 
5621 226.
Rauhanyhdistys: Pe 25.8 klo 18.30 
myyjäiset ry:llä. Su 27.8 klo 14 seurat 
ry:llä. Pe 1.9. klo 18.30 kodinseurat 
Eeva ja Ilpo Sippolalla sekä Pirkko 
ja Kalevi Puhakalla. La 2.9. klo 18.30 
yläasteikäisten ja heidän vanhempiensa 
keskusteluilta ry:llä. Su 3.9. klo 11.30 
yhteinen pyhäkoulu ja raamattuluokka 
ry:llä sekä klo 18 seurat Limingan 
kirkossa ja kirkkokahvit ry:llä.
Kuollut: Olli Johannes Kuorilehto 82 
v 7 kk 24 pv, Esko Henrik Lampi 84 
v 2 kk, Eino Jaakko Luukinen 86 v 6 
kk 9 pv, Viljo Edvin Ensio Porkka 92 
v 6 kk 30 pv ja Tyyne Annikki Ollila-
Parkkinen e. Ollila 75 v 6 pv.
Vihitty: Risto Mikael Mämmelä ja Satu 
Emilia Karvonen sekä Jani Tuomas 
Äijälä ja Maria Eveliina Ylisuvanto.
Kastettu: Jaakko Valtteri Hyytinen, 
Alina Helmi Karoliina Jussila, Kaisa 
Vilma Greetta Laurila ja Silvia Salla 
Alisa Laurila.

k un Kestilään ryhdyttiin rakentamaan kirk-
koa, paikkakunta oli Piippolan emäseura-
kuntaan kuuluva kappeliseurakunta. 1871 

alkaneen itsenäisyyden jälkeen Kestilä on vuo-
denvaihteesta lähtien jälleen ollut osa neljän it-
senäisen kappeliseurakunnan muodostamaa Sii-
kalatvan seurakuntaa.

Taipaleenmäelle, kirjaimellisesti keskelle kylää 
rakennettu, valtionarkkitehti Ernst Bernhard 
Lohrmanin piirtämä kirkko täyttää tänä suvena 
150 vuotta. Pyhätön vihki käyttöönsä Piippolan 
kirkkoherra Wilhelm Österbladh 24.8.1856.
”Kestilän kirkko on ristikirkko, mutta epäta-

vallisesti toteutettuna: Sen leveys on vain vähän 
runsas puolet pituudesta, pohjois- ja eteläristit 
ovat siis lyhyet. Näin on saatu aikaan se, että kaikki 
penkit ovat samaan suuntaan, alttaria kohti, eikä 
kenenkään tarvitse kipeyttää niskaansa”, kerro-
taan kevättalvella Kestilän kirkkoherran virasta 
eläkkeelle jääneen rovasti Tapio Leinosen kir-
joittamassa juhlahistoriikissa.

Kirkosta	ja	kirkon	juurelta on Siikalatvan seu-
rakunnan kustantamana ilmestynyt kirkon juh-
lan kunniaksi. Kauniin, huolellisesti toteutetun 
ja selkeälukuisen kirjan taitto sekä suurin osa 
valokuvamateriaalista on pulkkilalaisen Pauli 
Ylikosken käsialaa.

Kirjassa on myös matrikkeli seurakunnan 
palvelijoista sekä luottamushenkilöistä 150 
vuoden ajalta. 

Kirja on kunnianosoitus niille, jotka ovat 
työllään ja rakkaudellaan rakentaneet kirkkoa 
ja seurakuntaa.

Elokuun viimeisenä sunnuntaina pidettävä 
Kestilän kirkon juhla on samalla koko Siikalat-
van seurakunnan yhteinen juhla, johon kaikki 
ovat tervetulleita, viestittää lääninrovasti Erkki 
Piri. Juhlapuheen tilaisuudessa pitää piispa Olavi 
Rimpiläinen.

aNNeLi LaUkkaNeN

Liminka

Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

kestilän kirkko 150 vuotta

To 24.8. klo 10-11.30 
perhekerho srk-talos-
sa (isojen ryhmä). Klo 
14-16  kokkikerho 
Lukkarinkankaalla.
Pe 25.8. klo 18-19.30 
varhaisnuortenilta kerhohuoneessa, 
klo 20 nuortenilta Korsuhovilla.
Su 27.8. klo 18 messu kirkossa, saarnaa 
Pekka Soronen, liturgina Tölli, kolehti 
Lumijoen Rauhanyhdistykselle. Klo 16 
syyskauden ensimmäinen matalakyn-
nys Korsuhovilla.
Ma 28.8. klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talossa (pienten ryhmä).
Ti 29.8. klo 10-11 päiväkerho 3-
vuotiaille Lukkarinkankaalla. Klo 
12.30-14.30 päiväkerho 4-vuotiaille 
Lukkarinkankaalla. Klo 18 perheraa-

Su 27.8. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Kyllö-
nen, kanttori Kajava. 
Kolehti lähetystyön 
tukemiseen Japanis-
sa, Afrikan maissa ja 
Venäjällä, Suomen luterilainen evan-
keliumiyhdistys ry.
Ti 29.8. klo 14 hartaus Sinisiivessä, klo 
14.30 hartaus ja ehtoollinen tk-sairaa-
lassa ja klo 15 hartaus ryhmäkodilla, 
Kyllönen. Klo 18.30 aikuisten raamat-
tupiirin syyskauden aloitus srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala. 
Ke 30.8. klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
Pe 1.9. klo 9-10 kaikille avoin yleisö-
tilaisuus srk-talossa. Vieraana Miriam 
Kanakulya Ugandasta ja Vesa Häkkinen 
Kirkon ulkomaanavusta kertovat elä-
mästä Ugandassa. Tilaisuuden aluksi 

aamukahvit.
Su 3.9. klo 10 messu kirkossa, lit. 
ja saarna Pekkala, kanttori Kajava. 
Kolehti lasten musiikkikasvatuksen 
tukemiseen, Suomen ev.lut. seurakun-
tien lapsityön keskus.
Ti 5.9. klo 13.30 hartaus palveluasun-
noilla, Kyllönen. Klo 18.30 aikuisten 
raamattupiiri srk-talon kappelihuo-
neessa, Pekkala.
Ke 6.9. klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
To 7.9. klo 13 alkaen hartaus ja eh-
toollinen Jokirinteen palvelukodeissa, 
Pekkala.
Ti 12.9. rovastikunnallinen retkipäivä 
mielenterveyskuntoutujille Ouluun. 
Lähtö Muhoksen srk-talolta klo 9.30, 
paluu n. klo 16. Ohjelmassa mm. 
ruokailu Caritas-kodissa ja tutustu-
minen kasvitieteelliseen puutarhaan. 
Retken hinta 5 e. Tied. ja ilm. viim. 
6.9. kirkkoherranvirastoon p. 533 1284 
tai diakonissa Leena Leskelälle p. 040 
547 0785.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa, keskiviikkoisin klo 
13-15 srk-talossa ja torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella.
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen p. 040 585 1057 ja Tuula 
Väänänen p. 040 524 6534.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perhe-
kerho torstaisin klo 10-12.

Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 24.8. klo 
11.30, Vesa Äärelä.
Messu kirkossa su 
27.8. klo 10, past. He-
lena Paalanne Tuiran 
srk:sta.
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Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke klo 9-12 ja pe klo 
9-13. Kirkkoherra Erkki Piri p. 0207 
109 861, talouspäällikkö Tarmo Mylly-
koski p. 0207 109 852, toimistosihteeri 
Eija Holappa p. 0207 109 867, kanslisti 
Toini Anttila p. 0207 109 878.
Kestilän seurakuntatoimisto p. ja fax 
0207 109 865.
Pulkkilan seurakuntatoimisto p. ja fax 
0207 109 850.
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 870. Seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12, lomien 
takia osa toimistoista muutamina 
päivinä suljettuna.
Pe 25.8. klo 13.45 työtekijäkokous 
Pyhännän srk-talossa. 
To 31.8. klo 18 rovastikuntakokous 
Piippolan srk-kodilla.
Su 10.9. klo 12  luottamushenkilöiden 
siunaaminen Pyhännän kirkossa, Erk-
ki Piri, Sulo Kautto, Pekka Kyöstilä.

kestilä
Su 27.8. klo 10 Kestilän 
kirkon 150-vuotis-
juhlamessu, liturgia 
kappalainen Risto 
Tuominen, saarna 
kirkkoherra Erkki Piri, 
kanttori Unto Määttä, kirkkokuoro 
avustaa. Ruokailu seurakuntakodis-
sa, sen jälkeen n. klo 12.30 pääjuhla 
kirkossa. Ohjelmassa mm. juhlapuhe 

kailu srk-talossa.
Koko kylän lettuillat:
Ma 28.8. klo 18-19.30 Maaralan kylä-
talolla. Ke 30.8 klo 17.30-19 Ahokylän 
Ahvenjärvellä. To 31.8. klo 17.30-19 
kirkonkylän Autiorannassa. To 7.9. klo 
17.30-19 Lamujoen koululla. Ke 13.9. 
klo 17.30-19 Tavastkengän kodalla. 
Tervetuloa mehulle, kahville, letuille, 
porisemaan ja pelailemaan, järjestää 
kunta, 4H ja srk.
Rauhanyhdistys: Su 3.9. klo 11 py-
häkoulut Luukkosella, L. Pahkalalla 
ja Aitto-ojalla. Ke 6.9. klo 18.30 lau-
luseurat Hilkka ja Jukka Laurilalla, 
Aitto-oja.
Kastettu: Silja Cecilia Mykkänen.

piispa Olavi Rimpiläinen, kirkon his-
toriikkikirjan juhlaesitelmä, rovasti 
Tapio Leinonen sekä musiikkiesityksiä. 
Juhlakirjaa. Kirkosta ja kirkon juurelta, 
on myytävänä  kahvitilaisuuden aikana 
srk-kodilla heti juhlan jälkeen, hinta 
35 e. Kyytiä tarvitsevat, ottakaa yhteys 
Leenaan p. 0207 109 869 tai Eijaan p. 
0207 109 867.
Pe 1.9. klo 13 seurakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 3.9. klo 10 perhekirkko, Tuominen 
ja Kinnunen.
Ke 6.9. klo 10-12 perhekerho kerho-
kodissa, Marja.
Tulossa: ystävänkammari aloittaa 
kerhokodilla ke 13.9. klo 10 ja seu-
rakuntakerho pe 22.9. klo 11 seura-
kuntakodissa.
Rauhanyhdistys: Pe 25.8. klo 19 nuo-
tioilta ry:llä ja su 27.8. klo 19 seurat ry:
llä, Jouko Limma.
Kastettu: Hannes Hermanni Kur-
kinen.

piippola 
Su 27.8.klo 12 sanaju-
malanpalvelus, Sulo 
Kautto, Pekka Kyöstilä. 
Kolehti Lähetystyön 
tukemiseen Japanis-
sa, Afrikan maissa ja 
Venäjällä, Suomen Luterilainen Evan-
keliumiyhdistys ry.
Ma 28.8. klo 12.15 kehitysvammaisten 
kerho srk-kodilla.
Ti 29.8. klo 12 seurakuntakerho Väi-
nölässä, hartaus Piri.
Su 3.9. klo 12 messu, Erkki Piri, Pekka 
Kyöstilä. Kolehti Lasten musiikkikas-
vatuksen, erityisesti virsikasvatuksen 
tukemiseen valtakunnallisen Virsivi-
san kautta. Lapsityön Keskus ry.
Lastenkerhoon 3-5-vuotiaiden ilm. pe 
8.9. Marketalle p. 0207 109 864.
Rauhanyhdistys: Su 3.9. klo 19 seurat 
ry:llä.

pulkkila
To 24.8. klo 13 ehtool-
lishartaus Koivuleh-
dossa.
Su 27.8. klo 19 sa-
najumalanpalvelus, 
Kautto.
To 31.8. klo 19 kirkkokuoro seura-
kuntatalolla.
Su 3.9. klo 10 SLEY:n Pohjois-Suo-
men piirin syysjuhla Junnonojan 
rukoushuoneella aloittaen messulla. 
Kopponen ja Kippo. Ruokailu koululla 
jatkuen juhlalla. Mukana Räyringin 
kuoro, johtaa Riitta Kariniemi. Ari 
Lukkarinen, Vesa Parpala, Harri 
Joensuu.
Ke 6.9. klo 9.15 arkipyhäkoulu esi-
koululla ja klo 9.45 päiväkodilla ja 
Muksulassa.
Lastenkerhoihin ilmoittautuminen 
pe 8.9. Marketalle p. 0207 109 864, I 
ryhmä 3-4 v, II ryhmä 5-6 v.
Rauhanyhdistys: Su 3.9. klo 19 seurat 
ry:llä.
Kuollut: Eeva Katariina Jokela 77 v, 
Niilo Johannes Kärki 76 v.
Avioliittoon kuulutettu: Hannu An-
tero Jylhänkangas ja Hanna Pauliina 
Myllylahti.

pyhäntä
Pe 25.8. klo 13.45 Sii-
kalatvan srk:n työnte-
kijöiden kokous srk-
talossa.
La 26.8. klo 12 Kai-
paisen sukuseuran 
kokoontuminen srk-talossa, hartaus, 
Kautto.
Su 27.8. klo 10 huom. aika. kotiseu-
tupäivien jumalanpalvelus kirkossa, 
Kautto ja Pekka Kyöstilä. Kolehti 
SLEY:n lähetystyölle. Perttulinpäivien 
seppeleenlasku sankarihaudoilla, 
kirkkokahvit srk-talossa klo 11. Päivä-
juhla keskuskoululla klo 12, mukana 
veteraanikuoro.
Ke 30.8. klo 14 ehtoollishartaus Nes-
torin tuvassa, Kautto.
To 31.8.  klo 18 kirkkokuoron harjoitus 
srk-talossa.
Su 3.9. klo 12 jumalanpalvelus, Sulo 
Kautto.
To 7.9. klo 12 veteraanikuoron ja 
klo 18 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
Su 10.9. klo 12 messu ja luottamus-
henkilöiden siunaaminen, Erkki Piri, 
avust. Kautto, kirkkokuoro, uusien 
tilojen käyttöön siunaaminen ja ruo-

Rauhanyhdistys: To 24.8. klo 19 
sisarilta Mankilan Tuomirannassa, 
nyyttikestit. Asiana myyjäiset. La 
26.8. klo 18.30 ehtoolliskirkko, saarna 
Matti Pennanen, liturgia Pentti Kop-
peroinen, avustaa Hannu Lauriala. 
Su 27.8. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, toimittaa Hannu Lauriala, 
saarna Pentti Kopperoinen sekä klo 
12.30 ja 18.30 seurat seurakuntatalolla, 
Pentti Kopperoinen, Matti Pennanen 
ja Pentti Vinnurva. Pe 1.9. ja 8.9. klo 
19 ompeluseurat ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Jani Petteri Kyl-
mänen ja Nina Susanna Louet, Rant-
silasta sekä Teemu Antero Niva ja Tiia 
Marika Karjalainen, Kajaanista.
Kuollut:  Martta Sofia Alikoski, 88 v ja  
Tauno Johannes Mattila, 79 v.
Valitsijayhdistysten perustamisasia-
kirjat ensi marraskuussa pidettäviä 
seurakuntavaaleja varten on annettava 
15.9.2006 mennessä kirkkoherran-
virastoon. Vaaliluettelon nähtävänä 
olo: Ensi marraskuussa pidettäviä 
seurakuntavaaleja varten valmistettu 
vaaliluettelo on nähtävänä kirkko-
herranvirastossa maanantaina 4.9. 
klo 10-14 ja tiistaina 5.9. klo 15-19. 
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen, 
jonka nimi puuttuu vaaliluettelosta, ei 
voi äänestää, ellei hän tee oikaisuvaati-
musta kirkkoherranvirastoon 7.9.2006 
kello 16 mennessä.
Tutustu myös Internet-sivuihin http://
www.evl.fi/Rantsila.

pe klo 9-11 ja 11.40-13.40. Sarakylän 
koululla ma klo 11-13.30. Kerhokyy-
ditystä tarvitsevat ottakaa yhteyttä tak-
siautoilijaan. Pallerokerhot 3-vuotiail-
le seurakuntakodilla ke klo 10-11.30 ja 
Suojalinnassa pe klo 9.30-11.
Satumuskari aloittaa toimintansa ti 
19.9. klo 16.30-17.15 seurakuntakodin 
päiväkerhotiloissa.
Perhekerho käynnistyy viikolla 36 
seurakuntakodilla tiistaisin ja torstai-
sin klo 10-13.
Lisätietoa seurakuntamme lapsityöstä 
saa lapsityönohjaaja Sinikka Luokka-
selta p. 040 571 4629 ja 882 3144.
Perhekerho Yli-Livon toimitalolla 
(Suvannon koulu) to 31.8. klo 10-
13. Perhekerho on tarkoitettu Livon, 
Pärjänsuon, Sarakylän, Suvannon ja 
Syötteen lapsiperheille. Perhekerho 
kokoontuu kerran kuukaudessa. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Järjestäjinä 
toimivat seurakunta ja Latu-projekti. 
Yhteyshenkilöinä toimivat Maarit 
Kokko p. 040 082 4970, Sinikka 
Luokkanen p. 040 571 4629 ja Marko 
Väyrynen p. 040 752 4387.
Kuorot: Kirkkokuoro to 24.8. klo 18, 
Vox Margarita ke 30.8. klo 18. Eläke-
läisten musiikkipiiri huom! to 31.8. 
Pintamolla Aino Tolkkisella, kokoon-
tuminen seurakuntakodille klo 12.30. 
Sateen sattuessa seurakuntakodilla.
Kehitysvammaisten kirkkopyhä 
24.9. Taivalkoskella, seuraa kirkollisia 
ilmoituksia.
Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvas-
kosken ry:llä la 26.8. klo 19 (J. Lehto) 
ja Ervastissa Koivikossa la 26.8. klo 19 
(L. Ylisiurua). Lauluseurat Kurenalan 
ry:llä su 27.8. klo 17 (I. Jurmu). Lau-
luseurat ja nuotioilta Livolla Olavi 
Koivukankaan laavulla su 3.9. klo 15.
Jongun ry:n 60-vuotisjuhlaseurat su 
3.9. klo 13 Paukkerinharjun koululla. 
Avioliittoon vihitty:  Mika Aukusti 
Keskitalo ja Kirsi Maarit Särkelä.
Kastettu: Eetu Joona Julius Malinen.
Haudattu: Kerttu Marja Pikkuaho 77 v, 
Edvard Flygare 83 v, Juho Kaarlo Iisakki 
Uitto 58 v, Mauri Erkki Illikainen 59 v 
ja Yrjö Pellervo Hanninen 79 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin klo 9-14, p. 
882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukuni-
mi@evl.fi. Seurakunnan kirkolliset 
jo maanantaisin nettisivuilla: www.
pudasjarvi.fi/seurakunta.

Tyrnävä

Siikalatva
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ilmoitukset Oulunsalo-lehdestä.
Varhaisnuorten koulutuksesta ker-
hojen pitäjiksi, vuoden 2007 rip-
pikouluryhmistä ja seurakunnan 
nuorten toiminnasta erill. ilmoitukset 
Oulunsalo-lehdessä 23.8.
Salonpään ry: Su 20.8. klo 17 seurat 
ry:llä Kyösti Hyry, Pentti Kinnunen. 
Pihailta ja lauluseurat to 31.8. klo 
18.30, Merja ja Lauri Karhumaalla 
Kuovikylässä.
Oulunsalon kk:n ry: To 24.8. klo 
14 seurat Salonkartanossa, Mauno 
Linnanmäki. Pe 25.8. klo 17 myyjäis-
tavaroiden vastaanotto ja ruokailu 
ry:llä, klo 18.30 myyjäiset ry:llä klo 
19.30 nuortenilta ry:llä, ”Pietari” Pertti 
Lahtinen. La 26.8. klo 12 seurat Tep-
polassa, Erkki Vähäsöyrinki. Su 27.8. 
klo 18 raamattuluokka ja seurat ry:
llä, Jari Kupsala, Yrjö Nissinen.
Herättäjä-Yhdistyksen alueellinen 
syystoiminnan avaus su 27.8. alkaen 
messulla Tuiran kirkossa klo 10, 
jatkuen Hietasaaren leirikeskuksessa 
ruokailulla, yhdessäololla, alustuksilla 
(mm. T. Ruuttunen) ja kisailulla. Myös 
lapsille ohjelmaa. Lopuksi siionin 
virsi-seurat.
Umpimähkän leirikeskukseen unoh-
tuneita vaatteita voi noutaa kirkkoher-
ranvirastosta.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja 
ke klo 9-18, ti to ja pe klo 9-13.
Kirkkoherra Tapio Kortesluoma vuo-
silomalla 8.-21.8. sekä 27.8.-14.9.

Ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa su 27.8. 
klo 10 Holmström, Kyl-
lönen, Piirainen. Taksi-
kyyditys seurakuntako-
dilta 9.30, edestakaisen 
matkan hinta 3 e.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa 
su 3.9. klo 10 Kukkurainen, Kyllönen, 
Jaakkola. Rippikoulun aloitusjuma-
lanpalvelus. Taksikyyditys seurakun-
takodilta 9.30, edestakaisen matkan 
hinta 3 e.
Maakirkko ja Hpe Jaurakan koululla to 
24.8. klo 19 Holmström, Piirainen.
Kesäillan sävelhartaus seurakunta-
kodissa su 27.8. klo 19 Vox Margarita, 
Piirainen, Holmström.
Lähetysilta Aittojärvellä Elsa ja Matti 
Komulaisella ti 29.8. klo 18, lähtö srk-
kodilta klo 17.30.
Omaishoitajat seurakuntakodin rip-
pikoulusalissa ma 4.9. klo 11.
Diakonia: Eläkeläisten leiri Hiltu-
rannassa 12.-15.9. Ilm. 1.9. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 882 3100. 
Erityisruokavaliot mainittava. Leiri-
maksu 10 e. Lisätietoja leirikirjeessä.
Rippikoulutyö: Rippikoulun aloi-
tusjumalanpalvelus kirkossa su 3.9. 
klo 10-12. Kaikille rippikouluikäisille 
on tullut kutsukirje, toimi kirjeessä 
olevien ohjeiden mukaan. 
Isoskoulutukseen! 1,5-vuotinen 
isoskoulutus alkaa syyskuun lopulla. 
Ilmoittaudu mukaan Rimmillä olevalla 
ilmoittautumislomakkeella 15.9. men-
nessä. Lisätietoja marko.vayrynen@
evl.fi tai p. 040 752 4387.
Pyhäkoulutyö: Syyskauden  pyhäkou-
lut aloitetaan yhteisellä pyhäkoululla 
seurakuntakodissa sunnuntaina 17.9. 
klo 13. Mukaan kutsutaan pyhäkoulu-
laisia vanhempineen ja isovanhempi-
neen sekä Tuohikodin ja Honkakodin 
asukkaat ja työntekijät.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhoihin, 
pallerokerhoihin ja satumuskariin 
keväällä 2006 ilmoittautuneiden lasten 
kerhopäivät ja -ajat ovat nähtävillä 
seurakuntakodin päiväkerhotiloissa ja 
Suojalinnan ulko-ovessa 24.8. lähtien. 
Soittoaika kerhoajoista pe 25.8 klo 9-15 
p. 040 5714 629 ja 882 3144 sekä to 31.8. 
ja pe 1.9. klo 9-15 p. 882 3135.
Päiväkerhot ja pallerokerhot käyn-
nistyvät viikolla 36 seuraavasti: Päi-
väkerhot 4-5-vuotiaille seurakunta-
kodilla ma klo 9-11.30 ja klo 13-15.30, 
ke klo 13-15.30 ja pe klo12.30-15. 
Huom! Kerhojen kokoontumisajat 
ovat pidentyneet keskustassa, ja 2,5 
tuntia kestäviin kerhoihin tuovat lapset 
kotoa mukanaan välipalan. Suojalin-
nassa ma klo 9-11.30 ja ke klo 9-11.30. 
Aittojärven koululla ma klo 13-15. 
Suvannon koululla ti klo 9.30-11.30. 
Ervastin koululla keskiviikkoisin klo 
13.30-15.30. Hirvaskosken koululla 

Su 27.8. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, liturgi Hannu 
Lauriala, saarna Pentti 
Kopperoinen kanttori-
na Arja Leinonen. Ko-
lehti Rantsilan Rauhanyhdistykselle.
Su 3.9. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, Lauriala ja Leinonen. Kolehti 
oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri jär-
jestöille, Kirkkohallitus.
Kuorot alkavat viikolla 36: ke 6.9. klo 15 
tyttökuoro Stellat ja klo 16 poikakuoro 
Stellat seurakuntatalolla. To 7.9. klo 14 
Hovin Stellat Hovin koululla ja klo 19 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla.
Kerhot: Perhekerho Pallerot aloit-
taa ma 28.8. klo 10-12 Nuppulassa. 
Tervetuloa lapset yhdessä huoltajansa 
kanssa. Mukaan kahviraha 2 e/perhe. 
Kerhotoiminta alle kouluikäisille: 
Hovin koululla 3-5 v ti klo 10-11.30 
alkaen 29.8. Kirkonkylällä Nuppu-
lassa 3-4 v ke klo 10-12 alkaen 30.8. 
Kirkonkylällä Nuppulassa 5 v (v. 
2001 syntyneet) pe klo 10-12 alkaen 
8.9. Kerhotoiminta ala-asteikäisille: 
Sipolan koululla tiistaisin klo 13.15-15 
alkaen 29.8. Mankilan koululla keski-
viikkoisin klo 14.15-16 alkaen 30.8. 
Kirkonkylän Nuppulassa tyttökerho ti 
klo 16-18 alkaen 29.8. Kerhoihin (paitsi 
pallerokerhoon) mukaan pienet eväät! 
Tiedustelut kerhoasioissa Minnalta p. 
044 518 1141.
Virsilauluillat: Olisitko halukas otta-
maan kotiisi virsilauluillan? Soittele 
Arja-kanttorille p. 044 518 1151.
Tulossa: Vauvakirkko su 1.10.
Herättäjäjuhlat su 27.8. Oulussa. Klo 
10 messu Tuiran kirkossa. Messun 
jälkeen siirrytään kimppakyydein 
Hietasaaren leirikeskukseen, jossa ruo-
kailu, pieniä alustuksia, yhdessäoloa ja 
lopuksi seurat. 

Su 27.8. klo 18 juma-
lanpalvelus kirkossa. 
Tanjunen, Nissinen. 
Huom. aika.
Ti 29.8. klo 13 virsihet-
ki Puistolassa.
Su 3.9. vietämme Siikajoen Kotiseutu-
päivää ja Veteraanien kirkkopyhää al-
kaen klo 10 juhlajumalanpalveluksella 
Siikajoen kirkossa. Khra Tanjunen.
Rauhanyhdistys: Su 3.9. klo 17 seurat 
ry:llä.
Siikajoen seurakunnan päiväkerhojen 
ja perhekerhon kokoontumisaikatau-
lu syyskaudella 2006: Ma klo 10-11/3 
v ja klo 13-15/4 v, ti klo 10-12/4 v ja 
klo 13-15/5 v, ke klo 10-12/5 v ja klo 
13-14.30/3-4 v, to klo 10-12.30/perhe-
kerho ja klo 13-15/5v.
Avioliittoon vihitty: Aulis Matias 
Koivukari ja Sofia Katariina Kiviniemi, 
molemmat Oulun evl.
Tiedoksi: Siikajoen kirkko on avoinna 
1.6.-31.8.2006 ma-pe klo 8-15 ja su 
jumalanpalveluksien ajan.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

To 24.8. klo 14 hartaus 
Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Su 27.8. klo 10 messu 
Tyrnävän kirkossa ja 
klo 12 sanajumalan-
palvelus Temmeksen 
kirkossa. Leila Ikonen. 
Kolehti Lähetystyön 
tukemiseen Japanis-
sa, Afrikan maissa ja 
Venäjällä, Suomen 
Luterilainen Evanke-
liumiyhdistys ry.
Pe 1.9. klo 13.30 hartaus Lepolassa.
Pe 1.9. surumusiikki-ilta ja hauta-
usmaajuhla alk. klo 18.30 Tyrnävän 
kirkossa. Musiikkituokion jälkeen 
siirrytään hautausmaalle, jossa kunni-
oitamme vuoden aikana haudattujen 
vainajien muistoa. Haudoilla käynnin 
jälkeen iltapala srk-talolla.
Su 3.9. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. Kolehti 
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri jär-
jestöille, Kirkkohallitus.
Kirkkoherranvirastossa nähtävillä 
vaaliluettelo, josta voi tarkistaa ää-
nioikeutensa ma 4.9. klo 9-14 sekä ti 
5.9. klo 15-19.
Ti 5.9. klo 12.30 seurakuntakerho 
Tyrnävän seurakuntatalossa.
Ke 6.9. klo 13 hartaus Peltolassa.
To 7.9. klo 10.30 hartaus Mäntyrin-
teellä.
To 7.9. vaaliluetteloa vastaan tehtävien 
oikaisuvaatimusten vastaanotto kirk-
koherranvirastossa klo 14-16.
Perhekerhot: Temmes srk-talo ti klo 
10-12, Murron koulun vanhapuoli 
ke klo 13-15 ja Tyrnävän srk-talo to 
klo 10-12.
Nuoret: Nuortenillat pe 25.8. ja 1.9. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla. Kerho-
nohjaajien koulutus la 26.8. klo 9-16 
srk-talon kerhohuoneessa ja su 27.8. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa ja 12-17 
srk-talon kerhohuoneessa.
Tulossa: Rovastikunnallinen retkipäi-
vä mielenterveyskuntoutujille ti 12.9. 
Lähtö klo 9.50 Tyrnävän seurakunta-
talolta ja paluu n. klo 16. Tutustutaan 
mm. kasvitieteelliseen puutarhaan. 
Osallistumismaksu 5 e sisältää kyydin, 
ruokailun, kahvin sekä ohjelman. Il-
moittautumiset 6.9. mennessä Riitalle 
p. 044 7372 630.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 27.8. klo 
14 seurat Lepolassa. Klo 16 seurat ry:
llä, Aarno Sassi. Pe 1.9. klo 19 myyjäiset 
ry:llä. La 2.9. klo 19 nuotioilta Tapani 
Lepistöllä. Murto: Pe 25.8. klo 19 lau-
luseurat Peterillä. La 26.8. nuortenretki 
Hailuotoon ja klo 19 raamattuluokka 
ry:llä. Su 27.8. klo 16 seurat ry:llä. Pe 
1.9. klo 19 lauluseurat Simonsonilla. Su 
3.9. klo 12 pyhäkoulut Koivunevalla, 
J. Paasolla, Timlinillä ja T. Hannilalla 
ja klo 16 seurat ry:llä.
Kuollut: Yrjö Antero Patala 78 v, Jenny 
Katariina Suvanto 81 v, Martta Elisabet 
Vähänen 95 v.
Avioliittoon vihitty: Arto Antti Tapio 
Kaukko ja Mervi Maria Koistinen, 
Mika Allan Huitula ja Satu Maarit 
Väliranta, Antti-Jussi Toivonen ja Jenni 
Maria Isomäki.
Kastettu: Nea Olivia Hanhisuanto, 
Emmi Juulia Seikkala, Topias Eemeli 
Kotilainen, Saga Olivia Laurila.
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Tuiran seurakunnan 
nuorisotyön 
järjestämälle 
leirille osallistuneet 
virolaisnuoret 
kehuivat suomalaisia 
ystävällisiksi ja paljon 
parjattua ruokaa 
hyväksi. Mutta löytyi 
Suomesta muutakin 
kotiin viemistä.

M argit Loodus, Triin Laan, 
Artur Nagel ja Veiko Ta-
lumees toivovat, että hei-

dän maanmiehensä ja -naisensa 
löytäisivät sydämeensä samanlai-
sen rakkauden uskontoa kohtaan 
kuin suomalaiset. He arvostavat si-
tä, että Suomessa esimerkiksi per-
heet käyvät kirkossa.

Virossa luterilainen kirkko hakee 
vielä paikkaansa. Maan väestöstä 
vain 15 prosenttia kuuluu luterilai-
seen kirkkoon. Viron seurakunnat 
ovat yleensä pieniä noin 200–500 
hengen seurakuntia. Koulujen 
uskonnonopetus on vapaaehtoista 
ja vain pieni osa oppilaista osallistuu 
opetukseen. Rippikoulu tavoittaa 
vain pienen osan ikäluokasta.

ihmetyksen aiheita

Virolaisnuorten mielestä suoma-
laiset pitävät hyvää huolta eläi-
mistään kuten myös luonnostaan. 
Silmiin pistävää on ollut heidän 
mielestään myös se, että Suomes-
sa lapset huomioidaan eri tavalla 
kuin heidän kotimaassaan. Viros-

Triin (vas.), Margit, artur, Marko ja Veiko viettivät leirin viimeiset päivät Hietasaaren leirikeskuksessa.

Virolaiset nuoret leirillä oulussa

sa ei esimerkiksi yleensä ole ravin-
toloissa lasten syöttötuoleja, mut-
ta Suomessa sellainen löytyy lähes 
jokaisesta kuppilasta.

Triin veisi Suomesta kotiinsa 
rauhoittumisen ja rentoutumi-
sen taidon, joka hänen mukaansa 
virolaisilta puuttuu. He eivät osaa 
lomallakaan rauhoittua.

Ihmetyksen aihe nuorille on myös 
suomalaisten liikunnallisuus.

elekielellä eteenpäin

Nuoret kertovat, ettei kieliongel-
mia ole ollut, eivätkä ne etukäteen 
pelottaneet. Heistä suurin osa pu-
huu jonkin verran englantia, ja 

elekielellä on selvitty kiperän pai-
kan tullen.

Samaa mieltä on Marko Kumpu-
lainen, yksi leirillä mukana olleista 
Tuiran seurakunnan nuorista. Hän 
kertoo osaavansa vain vähän eng-
lantia, mutta silti hän on pärjännyt 
hyvin virolaisvieraiden kanssa.

– Olen sanonut kaverille suomeksi 
ja hän on kääntänyt englanniksi 
virolaisille. Elekieltä ollaan käytetty, 
Marko sanoo. Hän mainitsee myös 
suomenkielen taitoisen virolaisen 
nuorisotyönohjaajan Maarika 
Looduksen, joka on auttanut kie-
liongelmissa.

Markon innostus osallistua viro-
laisten leirille syttyi alkukesästä 
pidetyllä rippileirillä. Hän on kiin-
nostunut osallistumaan jatkossakin 
leireille vaikkapa Virossa.

Nuoret tulivat 
vastavierailulle

Artur, Margit, Triin ja Veiko osal-
listuivat leirille, jonka Tuiran seu-
rakunta järjesti 3.–10. elokuuta ys-
tävyysseurakunta Räpinän 14 nuo-
relle. Leiriohjelma sisälsi usean 
päivän reissun Kuusamoon, jos-
sa matkailunähtävyyksien lisäk-
si virolaisnuoret ottivat osaa Juu-
man leirikeskuksessa pidettyihin 
seminaareihin. Mukana Kuusa-
mossa oli myös Tuiran seurakun-
nan nuoria.

eMiLia koTaNeN

Siikajoen seurakunnassa eletään 
jännittäviä hetkiä. Edessä on 
kuntaliitoksen myötä myös seu-
rakuntien yhdistyminen, mutta 
seurakunnan muoto odottaa vielä 
Kirkkohallituksen päätöstä.

– Ajatuksena on yhdistymis-
neuvottelujen aikana ollut, että 
pieni on kaunista ja samalla 
ihmisläheistä. Jos Siikajoesta 
tulee kappeliseurakunta, pelkona 
on, että kirkon palvelut siirtyvät 
kauemmaksi, eivätkä jousta seu-
rakuntalaisten tarpeiden mukaan, 
Veikko Laurukainen, Siikajoen 
seurakunnan kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja toteaa.

Laurukaisen mielestä byro-
kraattiseksi moititun seura-
kuntayhtymän saa toimimaan 
keveämminkin. – Määritellään 
säännöt joustaviksi ja otetaan 
huomioon myös naapureiden 
tarpeet.

Seurakuntayhtymällä pyri-
tään Laurukaisen mukaan tur-
vaamaan ennen kaikkea papin 
viran pysyminen seurakunnassa 
nykyisen kirkkoherran jäätyä 
eläkkeelle. – Hengellisen elämän 
on pysyttävä tietyllä tasolla, ja 
tällä tavoin turvataan palvelut 
tänne ”syrjäkylillekin”. Siika-
joella ollaan totuttu siihen, että 
kirkkoherra on mukana myös 
ihmisten arjessa, eikä vain pel-
kissä suruissa ja iloissa.

Laurukaisen mukaan seura-
kunnan palvelujen väheneminen 
saattaisi pahimmillaan johtaa 
seurakuntalaisten kirkosta eroa-

Seurakuntayhtymä 
vai kappeliseurakunta?

miseen, koska ihmiset kokisivat, 
etteivät saa kirkollisveroja mak-
samalla kaikkia niitä palveluja, 
joita haluaisivat.

– Jos haluamamme seurakun-
tayhtymä ei toimi, niin sen voi 

kirkkovaltuutettu Veikko Laurukaisen mielestä byrokraattisesta 
seurakuntayhtymästä saadaan joustava, jos vain niin tahdotaan. 
– ihmisten luomushan seurakuntayhtymä on, hän muistuttaa.

Iltapäivä parisuhteelle -tapahtu-
masarja alkaa sunnuntaina 27. 
elokuuta Oulussa. Syyskauden 
iltapäivät sisältävät lyhyitä alus-
tuksia sekä keskustelua aiheesta 
pareittain ja pienissä porukoissa. 
Iltapäiville on järjestetty lasten-
hoito lapsiperheitä varten, joten 
vanhemmat saavat rauhassa kes-
kittyä keskusteluihin.

Tämän viikon sunnuntaina 
aiheena on keskustelu ja viestintä 
parisuhteessa teemalla ”Puhutaan 
ja kuunnellaan”. Tilaisuus alkaa 
Maikkulan seurakuntatalolla kello 

Sunnuntai-iltapäivinä 
annetaan aikaa parisuhteelle

16, ja siihen ovat tervetulleita kaikki 
pariskunnat ikään katsomatta. Las-
tenhoidon ja tarjoilun järjestämi-
sen vuoksi tilaisuuteen pyydetään 
mahdollisimman pikaista ilmoit-
tautumista, p. 050 5402 558 tai 
sähköpostitse osoitteeseen johanna.
kerola@evl.fi.

Seuraava Iltapäivä parisuhteelle-
tilaisuus pidetään Puolivälinkan-
kaalla Pyhän Tuomaan kirkolla 24. 
syyskuuta. Lisätietoa tilaisuuksista 
löytyy Internet-osoitteesta: www.
oulunseurakunnat.fi/kotiinpain.

muuttaa sitten kappeliseura-
kunnaksi. Mutta kappeliseura-
kunnasta ei voi tulla enää seu-
rakuntayhtymää, Laurukainen 
huomauttaa.

eMiLia koTaNeN
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Koortilan 
rakennustyömaalla 
timanttipora ujeltaa. 
Näillä näkymin 
rakennuksen sisätiloja 
päästään remontoimaan 
syksyllä.

-e i näin vankasti rakennet-
tua kivitaloa enää nyky-
ään tehdä. Koortila on osa 

rakennusperintöä, sanoo Muhok-
sen seurakunnan toimintakeskuk-
sen peruskorjauksen suunnitellut 
arkkitehti Juha Palovaara.

Koortilan tulevaisuudesta keskus-
teltiin perusteellisesti luottamus-
henkilöiden kanssa. Vaihtoehtona 
esille tuli myös purkaa nykyinen 
vuonna 1957 valmistunut arkki-
tehti R. Hellevuoren suunnittelema 
valkeaksi rapattu, aumakattoinen 
talo ja rakentaa uusi tilalle.

– Sillä rahalla mitä peruskorja-
ukseen menee, emme olisi saaneet 
uutta toimintakeskusta, toteaa 
Muhoksen kirkkoherra Jouni 
Heikkinen.

Kesäkuussa aloitettu remontti on 
edennyt siihen vaiheeseen, että kaikki 
purkutyöt ovat ohitse. Syyskuun 
loppuun mennessä on tarkoitus 
saada valmiiksi talon julkisivujen 
muuraus ja rappaus. Juha Palovaaran 
mukaan talon alkuperäinen ulko-
asu säilyy. Ainoastaan talon idän 
puoleiselle seinälle tulee yksi uusi 
ikkuna ja ilmanvaihtosäleiköt.

Talon sisällä ei-kantavia seiniä 
on poistettu, jotta tiloja on saatu 
yhdistettyä.

– Isoon saliin sopii nyt 65-70 
henkeä. Takkahuonettakin on 
isonnettu. Ullakolle tulee yksi uusi 
huone, joten esimerkiksi rippikou-
lulaisia voidaan tulevaisuudessakin 
majoittaa tänne 32 henkeä, esittelee 
Palovaara.

Koortilan uusia tiloja voidaan 
käyttää remontin jälkeen monipuo-
lisemmin ympäri vuoden. Kirkko-
herra Heikkisen mielestä uudisra-
kennuksessa olisi ollut vaarana se, 
että se olisi ollut pelkkä leirikeskus, 
johon ei koko vuodelle olisi oikein 
löytynyt toimintaa.

Koortilassa tehtiin kosteus- ja 
asbestitutkimukset ennen kuin 
peruskorjausta ryhdyttiin edes suun-

koortilasta tulee todellinen monitoimikeskus

nittelemaan. Palovaaran mukaan 
talo on rakennettu 1950-luvun 
rakennustietämyksen mukaan, 
joten esimerkiksi orgaanisten beto-
nimuottilaudoitusten paikalleen jät-
täminen on ollut tietämättömyyttä, 
eikä huolimattomuutta.

– Purkutöissä on tullut yllätyk-
siäkin vastaan, koska koko raken-
nuksen kattavia piirustuksia ja 
laskelmia ei ollut yksinkertaisesti 
olemassa. Remontin aikana työ-
vaiheista on otettu kuvia digika-
meralla, jotta jälkipolvet tietäisivät 
mitä peruskorjauksessa on talolle 
tehty, Palovaara kertoo. Hän arvioi, 
että remontti valmistuu vuoden 
2007 tammi-helmikuussa.

Sekä Palovaara että Heikkinen 
vaikuttavat olevan sangen tyy-
tyväisiä siihen, että alun perin 

Ullakko on putsattu perusteellisesti homeesta. arkkitehti Juha palo-
vaaralle koortila ei ole ainoa 50-luvun rakennus, jonka korjaamisessa 
hän on ollut mukana.

pappilaksi rakennettu talo säilyy 
jälkipolville.

– Koortilan miljöö on arvokas. 
Esimerkiksi Elias Lönnrot kävi täällä 
niin kutsutun Vanhan Kalevalan 
ilmestymisen aikoihin. Onpa joku 
sanonut Koortilan entisen pappi-

lan olevan Inarin jälkeen Oulun 
hiippakunnan toiseksi kaunein 
pappilan paikka, kehaisee Heik-
kinen. Toden totta, isosta salista 
avautuu huimaavan kaunis näkymä 
Oulujoelle.

eMiLia koTaNeN

– Jokainen tarvitsee hyvän kans-
sakulkijan ja tärkeitä kohtaamisia. 
Saman asian kääntöpuoli on, että 
pystyessämme täyttämään kans-
sakulkijan tehtävän elämme täy-
sillä. Nyky-yhteiskunnassa on pal-
jon mahdollisuuksia paeta rinnalla 
kulkemista. Yhteiskunta hoitaa van-
hukset, mutta uskon, että on meitä 
kalvava vajaus, jos emme pysty huo-
lehtimaan omille vanhemmillemme 
hyvää elämän iltapuolta.

Oululaissyntyinen kirjailija Eila 
Kostamo puhui tiistaina sairaala-
sielunhoitajien neuvottelupäivillä 
Oulussa. Kostamon aiheena oli kans-
sakulkija. Kostamo julkaisi saman-
nimisen kirjan viime vuonna.

Eila Kostamon kirjan päähenkilö 
Alpo on ammatiltaan sairaalapas-
tori. Hän  on rinnalla kulkemisen 
ammattilainen.

Alpon tarinassa on tuttu säie: 
sairaan isänsä hoitanut, järeän 
yliminän omaava pappi on ankara 
ja vaativa itselleen kunnes lähim-
mäisenrakkaus uuvuttaa. Kysy-
myksiä on liian paljon, vastauksia 
liian vähän.

Eila Kostamon luoma hahmo 
kuitenkin onnistuu muuttumi-
sessaan. Kostamon mielestä muu-
toksen mahdollisuus ja edellytys 
on, että ihminen pohtii vaikeaa 
tilannettaan avoimesti sitä suoraan 
silmiin katsoen. Nollapistettä ei saa 
nähdä lopullisena katastrofina ja 
umpikujana. Siinä on uudistumi-
sen mahdollisuus.

– Jos ihminen on elämässään mis-
sään muodossa kokenut armolli-
suutta, se on pelastava asia, Kos-
tamo ajattelee.

Torstaina päättyneiden neuvot-
telupäivien aiheena oli toivon ja 
armon kanssakulkijoina. Päiville 
osallistui noin 80 sielunhoitajaa 
eri puolilta maata. 

Suomalaisessa terveydenhuol-
lossa työskentelee noin 130 sai-
raalapappia.

riiTTa HirVoNeN

elämän tarkoitus löytyy 
kanssakulkemisesta

kirjailija eila kostamon mielestä 
myös kirja voi olla kanssakul-
kija ja lähimmäinen. Se voi avata 
uusia näkökulmia elämään.
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Haukiputaan vanha seurakun-
tatalo on kunnostettu lasten ja 
nuorten tiloiksi. Millä nimellä 
rakennusta ryhdytään kutsu-
maan? Siinä haaste seurakunta-
laisille, joilta toivotaan nimieh-
dotuksia.

Vanha seukkari valmistui 
1960-luvun lopussa. Kun sen 
tilat kävivät vanhoiksi ja ahtaiksi, 
Haukiputaan seurakunta rakensi 
uuden toimitalon samaan piha-
piiriin.

Sen jälkeen rakennuksessa on 
ollut lähetystoimisto ja kirppu-
tori, osan ajasta talo on seisonut 
tyhjillään jopa purkamisuhan 
alaisena.

Nyt vanha seurakuntatalo on 
saanut uuden elämän.

– Sisätilojen uusiminen on 
tehty onnistuneesti, talossa on 

valoisuutta ja avaruutta, kirk-
koherra Jaakko Kaltakari ker-
too. Päiväkerholapset ja muut 
kerholaiset sekä nuoriso saavat 
aloittaa syksyn toimintakauden 
asianmukaisissa tiloissa, ja työn-
tekijöillekin on huoneensa.

Talon nimen toivotaan kuvaa-
van sen toimintaa. Nimikilpailu 
päättyy 5.9. Seuraavana päivänä 
kokoontuva kirkkoneuvosto 
käsittelee ehdotukset. Sunnun-
taina 17.9. on juhlapäivä, kun 
tilat siunataan käyttöön juma-
lanpalveluksen jälkeen.

– Vanhasta Kirkonniemen 
koulusta, joka kunnostettiin 
nuorisotiloiksi, tuli nimikilpailun 
tuloksena Virkkula. Nimi vakiin-
tui käyttöön puolessa vuodessa, 
kirkkoherra toteaa.

pirkko paakki

Mikä talolle nimeksi? Salmelan 
pappilassa 
juhlahetki

Salmelan pappilassa Hauki-
putaalla vietetään ensi sun-
nuntaina juhlaa pappilan pää-
rakennuksen täyttäessä 210 
vuotta. 

Kirkossa kello 10 pidettävän 
messun jälkeen kokoonnutaan 
Salmelan pappilassa kirkkokah-
veille ja juhlahetkeen. Pappilan 
vaiheista kertoo kotiseutuneu-
vos Martti Asunmaa.

Salmelassa on asunut Hauki-
putaan papistoa vuodesta 1737. 
Pappilan nykyinen päärakennus 
on rakennettu vuonna 1796, 
ja se on tällä hetkellä Pohjois-
Suomen vanhimpia asuttuja 
pappiloita. Salmelassa on vuo-
desta 2000 asunut Haukiputaan 
seurakunnan kanttori Hannu 
Niemelä perheineen.

 

Kirkkohallitus myönsi täysistun-
nossaan viime viikolla seurakun-
nille harkinnanvaraista toiminta-
avustusta yli 976 000 euroa.

Hailuodon seurakunta saa 61 000 
ja Rantsila 27 445 euroa. Kumpi-
kin katsottiin kelpoisiksi saamaan 
avustusta kolmena vuonna peräk-
käin. Utajärvelle myönnettiin 20 
000 euroa.

Ylimääräistä toiminta-avustusta, 
eli porkkanarahoja yhdistymisen 

Seurakunnat saivat avustuksia
johdosta, saa Siikalatvan seura-
kunta tänä vuonna 157 500 euroa 
sekä seuraavien neljän vuoden ai-
kana myöhemmin määriteltävän 
summan.

Harkinnanvarainen avustus on 
tarkoitettu tilapäiseen apuun. Sitä 
on mahdollista saada kolmena pe-
räkkäisenä vuotena, jollei pidempää 
ajanjaksoa katsota tarkoituksen-
mukaiseksi seurakunnan erityisistä 
olosuhteista johtuen.

Tämän jälkeen seurakunta voi 
saada kehittämisavustusta, jonka 
edellytyksenä on talouden tasa-
painottamiseen tähtäävä kehittä-
missuunnitelma. 

Harkinnanvaraisiin toiminta-
avustuksiin varattiin tälle vuodelle 
miljoona euroa ja ensi vuodelle 0,5 
miljoonaa euroa. Määräraha puo-
littuu vuosittain, ja rahat osoitetaan 
yhteistyötä tai yhdistymistä tukeviin 
kehittämishankkeisiin.
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sanan aika

Anna	anteeksi	ylimielisyyteni	ja	itseriittoisuute-

ni.	Herra,	armahda	ja	auta	minua!

on 12. sunnuntai helluntaista. Sen aihe on Itsensä tutkiminen.
Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja elämäntapaamme. Oikea 
itsensä tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vastaan armo yksin Jumalan lahjana. 
Itseriittoisuus vääristää ihmisen todellisuudentajun. Hän kuvittelee pystyvänsä 
täyttämään Jumalan tahdon omin neuvoin. Päivän psalmi on Ps. 51: 6-14. 
Ensimmäisenä lukukappaleena luetaan Jes. 2: 12-18 ja toisena lukukappaleena 
1. Joh. 1: 8-2: 2. Evankeliumi on Matt. 23: 1-12.

ensi sunnuntai

Murtunut	mieli	on	minun	uhrini,	särkynyttä	

sydäntä	et	hylkää,	Jumala.	

pS. 51:19 

Ei	Jumala	hylkää	sinuakaan,	vaikka	tunnet	it-

sesi	kuinka	huonoksi,	kelvottomaksi	ja	rikkire-

vityksi	tahansa.	Jeesus	kulkee	heikkojen	rinnal-

la.	Hän	ei	lyötyä	lyö,	hän	ei	lisää	sitä	taakkaa,	

jota	kenties	monet	ihmiset	ovat	kuormaasi	ka-

sanneet,	vaan	hän	huojentaa	sitä	samoilla	har-

tioilla,	joiden	ylle	laskettiin	kerran	ristin	paino.	

Ne	hartiat	kestävät	kyllä	meidänkin	asioidem-

me	painon.	

rUkoUS Ja SaNaN Taika
riSTo korMiLaiNeN

Minäkö ilkeä?
Epäonnistunutta on helppo masentaa lisää. Lyötyjä olemme liian 

helposti valmiit lyömään lisää. 

Silloin, kun olemme liian kärkkäitä sanomaan pahasti toiselle 

tai toisesta jollekulle ulkopuoliselle, kun olemme valmiit tuomit-

semaan hänet, silloin olisi syytä mennä peilin eteen ja katsoa itse-

ään silmiin. Tällainenko minä todellisuudessa olen?

Toisia vikoilevalla asenteella meidän on helppo korottaa itseämme, 

nostaa omaa itsetuntoamme ja olemistamme muiden silmissä. 

Tiedämme kuitenkin sydämessämme olevamme perin hylly-

vällä pohjalla. Jumala on luonut meidät kannustamaan toisiamme, 

rohkaisemaan ja auttamaan. Itsekin joskus taatusti tarvitsemme 

toisten apua.

Jeesus antaa meille erinomaisen käyttäytymisohjeen: ”Joka teistä 

on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, 

se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.” 

Suuruutta on rakastaa ja palvella toisia. Toimimme silloin minis-

terin virassa, sillä latinankielinen sana minister merkitsee palvelijaa, 

auttajaa, apulaista. Ministeriä me sentään olemme tottuneet pitä-

mään korkeana poliittisena virkahenkilönä. Niin kuin toki onkin, 

mutta perimmäiseltä olemukseltaan hän on kansalaisten käsikas-

sara ja oikeudenmukaisesti meidän asioitamme hoitava.

Voimiemme tunnossa Jumalakin tuntuu tarpeettomalta elämäs-

sämme. Mitä tähän nyt Jumalaa tarvitaan, kyllä minä omin voimin-

kin selviän, ajattelemme ja mennä porskuttelemme eteenpäin. 

Mutta kriisit vievät nöyrästi rukoilijan ja avunhuutajan paikalle. 

Jos emme sitä toisille rohkene näyttääkään, niin sisimpämme 

huutaa täysillä. Sittenkin minä tarvitsen sinua, Jumala.

riSTo korMiLaiNeN
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pa LV e L U H a k e M i S T o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

JakeLUHÄiriöT/
JakeLUkieLLoT

SUoMeN kirkko-MeDiaT oY 
aSiakaSpaLVeLU

pUH. 0207 54 2294

Y H D i S T Y k S e T M U U T  S e U r a k U N N aT

o p i S k e L i J a M e N o T

Peli- ja saunailta ke 30.8. klo 
18–21, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. 
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 6.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Eero 
Palola aiheesta Yksi kaste.
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 30.8. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ari 
Lukkarinen aiheesta Jumalan 
työ kansojen historiassa.
Peli- ja saunailta ti 5.9. klo 18, 
Hietasaaren leirikeskus. 
Aamurukous ke 6.9. klo 7.45–8, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Aa-
murukous muodostuu laulusta, 
Raamatun teksteistä, hiljaisuu-
desta ja rukouksesta. Mahdol-
lisuus hiljentymiselle ja oman 
elämän jäsentämiselle.

Sunnuntai-iltana kaiku-
vat Pudasjärven seura-
kuntakodissa kiitoslau-
lut. Pudasjärven seura-
kunnan Vox Margarita 
-naiskuoro on kutsuttu 
laulamaan Eestiin Järva-
maalle kulttuuriviikon-
loppuun syyskuun alussa. 
Pyhäillan musiikkituoki-
ossa kuullaan kuoron ja 
solistien kyseistä konsert-
timatkaa varten valmis-
tamaa ohjelmistoa.

Iltamusiikki koostuu 
kiitosaiheisista musiik-
kiteoksista. Illan aikana 
kuullaan suomalaisten 
sävellysten ohella nais-
kuoroteoksia Euroopasta, 

Afrikasta ja Etelä-Ameri-
kasta. Yhteistä teoksille 
on kiitollisuuden sano-
ma niin elämästä kuin 
kaikesta muusta Jumalan 
luomistyöstä. Lauluissa 
kaikuu vahvana myös 
kiitollisuus musiikin ja 
laulamisen lahjasta.

Vox Margarita -nais-
kuoro on kuorona kol-
mevuotias ja sitä johtaa 
kanttori Keijo Piirainen. 
Illan ohjelma on maksu-
ton. Iltahartauden yhte-
ydessä kerätään kolehti 
Järvamaalla sijaitsevan 
Järva-Peetrin keskiaikaisen 
kivikirkon korjaustöiden 
tukemiseen. 

elokuista iltamusiikkia
pudasjärvellä
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /

Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

K
A

SV

ISRUOKA
LARaitt

ius

alkaa ra
vin
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a!

Uusia kasvisherkkuja. Netissä ruokalista: ETRAINFO.FI  Pohjankartanon takana, Tuulimyllynkatu 18, puh. 333 607.

OULUN AINOA KASVISRUOKALA
Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 11-15. Lauantaisin Kirkkolounas klo 12-14. Tervetuloa!

Tunnelmaa ja tarjoilua


