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Uskovaiset mummot ovat pelastaneet monia epätoivolta.  Sivu 14
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ehdokkaiden aika 
toimia

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on lo-
puillaan. Kun ehdokasluettelot on virallises-
ti hyväksytty, kannattaa vaalityö käynnistää 
ripeästi. Aikaa varsinaiseen vaalipäivään on 
enää kaksi kuukautta.

Seurakuntavaaleilla on taipumus jäädä peh-
moisiksi. Liian usein ehdokkaat esiintyvät jul-
kisuudessa pelkästään ryhminä ja vaalilistoina 
eivätkä yksilöinä. Osittain tämän seuraukse-
na äänestysprosentit ovat jääneet alhaisiksi. 
Äänestäjät kaipaavat toimeliaita ehdokkaita, 
eivät ryhmiä. Ehdokkaiden on otettava vastuu-
ta vaalien näkyvyydestä, koska seurakuntien 
työntekijöiden harteilla se ei voi yksin olla.

Muista vaaleista kannattaisi ehkä ottaa jos-

sain määrin mallia. Jotta ihmiset innostuisivat 
äänestämään, tarvitaan hieman räväkkyyttä, 
provosointia, kannanottoja, kyseenalaistamis-
ta, kritiikkiä ja asioiden pelkistämistä. 

Seurakuntavaalit ovat maallisia toimituksia 
ja niissä saa käyttää maallisille vaaleille omi-
naisia menetelmiä.

kempeleen oikea 
tulkinta

Kempeleen seurakunnassa ihmetellään, mik-
si monet kirkosta eronneet kertovat olevansa 
tyytyväisiä seurakunnan ja sen työntekijöiden 
toimintaan. Ilmeisesti ennakkoon oletettiin, 
että jäsenyydestä luopuneet katsoisivat seura-
kunnan epäonnistuneen työssään. Kempeleen 

kirkkoneuvoston teettämän kyselyn tulokset 
ovat samansuuntaisia dosentti Kati Niemelän 
alkuvuonna julkaiseman tutkimuksen kanssa. 
Hänen selvityksensä mukaan kirkon toimin-
nalle annetaan kiitoksia, mutta jäsenyydestä 
luopuminen tapahtuu usein henkilökohtai-
sin perustein. Tavallisesti taustalla on tun-
ne, että maksetuille kirkollisveroille ei saa 
välitöntä vastinetta. Valitettavasti tällainen 
ajattelu on yleistynyt taloudellisen vaurastu-
misen myötä.

Kempeleessä on onneksi tehty kyselyn tu-
loksista oikea johtopäätös. Toimintaa on tar-
kasteltava kriittisesti, mutta pelkän miellyt-
tämisen tielle ei kannata lähteä varsinkaan, 
jos se tarkoittaa kirkon periaatteista luopu-
mista. Mielistely ja jokaisen aatesuunnan 
myötäily todennäköisesti vain erkaannuttaa 
ihmisiä kirkosta.

v aikka kesä oli Suomessakin kuuma 
ja kuiva, suuntautui lomamat-
kamme helteiseen Roomaan. Roo-

malaiset ihmiset muistuttivat etäisiä 
mutta kohteliaita suomalaisia. Ruoka 
ei vastannut odotuksia. Kuuluisa, her-
kullinen italialainen ruoka oli kuivaa 
pitsaa ja suolaista pastaa. Mutta his-
toria oli läsnä joka paikassa, eri aika-
kaudet päällekkäin. Suomen histori-
assa aikaperspektiivi on satoja vuosia, 
Italiassa tuhansia.

Italialaiset ovat uskonnollista kan-
saa ja kirkkoja onkin valtava määrä, 
Roomassa yli kuusisataa. Mielenkiin-
toisimpia turistin kannalta ovat kirkot, 
jotka on tehty vanhoista roomalaisista 
rakennuksista. 

Useat kirkot ovat vieläkin pyhiinva-
elluskohteita. Keisari Konstantinuk-
sen äiti Helena perusti kirkon, jonne 
hän toi perinnetiedon mukaan Jeru-
salemista Jeesuksen ristin kappaleita 
ja osan Pontius Pilatuksen kirjoitta-
masta tekstistä ”Jeesus Nasaretilainen, 
juutalaisten kuningas”. 

Ulospäin vaatimattoman näköinen 
tiilirakenteinen kirkko on ollut keisa-
riajalla osa valtavaa kylpylää, johon on 
mahtunut tuhansia ihmisiä. Käytös-
sä oleva kirkko on omituinen sekoi-
tus sekä nykyistä kristillistä perinnettä 
alttaritauluineen että tuhansia vuosia 
vanhaa upeaa arkkitehtuuria. 

Helenan kerrotaan myös tuoneen 
Jerusalemista portaat, joita pitkin Jee-
sus nousi Pontius Pilatuksen taloon 
oikeudenkäyntiinsä. Näitä pyhiä 
portaita pyhiinvaeltajat nousevat yhä 
polvillaan katumusharjoituksena. On 
hämmentävää nähdä kymmenien 
ihmisten ryömivän ylös portaita hel-
teisenä iltapäivänä.

Kristinuskon toisaalta tuhoava, toi-
saalta säilyttävä rooli näkyy. Vanhoja 
rakennuksia on säilynyt, koska ne on 
muutettu kirkoiksi. Helenankin perus-
tamassa kirkossa on kirkon kryptassa 
häntä esittävä patsas, joka on tehty 
roomalaisesta veistoksesta:  vaihtamalla 
pää ja kädet ja lisäämällä risti.

Julkaisija rauhan tervehdys ry.
 iSSN 0356-2840
 perustettu 1907
kustantaja Suomen kirkko-Mediat oy
levikki n. 108 338, 21 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

päätoimittaja  Janne kankaala (08) 5626 410
toimittajat  pirkko paakki   (08) 5626 411  
  Satu kreivi-palosaari  (08) 5626 412
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400
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verkkojulkaisu:  www.nettirt.net     
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puhelin (08) 5626 400
Fax  (08) 5626 444
toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
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Sirkka-liisa Hänninen 0207 54 2296,
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Jakeluhäiriöt ja -kiellot:
p. 0207 54 2333 (arkisin klo 8-16)
Sähköposti: 
tilauspalvelut@kotimaa.fi

aila Joensuu, kirjastonhoitaja, lumijoki

Hannu Nyman kirjoittaa 7.9. Sana-lehdessä, 
että vapaa markkinatalous tuottaa sellaisia 
uutisia, joita ihmiset haluavat ostaa. 

– Hyvä esimerkki siitä, että nimenomaan 
julkisuutta käyttävä yleisö määrää uutisoi-
tavat asiat, on meneillään olevat kaksi krii-
siä, Lähi-idän ja Darfurin kriisit. Arvosta-
mamme YK toimii aivan samanaikaisesti 
kahdella rintamalla ja aivan samansuuruisin 
operaatioin. Libanoniin ja Darfuriin ollaan 
lähettämässä runsaat 10.000 rauhaturvaa-
jaa kumpaankin kohteeseen. Darfurissa on 
kuollut arviolta 200.000 ihmistä, enemmän 
kuin kaikissa Lähi-idän kriiseissä yhteensä. 
Miksi näiden ihmisten kohtalo ei kiinnosta 
meitä? Miksi kukaan ei marssi näiden kärsi-
vien puolesta? Miksi yhtään lippua ei polteta 
näiden uhrien puolesta?

Espoon seurakuntalehti Esse pohtii 7.9. 
seurakuntien toimintojen yhdistämisistä 
saatavia hyötyjä.

– Kirkon puolella eri toimintojen edellyt-
tämän seurakuntalaisten määrän pohtiminen 
on toteutunut huonosti. Seurakuntayhty-
missä on perustettu erityisammattitaitoa 

edellyttäviin toimintoihin seurakuntien 
yhteisiä virkoja. Mitään ohjeita siitä, millai-
set toimintayksiköt eri toimintasektoreilla 
ovat tarkoituksenmukaisia, ei ole.

On helppo nähdä, että esimerkiksi talous-
hallinnon, tietohallinnon, viestinnän ja 
jäsenrekisterin hoidossa voitaisiin järkevällä 
yhteistyöllä saavuttaa suuria taloudellisia 
säästöjä. Yhtä helppo on – jos tahtoa riit-
tää – nähdä, että toiminnallisten yksikköjen 
suurentaminen johtaa suhteellisten osanot-
tajamäärien pienentymiseen.

Kirkon pitäisi osata erottaa toisistaan toi-
minnallisten yksiköiden ja tukitoimintojen 
hoitaminen. Pienet toiminnalliset yksiköt ja 
tarkoituksenmukaiset tukitoimintayksiköt 
tuovat parhaan lopputuloksen. Eri tuki-
toimintojen osalta olisi kirkossa pikaisesti 
tehtävä suunnitelmat ja ohjeet.

Seurakuntauudistuksissa on myös muis-
tettava, että seurakunnan tulee olla sellainen, 
että sen jäsen voi ymmärtää olevansa juuri 
tietyn seurakunnan jäsen. Sekä kaupungeissa 
että useiden maaseurakuntien yhdistämisessä 
ei aina ole onnistuttu luomaan luontevia 
seurakuntarajoja.

aatoksia

kirkoissa näkyy 
uusi ja vanha
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t aloudelliset syyt ovat mer-
kittävin tekijä, miksi Kem-
peleessä on erottu kirkos-
ta viimeisen kahden vuo-

den aikana.
Kirkkoneuvoston teettämässä 

tutkimuksessa kysyttiin syitä 107 
kempeleläiseltä. Vastauksia saa-
tiin 40:ltä.

Heistä 28 ilmoitti eronneensa 
taloudellisten syiden vuoksi. Us-
konnolliset syyt ilmoitti eron syyksi 
17 kempeleläistä.

– Kaikkein hämmästyneempiä 
olemme siitä, että työntekijöihin 
tai seurakunnan toimintaan ei 
kohdistunut vastauksissa lainkaan 
pettymyksiä. Päin vastoin kahdek-
san henkilöä ihan erikseen kiitteli 
sekä toimintaa että kohtaamisia 
työntekijöiden kanssa, kirkkoherra 
Markku Korpela kertoo.

Hän lukee papereita kummis-
saan: ”Seurakunta on ollut aina 
lohduttamassa, tarjonnut tukea ja 
esirukousta...”.

– Mitä tässä voi tehdä? Kiitellään 
ja erotaan kirkosta. 

perustyö
hyvin

Kirkkoherra Markku Korpela tote-
aa, että kyselyn perusteella seura-
kunnassa aiotaan joka tapauksessa 
hakea jollakin uudella tavalla kon-
taktia nuoriin aikuisiin. Kirkosta 
eronneista suurin osa on heitä.

– Pyrimme myös tekemään oman 
perustyömme mahdollisimman 
hyvin. Erilaiset markkinointikam-
panjat auttavat vain lyhytaikaisesti. 

Tärkeää on saada työhön luotetta-
vuutta ja jatkuvuutta.

Kirkkoherra on täsmälleen samaa 
mieltä kuin arkkipiispa: Kirkko ei 
voi lähteä miellyttämisen linjalle. 
Se on aina jonkun mielestä liian 
liberaali, toinen taas pitää linjaa 
liian konservatiivisena.

– Uskon, että jos kirkon työnte-
kijät ja luottamushenkilöt olisivat 

itse kiinnostuneempia jumalanpal-
veluksesta, se säteilisi paljon kiin-
nostusta myös ympäriinsä.

Kempeleen tutkimuksessa noin 
kahdeksan ilmaisi yleistä uskon-
non- ja kirkonvastaisuutta. Kahden 
eron taustalla oli tyytymättömyys 
siihen, kuinka ryhdittömästi kirkko 
toimii herätysliikkeen suvaitsemat-
tomuutta vastaan. Kaksi ilmoitti 
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kirkosta erotaan kiitellen sitä

kirkkoherra Markku korpela, lähetyssihteeri Minna Sorvala, toimistosihteeri Sari karvonen ja vs. lapsityön-
tekijä Marjukka tuisku ovat oudon ongelman edessä: Seurakunnan toimintaan ja työntekijöihin ollaan tyyty-
väisiä, silti erotaan kirkosta.

syyksi raamattukysymyksen ja kaksi 
kirkon suhtautumisen  seksuaalisiin 
vähemmistöihin.

kaikki ei voi
olla ilmaista

Markku Korpelan mukaan myös 
ne, jotka mainitsivat kohdan 

”odotukset ja pettymykset” eron-
sa syyksi, perustelivat ratkaisu-
aan nimenomaan taloudellisil-
la seikoilla.

– Helposti ajatellaan, että kaiken 
pitäisi olla ilmaista, kun makse-
taan kirkollisvero, mutta eihän 
se niin mene julkistaloudellisessa 
yhteisössä. Myös kunnassa ihmiset 
joutuvat maksamaan päivähoito- 
ja vesimaksunsa, kunnallisverosta 
huolimatta.

Markku Korpela uskoo, että 
Kempeleessä elää myös hyvin tiu-
kassa taloudellisessa tilanteessa 
olevia ihmisiä.

– Mutta onko kirkosta eroaminen 
ratkaisu siihen pulmaan? Kristityt 
uskovat, että antamiseen liittyy 
myös siunaus.

Kirkkoherra Markku Korpelaa 
surettaa, että niin suuri joukko 
ilmoittaa syykseen sen, että ei saa 
vastinetta verorahoille.

– Eikö ajatella, että jos ei itse saa, 
joku toinen saa. Diakonia- ja lähe-
tystyö auttavat niitä heikoimmassa 
asemassa olevia.

Myös se, että hautapaikkamaksu 
on sama kirkosta eronneelle kun 
jäsenelle, mainittiin selvityksessä 
useaan otteeseen. 

Usein kuulee puhuttavan, että ”ei 
uskomiseen kirkkoa tarvita”.

– Kyllä tarvitaan, kirkkoherra 
Korpela sanoo.

– Kyse on nimenomaan uskonyh-
teisöstä. Kristittyjen uskoon liittyy 
seurakunta. Kenen isä on Jumala, 
sen äiti on seurakunta.

SatU kreivi-paloSaari

U seat Oulun hiippakunnan 
papit kertovat, että hääpu-
kuasiaa ei ole – ainakaan 

vielä – tarvinnut ottaa esille toi-
mituskeskusteluissa.

Viime viikon aikana Suomessa 
on käyty kiivasta hääpukukeskus-
telua, joka sai alkunsa yrittäjän ja 
mallin Anitra Aholan rohkeasta 
hääpuvusta.

– En ole ottanut pukuasiaa esille 
hääparien kanssa, sanoo pastori 
Ilkka Mäkinen Oulujoen seura-
kunnasta.

Mäkisen mukaan hänen eteensä 
ei ole koskaan sattunut pukuihin 
liittyvää yllättävää tilannetta.

– Koskaan en muista ajatelleeni, 
että morsiamen puku olisi liian 
paljastava. Paljaat olkapäät eivät 
häiritse.

Pastori Juha Vähäkangas Kar-
jasillan seurakunnasta on samoilla 
linjoilla.

– Vaikea ajatella, että sanoi-
sin aikuisille ihmisille, että älkää 
pukeutuko rumasti, saatikka, että  
ilmoittaisin etukäteen, että tuo 
puku ei käy.

Vähäkangas on tyytyväinen, että 
hyvä maku on yhä vallalla pohjoi-
sessa häämuodissa.

– Rippikoululaisille voi vielä sanoa, 
että please, ei napapaidassa kirkkoon, 
mutta kyllä aikuisten täytyy  vastata 
pukeutumisestaan itse.

”kysyn, mutta
eri mielessä”

Kappalainen Liisa Karkulehto Kar-
jasillan seurakunnasta kertoo, et-
tä hänellä on tapana kysäistä myös 
puvusta.

– Ei kylläkään siinä mielessä, onko 
puku liian paljastava. Sen sijaan 
kysyn, voiko puvussa polvistua, 
tai onko sen kanssa liikkuminen 
portaissa helppoa.

Karkulehto arvelee, että nai-
sen on helpompi ottaa pukuasia 
puheeksi.

– Minun mielestäni kirkkoon 
sopiva pukeutuminen tiedostetaan 
hyvin. Usein kuulee jopa isosten 
neuvovan toisiaan konfirmaatiota 
varten.

Liisa Karkulehto arvelee, että jos 
puku on sopimaton,  hän varmaan 
mainitsisi asiasta.

– Toki myöhäistä se vihkimisti-
lanteessa enää olisi. Olen onneksi 
välttynyt tämäntyyppisiltä puku-
ongelmilta omissa toimitustilan-
teissa, mutta hyvä kun asia tulee 
puheeksi.

Pudasjärven seurakunnan kappa-
lainen Juha Kukkurainen kiittelee 
hääpareja erittäin onnistuneista 
pukuvalinnoista.

– Kertaakaan ei ole 20 vuoden 
aikana eteeni tullut liian paljastavaan 
asuun pukeutunutta morsianta. Sen 

sijaan olen nähnyt valtavasti hienoja, 
hillittyjä ja tyylikkäitä pukuja.

Kukkuraisen mielestä hääpuku-
asiassa ollaan menty jopa parempaa 
suuntaan.

– Nykyään tyylikkyyteen oikein 
panostetaan.

Kukkurainenkaan ei ole keskus-
telut puvuista vihittävien kanssa 
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Hääpukuetiketti osataan pohjoisessa

etukäteen.
– Ei ole tarvinnut.
Katariina Karppinen oululai-

sesta Morsiusateljee Katariinasta 
vakuuttaa, että asiakkaat ovat hyvin 
valveutuneita pukeutujia. 

– He kyllä itse huolestuvat, jos 
puku tuntuu liian avonaiselta, ja 
harkitsevat silloin vaikka shaalia 

suojaksi.
Karppinen huomauttaa, että 

olkapäät saavat näkyä morsiamella, 
mutta ei mielellään vierailla. Myös 
kirkon väki on viestinyt samaa.

– Olkapäät näkyivät jo 1800-
luvulla.

SatU kreivi-paloSaari

Melkein kaikissa hääpuvuissa olkapäät ovat paljaat, esittelee morsiusateljee katariinan erikoismyyjä Heidi 
taivalkoski uutuuksia.
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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

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

toimipaikatkirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkossa: La 16.9. klo 
18 tuomasmessu, teemana 
Hyvyydessään Jumala tuhlaa. 
Toimittaa Ulla Säilä,  saarna 
Marja Kopperoinen. Amani. 
Kolehti Suomen Lähetysseuran 
tasauspäivän kohteisiin.
Su 17.9. klo 10 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, avustaa An-
na-Mari Heikkinen, urkurina 
Maija Tynkkynen, kanttorina 
Raimo Paaso. Ynnin Pojat.  
Vapaaehtoisten siunaaminen 
tehtävään. Kolehti Suomen 
Merimieskirkolle.
Ti 19.9. klo 14 koululaisju-
malanpalvelus. Liittyy Oulun 
hiippakunnan kirkkomusiikki-
päiviin, toimittaa Päivi Jussila, 
avustajina Myllytullin koulun 
oppilaat, Myllytullin koulun 
kuoro ja soitinyhtye, johtaa 
Anu Arvola-Greus. Kanttorina 
Raimo Paaso.
Intiön seurakuntakoti su 
17.9. klo 12 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Hanna Savela.

Karjasillan kirkossa su 17.9. 
klo 10 messu, toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Mirjami Dut-
ton ja Asta Leinonen, kanttorina 
Riitta Piippo. Radiointi Radio 
Dei. Kolehti kirkolliseen työhön 
liikkuvien ihmisten parissa 
maalla ja merellä Suomen Me-
rimieskirkon kautta. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. Käynti Hanhitien 
puolelta.
Kastellin kirkossa su 17.9. 
klo 10 messu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, kanttorina 
Eeva-Maija Sorvari. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
17.9. klo 12 messu, toimittaa 
Juhani Lavanko, saarna Petri 
Satomaa, avustaa Nina Niemelä, 

kanttoreina Juha Soranta, Ilkka 
Järviö ja Sanna Leppäniemi. 
Karjasillan ja Kastellin kirkko-
kuorot. Uusien urkujen käyt-
töönottaminen. Vapaaehtoisten 
vastuunkantajien tehtävään 
siunaaminen. Juhlakahvitus, 
urkurakentaja Hannu Junttila 
kertoo uruista. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 17.9. klo 12 messu, 
toimittaa Mirjami Dutton, 
kanttorina Else Piilonen. Ko-
lehti ks. Karjasilta.
Su 17.9. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 17.9. klo 12 messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, kanttori-
na Jenni Rautakoski. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Tuiran kirkossa: To 14.9. klo 
18 saksankielinen jumalanpal-
velus, toimittaa Martin Röker, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Su 17.9. klo 10 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Anu Vuo-
renmaa. Kolehti kirkolliseen 
työhön merellä ja maalla liikku-
vien ihmisten parissa Suomen 
Merimieskirkolle.
Su 17.9. klo 18 iltamessu, toi-
mittaa Juha Huhtala, avustaa 
Riikka Honkavaara, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti ks. 
edellinen.
Ke 20.9. klo 18 viikkomessu, 
toimittaa Pasi Kurikka, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 17.9. klo 10 messu, toimit-
taa Nanna Helaakoski, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira. 
Su 17.9. klo 16 English Service.

Ke 13.9. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Veijo Koivula, kant-
torina Anu Vuorenmaa. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyhdis-
tyksen kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
17.9. klo 12 messu, toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarna Niilo 
Pesonen, avustavat Riikka Hon-
kavaara, Terhi-Liisa Sutinen, 
Ulla Rimpinen, Anne-Mari 
Kyllönen, Anneli Kauppi, ja 
Tarja Oja-Viirret, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
ks. Tuira. Uusien työntekijöi-
den tehtävään siunaaminen ja 
vapaaehtoisten siunaaminen 
tehtävään. Juhlakahvit.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 10.9. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti ks. Tuira.
Pateniemen kirkossa su 17.9. 
klo 12 messu, toimittaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Anu 
Vuorenmaa. Kolehti ks. Tuira.

Oulujoen kirkossa su 17.9. 
klo 10 messu, toimittaa Paavo 
Moilanen, saarna Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Annukka 
Palola. Messun yhteydessä 
vapaaehtoisten tehtävään siu-
naaminen. Kahvitarjoilu kirkon 
pihalla.
Pikkaralan koululla su 17.9. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala.

Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Raamattupiiri to 14.9. ja 21.9. 
klo 14, Keskustan seurakuntata-
lo, ruokala. Ilosanoma ihmisille 
(14.9. Jes. 52, 21.9. Jes. 53), pas-
tori Anna-Mari Heikkinen.
Karmel-ilta to 14.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Sana Elää - Raamattu- ja 
rukousilta pe 15.9. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo.
Aamupiiri la 16.9. klo 10, tuo-
miokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 16.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Virsi-ilta ti 19.9. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Virsien 
aiheena Usko Jeesukseen, Esko 
Laukkanen.
Aamurukous ke 20.9. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 20.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 20.9. klo 
18, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Puhujana Pentti Huhtinen.
Kristillinen miestenpiiri ke 
20.9. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Raamattupiirit:
Kastellin kirkko to 14.9. klo 18.
Maikkulan seurakuntatalo to 
14.9. ja 21.9. klo 18.

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 14.9. klo 18.30, Kau-
kovainion seurakuntatalo. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat pe 15.9. klo 19, 
Kastellin kirkko. Juhani Liuk-
konen ja Timo Jurvelin.
Herännäisseurat su 17.9. klo 
15, Kastellin kirkko. Yhteinen 
hetki Siioninvirsien ja lyhyiden 
seurapuheiden parissa.
Miesten raamattupiiri ke 
20.9. klo 18.30, Kaukovainion 
seurakuntatalo. 

tuiran seurakunta

Naisten raamattupiiri to 14.9. 
klo 18–20, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Raamattupiiri to 14.9. ja 21.9.  
klo 15, Pyhän Tuomaan kirkko, 
Ystävän kamari. Mukana Pasi 
Kurikka.
Diakoninen raamattu- ja 
rukouspiiri ti 19.9. klo 18, 
Pateniemen kirkko. 

Musiikki
karjasillan seurakunta

Urkujen ulottuvuudet -imp-
rovisaatiokonsertti su 17.9. 
klo 15, Pyhän Andreaan kirkko. 
Musiikkimatka halki vuosi-
satojen. Miten kesällä 2006 
valmistunut urku olisi soinut 
1500-luvun muusikon käsissä? 
Entä 1800-luvun? Improvisaa-
tioita myös yleisön antamista 
koraaliteemoista. Urkutaiteilija 
Esa Toivola. 
Lasten urkukonsertti ti 19.9. 
klo 11 ja 12, Pyhän Andreaan 

kirkko. Urkutaiteilija Kalevi 
Kiviniemi.
Taikaurut-urkukonsertti ti 
19.9. klo 19, Pyhän Andreaan 
kirkko. Urkutaiteilija Kalevi 
Kiviniemi.
Konsertti ke 20.9. klo 19, Py-
hän Andreaan kirkko. Oamk:
n urkujensoiton ja laulun 
opiskelijat.
Virsimuunnelmia-urkukon-
sertti to 21.9. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. Ismo Hintsala. 

Diakonia
Kuppila pe 15.9. klo 13–15, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Juttuseuraa, kahvia ja yhdes-
säoloa.
Päihdetyön raamattupiiri ti 
19.9. klo 13–14, Diakoniakes-
kus, 3.krs. 
Vanhusten viikon juhla pe 6.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko, 
Mielikintie 3. Tarvitsetko opasta 
juhlaan? Ota yhteys työnteki-
jään p. 3161 322. 

karjasillan seurakunta

Ystävän kammari ti 19.9. klo 
12–13.30, Kaukovainion seura-
kuntatalo. Vapaata keskustelua 
kahvittelun ja hiljentymisen 
lomassa. Mukana juttutupa-
laiset.
Maikkulan diakoniapiiri ti 
19.9. klo 14.30–16, Maikkulan 
seurakuntatalon takkahuone. 
Viikottain kokoontuva piiri 
diakoniasta ja diakoniatyöstä 
kiinnostuneille. 

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvit ti 
19.9. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Työttömien aamukah-
vit syksyn aikana seuraavasti: 
19.9, 26.9, 3.10, 10.10, 17.10, 
31.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11 
ja 5.12. Mukana diakonia-
työntekijä Saila Luukkonen 
p. 040 5747 092. Ota ilmoitus 
talteen!
Juttutupa ti 19.9. klo 11–12.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Kes-
kustelua, yhdessäoloa, hiljenty-
mistä ja toimintaa. Lisätietoja 
diakoniatyöntekijä Anne-Mari 
Kyllöseltä p. 040 5157 267.
Työttömien ateria ti 19.9. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri to 21.9. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Tuiran diakoniatyön vas-
taanotot syksyllä 2006 tors-
taisin klo 9. Avustusasioissa 
puhelinajanvaraus Koskelan 
seurakuntakodilla (Koskelantie 
86) klo 9-11, p. 5566 837. Ve-
renpaine- ja keskusteluasioissa 
vastaanotot: Toppilan monipal-
velukeskuksessa torstaisin klo 
9-10, p. 5586 4043 ja Koskelan 
seurakuntakodilla torstaisin klo 
9-10, p. 5566 837.

OulujOen seurakunta

Madekosken diakoniapiiri 
to 14.9. klo 12, Anja ja Lauri 
Akkasella. 
Sanginsuun seurakuntapiiri 
ma 18.9. klo 12–13.30, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Huonesuon kuntopiiri ma 
18.9. klo 19, Huonesuon seu-

rakuntakoti. 
Martantupa ti 19.9. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Haapalehto-Myllyojan diako-
niapiiri ti 19.9. klo 17, Myllyo-
jan seurakuntatalo. 
Sanginjoen seurakuntapiiri to 
21.9. klo 12, Ollilassa. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET:
Kuurojen lähetyspiiri ma 18.9. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys. 
Tuemme kuurojen kummi-
lastemme koulunkäyntiä Tan-
saniassa. 
Lasten paikka kuuroille ja 
kuulovammaisille lapsille ma 
18.9. klo 17.30, Kuurojen yh-
distys. Askartelua yms. Kerhossa 
käytetään viittomakieltä ja 
suomea.
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 19.9. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 
NÄKÖVAMMAISET:
Näkövammaisten raamattu- 
ja keskustelupiiri to 14.9. klo 
13–14.30, Diakoniakeskus, 
alakerta.
Näkövammaisten retki Iin 
Haminaan 15.10. Lähtö tuo-
miokirkon edestä klo 9. Osal-
listumme jumalanpalvelukseen, 
ruokailemme Iin seurakun-
takodilla ja tutustumme Iin 
Haminan historiaan. Hinta 10 
e. Ilmoittaudu 5.10. mennessä 
p. 3161322. 

lähetys
Lähetyssoppi to 14.9. ja 21.9. 
klo 10–14, Keskustan seu-
rakuntatalo, alasali. To 21.9. 
vieraana  Tansaniasta palanneet 
Riitta ja Olavi Heino Lähetys-
soppi on kohtaamispaikka, 
vohvelikahvila ja myyjäiset. 
Tuotto Suomen Lähetysseuran 
hyväksi. Uusia vastuunkantajia 
tarvitaan kahvilan emänniksi 
ja moniin muihin tehtäviin. 
Myyjäistavaroita ja muita 
lahjoituksia otetaan vastaan 
lähetyssopessa. Ota yhteyttä 
lähetyssihteereihin Tarja Oja-
Viirret 040 5747172 tai Raija 
Korhonen 040 5747105. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 20.9. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Mikkelinmarkkinat -lähetys-
myyjäiset la 30.9. klo 10–13, 
Kaukovainion seurakuntatalo. 
Alkuhartaus klo 10. Lounaana 
lohikeitto ja porkkanasosekeit-
to. Voit ostaa keittoja mukaan 
omaan astiaan. Myynnissä syk-
syn satoa, leivonnaisia, käsitöitä 
ja arpoja. Lahjoituksia otetaan 
vastaan perjantaina 29.9 klo 
10-16 Kaukovainion seurakun-
tatalolla. Tuotto Karjasillan seu-
rakunnan nimikkolähetystyölle 
SLS:n kautta.
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
19.9. klo 18–20, Kaukovainion 
seurakuntatalo. Vieraina Tan-
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leirikeskus. Tervetuloa aisti-
maan syysluonnon kauneutta. 
Ohjelmassa mukavaa yhdes-
sä oloa. Hinta (täysihoito ja 
kuljetukset) aikuiset 41 e ja 
lapsista 27 e, (sisaralennus 
–25 %). Mukana leirillä pas-
tori Riikka Honkavaara sekä 
lastenohjaajat Tiina Huurre ja 
Teija Kokko. Ilmoittautumiset 
29.9. mennessä ensisijaisesti 
sähköpostilla tiina.huurre@evl.
fi, p. 050 4334 094. 

OulujOen seurakunta

Perheretki Ranuan eläin-
puistoon la 23.9. Ensisijaisesti 
Myllyojan suuralueella asuville. 
Lähtö Myllyojan seurakun-
tatalolta klo 8.30. Paluu noin 
klo 17. Ilmoittaudu 15.9. men-
nessä p. 5313 513. Järjestäjänä 
myös Myllyojan suuralueen 
työryhmä.

kuorot ja  
yhdistykset
Papinpuolisot ti 19.9. klo 18, 
Piispantalo. Tervetuloa muis-
telemaan papinpuolisoiden 
kesäpäiviä ja suunnittelemaan 
tulevia kokoontumisia. Kolehti 
Ilembulan orpokodin jälleenra-
kentamiseen.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Oulun tuomiokirkkokuoron 
harjoitukset torstaisin klo 17, 
Keskustan seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Uuden sekakuoron harjoituk-
set to 14.9. klo 17.30–19.30, 
Karjasillan kirkko. Lisätietoja 
Samuli Välimäki p. 050 3075030 
tai Olli Heikkilä p. 041 5479 
929. 
Kastellin kirkkokuoron harjoi-
tus ma 18.9.  klo 18.30–20.30, 
Kastellin kirkko. Uudet ja 
nykyiset laulajat tervetuloa 
kuoroon. 
Mieskuoro Tervascanto harjoi-
tukset ti 19.9. klo 18, Kaukovai-
nion seurakuntatalo. 
Mieskuoro Weljet  ti 19.9. klo 
19, Kastellin kirkko.
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 20.9. klo 18.30, 
Karjasillan kirkko.
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 14. ja 21.9. klo 16–17, Pyhän 
Andreaan kirkko. 1-6-lk tytöt ja 
pojat, uudet ja vanhat laulajat 
tervetuloa laulamaan. Kuoroa 
johtaa kanttori Sanna Leppä-
niemi 050 5251 882.
Maikkulan tenavakuoro to 14. 
ja 21.9. klo 16.30–17.15, Maik-
kulan seurakuntatalo. 
Maikkulan lapsikuoro to 14. ja 
21.9. klo 17.30–18.30, Maikku-
lan seurakuntatalo. 

tuiran seurakunta

Pyhän Tuomaan Lapsikuoron 
(pienet) syyskauden aloitus to 
14.9. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tiedustelut Raakel 
Pöyhtäri, 040 5747 086.
Tuiran seurakunnan naiskuo-
ron syyskauden aloitus ma 18.9. 
klo 18.30–20.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tiedustelut Raakel 
Pöyhtäri, 040 5747 086.
Gospelryhmän ke 20.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Johtaa Kaisu 
Boutellier.

Muut menot
Huonesuon kuntopiiri 18.9. 
klo 19, Huonesuon seurakun-
takoti.
Sururyhmä lapsensa menet-
täneille to 21.9. klo 18.30–20, 
Tarkemmat tiedot  ja ilmoit-
tautumiset 15.9. mennessä sai-
raalapastori Hannele Lusikalle 
p. 040 5797 806.
Tuomiorovasti Heikki Karvo-
senojan läksiäiskahvit ke 20.9. 
klo 13, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Kirjallisuuspiiri ke 20.9. klo 18, 
Kaukovainion seurakuntatalo. 
Kirjat: Leo Tolstoin Anna Kare-

sanian nimikkolähetit Riitta ja 
Olavi Heino.

OulujOen seurakunta

Lähetysilta ke 20.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. Ni-
mikkolähetit Riitta ja Olavi 
Heino mukana lähetys- ja 
raamattupiirien syyskauden 
alkajaisissa "kello viiden teen" 
merkeissä.

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Perhekerhot:
Ke 20.9. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 21.9. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Meripojan aarre -seikkailu 
su 17.9. klo 15, Heinätorin 
seurakuntatalo. Lapsille ja 
varhaisnuorille tarkoitettu leik-
kimielinen seikkailu, jossa lau-
letaan Papukaija Paxin kanssa, 
askarrellaan, avataan solmuja, 
käydään majakkamuorin luona 
ja juodaan mehua ja kahvia. 
Mukaan kutsutaan erityisesti 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan neljä vuotta täyttäviä. 

karjasillan seurakunta

Perhekerhot:
Ma 18.9. klo 10, Sarasuontien 
perhekerho Kaakkurin toimin-
takeskus. 
Ke 20.9. klo 9.30–11, Kaukovai-
nion seurakuntatalo. 
Ke 20.9. klo 9.30–11, Kastellin 
kirkon seurakuntasali. 
Ke 20.9. klo 9.30–11, Maikkulan 
seurakuntatalo. 
Ke 20.9. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Päiväkerhot ovat alkaneet 
2001-2002 syntyneille lapsille.  
Vapaita paikkoja voi kysyä lap-
sityönohjaajalta Päivi Lohilahti-
Mällinen, p. 040 5747 108.
Pyhäkoulu:
Su 17.9. klo 12, Kaukovainion 
seurakuntatalo. Uudistunut 
pyhäkoulu, jossa lapset val-
mistelevat alueensa perhekir-
kon. Kolme kertaa käytetään 
valmisteluun ja neljäntenä on 
pyhäkoulukirkko.
Su 17.9. klo 12, Maikkulan 
seurakuntatalo. 

tuiran seurakunta

Perhekerho: 
To 14.9. klo 9.30–11, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Ke 20.9. klo 9.30–11, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 20.9. klo 9.30–11, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 20.9. klo 9.30–11, Patenie-
men kirkko. 
Ke 20.9. klo 9.30–11, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 20.9. klo 9.30–11, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke 20.9. klo 9.30–11, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
To 21.9. klo 9.30–11, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Pyhäkoulu:
Su 17.9. klo 12–13, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 17.9. klo 12, Pateniemen 
kirkko. 
Su 17.9. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Talvikankaan perhekahvila ti 
19.9. klo 9.30–11, Talvikankaan 
monitoimitalo, nuorisotilat. 
Perhekerhot ke 20.9. klo 9.30: 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti, Huonesuon seurakun-
takoti,  Myllyojan seurakunta-
talo, Saarelan seurakuntakoti, 
Sanginsuun seurakuntakoti ja 
Väliaikaistilat, Hintantie 89. 
Pyhäkoulut su 17.9. klo 12:
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti, Hintan seurakuntatalo, 
Huonesuon seurakuntakoti ja 
Myllyojan seurakuntatalo. 

varhaisnuoret
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Askartelukerho 3–5-luokka-
laisille to 14. ja 21.9. klo 13.30, 
Myllytullin ala-aste / luokkatila. 
Ota mukaan pieni välipala. 
Kerho on ilmainen.
Puuhakerho 1–3-luokkalaisille 
ma 18.9. klo 18, Myllytulli. 
Kerho on ilmainen. 
Keramiikkakerho 3–6-luok-
kalaisille ti 19.9. klo 16–18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kerho on ilmainen. 
Liikuntakerho 3–6-luokkalai-
sille ti 19.9. klo 16, Kasarmin lii-
kuntasali. Kerho on ilmainen. 

karjasillan seurakunta

Kokkikerho 3–6-luokkalaisille 
ma 18.9. klo 18–19.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Puuhakerho 1–6 -luokkalaisille 
ma 18.9. klo 18–19, Maikkulan 
seurakuntatalo, päiväkerhotila. 
Lisätietoja numerosta p. 040 
730 4118.
Toimintakerho 1–6-luokkalai-
sille ti 19.9. klo 17–18, Kastellin 
kirkko, alakerta. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Katja Yli-
talo p. 040 8315 932.
Askartelukerho 1–6-luokka-
laisille ke 20.9. klo 17.30–19, 
Kaukovainion seurakuntatalo,  
päiväkerhotila. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Esa Harju, p.  
040 5752 713. 
Kokkikerho 1–6-luokkalaisille 
ke 20.9. klo 17.30–19, Kastellin 
kirkko, sisäänkäynti kirkon 
takaa. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaaja Katja Ylitalo p. 040 
831 5932.
Sählykerho 1–6-luokkalaisille 
to 21.9. klo 16.30–17.30, Sara-
suon koulu. 

Nuoret
karjasillan seurakunta

Cafe Andrea ti 19.9. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko.
Nuortenilta ke 20.9. klo 18–20, 
Öbergin talo.
Sporttikerho to 21.9. klo 17.30–
18.30, Lintulammen koulu. 

tuiran seurakunta

Nuortenilta la 16.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tule mukaan 
nuorteniltaan ajankohtaisten 
asioiden äärelle puhumaan, 
laulamaan, tekemään ja vai-
kuttamaan!
Isoskoulutus:
Su 17.9. klo 15, Tuiran kirkko. 
Su 17.9. klo 15, Pateniemen 
kirkko. 

Nuoret aikuiset
Crossroads-ilta pe 15.9. klo 19, 
Tuiran kirkko. Ilta koostuu pu-
heista, musiikista ja rukoukses-
ta. Johtava diakoniatyöntekijä 
Liisa Rahkola puhuu aiheesta 
Diakonian tämän päivän haas-
teet. Illan päätteeksi  rentoa yh-
dessäoloa teekupposen äärellä.
Messu su 17.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 17.9. klo 18, Tuiran 
kirkko. 
Ison kirjan ilta  to 14. ja 21.9. klo 
18.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Alfa-kurssi 21.9. klo 18, Kar-
jasillan kirkon vintti. Katso 
lisätietoja www.oulunseura-

kunnat.fi, josta linkki tapahtu-
makalenteriin.
 

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Raksilan kerho to 14. ja 21.9. 
klo 12. 
Hopealanka ma 18.9. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Toiminta-ja keskustelukerho 
to 14. ja 21.9. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Keskustan palvelutalon kerho 
to 21.9. klo 14. Tervetuloa seu-
rakuntakerhoon hiljentymään, 
laulamaan ja keskustelemaan.

karjasillan seurakunta

Maikkulan eläkeläisten ker-
ho ma 18.9. klo 12.30–14, 
Maikkulan seurakuntatalo, 
takkahuone. 
Seurakuntakerhot:
To 14.9. klo 12-13.30 Pyhän 
Andreaan kirkko. Vanhemman 
väen säännöllisesti kokoontuva 
ryhmä, jossa ohjelmaa, hartaus 
ja päiväkahvit.
To 14.9. klo 13–14.30, Kauko-
vainion seurakuntakoti. Ker-
hossa kokoontuvat eläkeiässä 
olevat seurakuntalaiset kahvin, 
keskustelun ja yhdessäolon 
merkeissä.
To 14. ja 21.9. klo 13–14.30, 
Kastellin kirkon seurakun-
tasali. Vanhemman väen ko-
koontuminen Sanan ääreen. 
Päiväkahvit. 

tuiran seurakunta

Kangastien palvelutalon ker-
ho, Kangastie 1,  tiistaisin 26.9., 
31.10. ja 29.11. klo 14. Kerhossa 
ovat mukana seurakunnan 
pappi ja diakoniatyöntekijä Ai-
no-Liisa Ilkko, p. 040 751 0064. 
Ota ilmoitus talteen! 
Seurakuntakerho ti 19.9. klo 
13–14.30 Tuiran kirkko. Ker-
hossa on mukana diakonia-
työntekijä Aino-Liisa Ilkko, p. 
040 751 0064. 
Seurakuntapiiri to 21.9. klo 13. 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
Ma 18.9. klo 10–11.30, Väliai-
kaistilat, Hintantie 89. 
Ma 18.9. klo 13, Saarelan pal-
velukoti. 
Ti 19.9. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 21.9. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 21.9. klo 14–15.30, Laanila, 
Hoikantien palvelutalo. 

leirit ja retket
Lapin syksyn lumoon! Rus-
karetki Pallas-Ounastunturin 
maisemiin 15.–18.9. Majoit-
tuminen tunturihotelli Vuon-
tispirtillä. Hinta täysihoidolla 
n. 250 e. Vapaita paikkoja on 
vielä jäljellä. Ilmoittautumiset  
Esa Nevala p. 040 5747 165 tai 
Sirpa Kemppainen p. 040 5747 
163. Retken järjestää Karjasillan 
seurakunta. 
Eläkeläisten leiri 2.–5.10. Roku-
an leirikeskus. Etusija Oulujoen 
seurakunnan eläkeläisillä. Hinta 
55,50 e/hlö (matkat, majoitus 
täysihoidolla ja vakuutus). 
Leirillä ovat mukana diakonia-
työntekijät Anu Fedotoff ja 
Eija Röning. Ilmoittautuminen 
diakoniakeskukseen 15.9. men-
nessä p. 3161 321. 

karjasillan seurakunta

Työttömien leiri 9.–12.10. 
Rokuan leirikeskus. Etusija 
Karjasillan seurakuntalaisilla. 
Hinta 17 e (matkat, majoituksen 
täysihoidolla ja vakuutus). Il-
moittaudu diakoniakeskukseen 
22.9. mennessä p. 3161 321. 
Leirin vetäjinä diakoniatyön-
tekijät Anu Kontio ja Sirpa 
Kemppainen.

tuiran seurakunta

Perheleiri 6.-8.10. Juuman 

nina ja Teuvo Pakkalan Elsa.
Puuhakerho ma ja ke klo 9, 
Intiössä, hautausmaan huol-
torakennus. Puuhakerhossa 
tehdään puutöitä. 
Miesten piiri ti 19.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Pentti 
Olkkonen.
Suhteemme mahdollisuudet 
-iltapäivä parisuhteelle su 24.9. 
klo 16–19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Suhteemme mahdollisuudet 
on toinen Iltapäivä parisuhteelle 
-tapahtumista. Lastenhoidon ja 
tarjoilun järjestämisen vuoksi 
ilmoittautuminen 20.9. men-
nessä johanna.kerola@evl.fi tai 
puh. 3161 321.
Kanssasi naimisissa -ilta viime 
kesän vihkipareille ke 27.9. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. Ilta 
on tapaaminen juhlien jälkeen. 
Miltä tuntuu olla naimisissa? 
Tule mukaan etsimään eväitä 
parisuhteen kestävään raken-
tamiseen. Syömme iltapalaa ja 
keskustelemme parisuhteesta. 
Hiljaisuuden retriitti 13.–
15.10. Rokualla. Lisätietoja Ka-
tariina Pitkäseltä p. 050 3868 677 
tai Ulla Säilä p. 040 5747 129. Il-
moittautumiset 22.9. mennessä 
Yhteisen seurakuntapalvelun 
toimistoon p. 3161 347.

kansainvälisyys
Kansainvälinen perhe-
leiri Rokualla 15.9. klo 
18  – 17.9. klo 14, Rokuan 
leirikeskus. Lisätietoja an-
taa Árpád Kovács, p. 040 
524 2778.
English Service su 17.9. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Arabiaksi tulkattu juma-
lanpalvelus su 17.9. klo 
12, Kaukovainion seura-
kuntatalo. 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Väinö Henrik Perttunen 89 v, 
Eino Olavi Niskanen 74 v, Eeva 
Ojala 85 v.
Karjasilta: Maija Kivilinna s. 
Ylijukuri 90 v.
Tuira: Saima Aliina Laitinen 
s. Sokka 98 v, Pentti Henrik 
Kalliokoski 58 v, Martta Helena 
Karjalainen s. Heikkinen 85 v, 
Iida Alli Kangosjärvi s. Tolonen 
79 v, Arvo Henrik Heino 95 v.
Oulujoki: Viljo Jaakko Kylmä-
nen 81 v.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Mikko Antero Saarela ja Heli 
Anneli Niemelä, Ville Valtteri 
Honkila ja Minna Kristiina 
Hinkkainen, Tuukka Juha 
Samuli Salmi ja Ulla Mari 
Kinnunen, Tapio Mika Kalevi 
Tolvanen ja Jaana Helena Behm, 
Mikko Akseli Niemelä ja Marika 
Päivikki Illikainen. 
Karjasilta: Jarmo Juhana Salo 

ja Anu Päivikki Loukkola, 
Jouni Sakari Sykkö ja Armi 
Annikki Liikamaa, Pentti Ante-
ro Isoniemi ja Anne Marjaana 
Mehtälä, Antti Tapio Järvinen 
ja Eeva-Leena Moilanen, Harri 
Antero Kaarre ja Heidi Maria 
Nyberg, Harri Erik Minkkinen 
ja Maarit Hannele Savolainen, 
Henri Antero Jääskeläinen ja 
Hanna Mirjami Aulikki Reini-
kainen, Janne Antero Ponkala 
ja Erika Eveliina Lauri, Mika 
Juhani Paananen ja Pirkko Elina 
Piirainen.
Tuira: Karri Pekka Väyrynen ja 
Piia Talvikki Okkonen, Jouko 
Antero Heikkilä ja Marleena 
Annika Nissilä, Mika Tapio 
Paassilta ja Katri Johanna Huh-
ta, Ismo Kalle Juhani Lundbom 
ja Niina Annika Ylisuutari, 
Kristian Mikael Ruotsalainen ja 
Kati Marjaana Vierimaa, Marko 
Tapani Heikkinen ja Maarit 
Kristiina Heikkinen, Johannes 
Viktor Örnberg ja Anne Kaarina 
Sundbäck.
Oulujoki: Juha-Pekka Mikael 
Karkkola ja Mirkka Maria Met-
säranta, Mikko Ilmari Lantto ja 
Riika Liisa Kauppi.

Tuomiokirkkoseurakunta:
Aada Raakel Riikonen, Onni 
Akseli Säkkinen, Vili Väinö 
Ilmari Viljanen.
Karjasilta: Tilda Amalia Impiö, 
Viivi Helmi Annikki Kaijanen, 
Vili Verneri Keränen, Aapo 
Sebastian Kova, Ilona Karolii-
na Kämäräinen, Jenni Emilia 
Laukka, Kyösti Gustav Benja-
min Marttinen, Veera Linnea 
Nissilä, Joona Emil Paloniemi, 
Eemeli Petteri Pasma, Konsta 
Kasperi Rantasuo, Pihla Lyydia 
Tyni, Juuso Johannes Tähtinen, 
Joona Kristian Olavi Viuhkola, 
Kaisla Matilda Nevala. 
Tuira: Mikko Henrik Eklund, 
Joanna Tuulia Hietaharju, 
Mikael Tapani Kauppinen, 
Lauri Ilari Kilpelänaho, Arttu 
Oskari Lahma, Unna Aletta 
Karoliina Lukkari, Henri Matias 
Luokkanen, Tatu Mikko Olavi 
Mettovaara, Alma Vilhelmiina 
Nissilä, Jenna Anni Amanda 
Nurmi, Sara Aada Aleksandra 
Pirinen, Jere Tapani Pussinen, 
Vilma Amelia Selmgren, Olli 
Tapio Tuovila, Alisa Ida Matilda 
Alaniemi, Vilma Fanni Kata-
riina Kaikkonen, Enni Helmi 
Sofia Muotka.
Oulujoki: Joni Olavi Eskelinen, 
Iiris Elvi Sofia Halminen, Jesse 
Olavi Hämeenniemi, Vili Mati-
as Kangasniemi, Emmi Kerttu 
Sofia Mehtonen, Vivian Laura 
Birgitta Moberg, Lukas Benjami 
Poutiainen, Inka Aino Maria 
Sonkamuotka, Jaakko Matias 
Tennilä.

Perheretki  
Ranuan eläinpuistoon lauantaina 30.9.

Karjasillan seurakunnan varhaisnuorisotyön järjestä-
mä retki Oululaisille perheille. Mukaan voivat lähteä 
myös yli 10-vuotiaat lapset ilman vanhempia. Hinta 
aikuiset 30 e, lapset 7-14 v 25 e, lapset 3-6 v 15 e ja 
alle 2 v ilmaiseksi, (matkat, ruoka, pääsymaksu, va-
kuutus). Ilmoittautumiset 22.9. mennessä Yhteisen 
seurakuntapalvelun toimistoon, p. 3161 347 arkisin 
klo 9-16.

Va r h a i s n u o r e t
Kerhot ovat alkaneet, katso tarkemmat 
tiedot syysmenoista!
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Su 17.9. klo 10 messu Karjasillan kirkosta, toimittaa 
Satu Saarinen, avustavat Mirjami Dutton ja Asta 
Leinonen, kanttorina Riitta Piippo.
Su 17.9. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulu. Lasteno-
hjaaja Outi Metsikkö puhuu kiitollisuudesta.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 20.9. klo 16.15 kolumnistina perheneuvoja 

Kalervo Nissilä.
To 21.9. klo 16.15 Muistammeko kiittää? Seurakunnan keittäjää Heli 
Laitista haastattelee Marja Blomster.

Su 17.9. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulu. Lasteno-
hjaaja Outi Metsikkö puhuu kiitollisuudesta.
Su 17.9. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta.

r a D i o - o H J e l M at

aamuhetket kryptassa
Tuomiokirkon kryptassa ovet ovat avoinna keskiviikkoaamui-
sin klo 8.30. Silloin kappelissa vietetään hiljaisuudesta ja raama-
tunteksteistä koostuvaa aamurukousta. Aamuhetki kestää vajaa 
puoli tuntia, ja sen järjestää Oulun NNKY. Käynti kryptaan kul-
kee Isonkadun puolelta, sakastin oven vierestä.

Nimeksi tuli vakkurila
Haukiputaan kirkkoneuvosto valitsi vanhan seurakuntatalon ni-
meksi Vakkurila. Nimi viittaa vanhan Lukkarilan pitkäaikaiseen 
kanttoriin Kalle Vakkuriin.

Vanha seurakuntatalo on kunnostettu ja uudistettu lapsi- ja 
nuorisotyötiloiksi. Uusi nimi löytyi kilpailun tuloksena. Kilpai-
luun jätettiin parisenkymmentä ehdotusta, joissa Vakkurila tai 
Vakkuri esiintyi kolme kertaa.

virkistystä vanhuksille
Kiimingin seurakunnan Yhteisvastuukeräyksestä jäi oman seura-
kunnan osuudeksi runsas 1 000 euroa. Rahat käytetään matkakor-
vauksiin vanhusten vapaaehtoisille lähimmäisille. Korvausta saa 
käynnistä vanhuksen luona tai hänen käyttämisestään kirkossa tai 
muussa vanhukselle tärkeässä paikassa. Matkakorvauslomakkei-
ta saa diakoniatoimistosta marraskuun loppuun mennessä. Tar-
kempia tietoja saa Ulla Junttilalta, p. 040 579 3247.

Moni ohikulkija seurasi mielen-
kiinnolla viime viikon  maa-

nantaina Oulussa rotuaarin lavalla 
meditoinutta nuorisoryhmää.

– Nykyinen suoritus- ja kulu-
tuskeskeinen yhteiskunta ei opeta 
jäseniään hiljentymään, joten pää-
timme kokeilla tällaista demonstraa-
tiota hiljaisuuden puolesta,  kertoo 
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukion uskonnon lehtori Marja-
Kaisa Heikkinen .

Vaikka kyse oli buddhalaisesta 
mietiskelystä, ei meditaatiohetkeä 
ohjattu, vaan jokainen sai ajatella 
mitä haluaa.

– Luterilaisessa kirkossamme ei löydy 
vastaavaa meditaatiotraditiota.

Idea rotuaarin lavalla tapahtu-

”Buddhalainen mietiskely”
myönteinen kokemus

vasta meditaatiosta saatiin koulun 
oppikirjan kuvasta, jossa meditoi-
tiin torilla.

– Oppilaat reagoivat harjoitukseen 
myönteisesti. Opetussuunnitelmaan 
kuuluvat suuret maailmanuskon-
not, joihin liittyvästä kurssista oli 
kysymys.

Marja-Kaisa Heikkinen arvelee, 
ettei tämäntyyppinen harjoitus he-
rätä enää pelkoja.

– Eihän meditaatiohetkellä ollut 
buddhalaista sisältöä.

Heikkinen muistuttaa, että lu-
kion uskontokurssit käydään läpi 
uskontotieteen näkökulmasta. Kyse 
ei ole kirkon opetuksesta.

– 1950-60 -luvun oppikirjat oli-
vat toisenlaisia. Nuoret suhtautuvat 

avoimesti asioihin, vanhemmat 
voivat kokea uuden uskonnon-
opetuksen vieraaksi.
Tempaus herätti luonnollisesti huo-
miota rotuaarilla.

– Eräs mies kommentoi, että 
”Mitähän nuo ovat? Ei niillä ai-
nakaan hättää ole, kun ovat niin 
järjestyksessä.”

Marja-Kaisa Heikkinen huo-
mauttaa, että hän ei voisi kuvitel-
lakaan, että rukouksella leikittäisiin 
samalla tavalla.

Nuorille hiljentyminen tuli opet-
tajan mukaan tarpeeseen. Ylioppi-
laskirjoitukset painavat päälle, ja 
elämä on aika stressaavaa.

SatU kreivi-paloSaari

Su 17.9. klo 12  
Messu 
Vapaaehtoisten vastuunkantajien tehtävään siunaaminen ja 
uusien urkujen käyttöönottaminen

Su 17.9. klo 15 
Urkuimprovisaatiokonsertti ”Urkujen ulottuvuudet”,  
Esa Toivola

Ti 19.9. klo 11 ja 12  
Lasten urkukonsertti, Kalevi Kiviniemi

Ti 19.9. klo 19  
”Taikaurut”, Kalevi Kiviniemi

Ke 20.9. klo 19  
Opiskelijakonsertti, Oamk:n urkujensoiton ja laulun opiskelijat

To 21.9. klo 19  
”Koraalimuunnelmia”, Ismo Hintsala

Su 24.9. klo 15  
”Soi kunniaksi Luojan” Urkuviikon päätöskonsertti, projekti-
kuoro ja soitinyhtye, johtaa Olli Heikkilä, urut Juha Soranta

SYYSloMaleirit
ROKUA 20.-23.10. 
7-luokkalaisten tyttöjen TUUNAUS-
leiri, vetäjinä:
Katja Ylitalo, p. 040 831 5932, Maire 
”Mono”  Kuoppala, p. 040 5747 124 
ja Paula Rosbacka, p. 040 5747 147.  
Hinta on 36 e.
ROKUA 23.-25.10.  
1-3-luokkalaiset tytöt ja pojat, vetäjä-
nä Esa Harju p. 040 5752 713.  Hinta 
on 27 e.
ROKUA 25.-27.10. 
1-3-luokkalaiset tytöt ja pojat, vetä-
jinä Kaija Siniluoto p.  050 5249 779 
ja Sanna Heikkinen p. 040 5747 069.  
Hinta on 27 e.
ROKUA UUSIPUOLI 21.-24.10. 
nuorten DRAAMA-leiri.  Vetäjinä 
Juha Vähäkangas p. 040 5747 158 ja 
Terhi-Liisa Sutinen p. 040 7245 446.  
Hinta 10 e.
JUUMA 22.-25.10 
4-6-luokkalaiset tytöt ja pojat.  Vetäjinä 
Pertti ”Purtsi” Putila, p. 040 5062 883 ja 
Anna-Leena Ylänne p. 040 745 1469.

Ilmoittautuminen 29.9. mennessä Yh-
teisen seurakuntapalvelun toimistoon 
ma–pe klo 9–16, p. 3161 347.

sururYhmä 
itsemurhan 

kautta 
läheisensä 

menettäneille

10.10. klo 18. järjestävät Oulun 
kriisikeskus ja Oulun ev.-lut. 
seurakuntien sairaalasielun-

hoito. Ilmoittautuminen 29.9. 
mennessä sairaalapastori 

Annamaija Mattilalle 
p. 040 579 7803.
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Hengenpelastuslautta
Kukkien kastelija on saattanut havaita Oulun hautausmaalla si-
jaitsevissa vesisäiliöissä puupalan kellumassa veden pinnalla. Ky-
seessä ei ole veteen vahingossa joutunut roska vaan oravien pe-
lastuslautta.

Ketterä oravakaan ei aina pääse pelastautumaan, jos on hypän-
nyt syvään vesiastiaan. Yksinkertainen puunkappale antaa sille 
ponnahduslaudan turvaan.

– On hyvä asia, että eläimiä ajatellaan näin, hautausmaalla suku-
haudalla käyneet Arvo Marttanen, Tuija Kurtti ja Ilkka Snellman 
tuumaavat. Kuluneena kuivana kesänä he ovat nähneet lintujakin 
juomassa vesitynnyristä.

Oulun seurakuntien puistopuutarhuri Tuomo Vuontisjärvi 
pitää puunkappaletta halpana ja yksinkertaisena keinona turvata 
pikkuoravien henki. Asia on pieni - mutta toisaalta iso, se kuuluu 
seurakuntien kokonaisvaltaiseen ympäristönhoitoon.
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arvo Marttanen (vas.), tuija kurtti ja ilkka Snellman pitivät hy-
vänä asiana huolehtia oravien turvallisuudesta.

rotuaarilla herätti ajatuksia viime viikon maanantaina meditoinut nuorisoryhmä.

esa toivolan urkukonsertti 
Urkutaiteilija Esa Toivola pitää konsertin Haukiputaan kirkos-
sa lauantaina 16.9. kello 18 yhteistyössä Suomen Esperantoliiton, 
Kiiminkijoen opiston ja Haukiputaan seurakunnan kanssa. 

Konsertissa kuullaan Johann Sebastian Bachin, Oskar Meri-
kannon ja Taneli Kuusiston musiikkia sekä Sulo Salosen koraa-
limuunnelmia. Ohjelma 5 e.



7

Hyyryläinen 
kotiseutuliiton 

valtuustoon
Kotiseutuneuvos, Yli-Iin kirk-
koherra Toivo Hyyryläinen 
on valittu Suomen Kotiseu-
tuliiton valtuustoon ensi vuo-
den alusta alkavaksi kaksi-
vuotiskaudeksi. Hän edustaa 
Pohjois-Pohjanmaata yhdes-
sä nivalalaisen Kari Kravun 
kanssa. Liiton puheenjohta-
jana toimii professori Pekka 
Laaksonen.

Suomen Kotiseutuliitto edis-
tää kansallista kulttuuria, ohjaa 
ja kehittää kokonaisvaltaista 
kotiseututyötä sekä edistää 
paikalliskulttuurien arvon 
ymmärtämystä, luonnon- ja 
kulttuuriympäristön vaalimis-
ta ja vaikuttaa yhteiskunta- ja 
aluesuunnitteluun. Suomen 
Kotiseutuliiton tehtävänä on 
tukea kotiseuduntutkimusta 
sekä huolehtia kotiseututyön 
kansainvälisistä yhteyksistä 
painopistealueina Pohjois-
maat ja Viro.

Suomen Kotiseutuliitto 
järjestää kesäisin vuosikoko-
uksensa yhteydessä mittavat 
valtakunnalliset kotiseutupäivät. 
Vuoden 2008 kotiseutupäivät 
pidetään Siika-Pyhäjokialu-
eella pääpaikkana Raahe. Lii-
ton äänenkannattaja on lehti 
Hiidenkivi.

vasko johtaa 
nuoriso-

komissiota
Kirkkojen maailmanneuvos-
ton (KMN) Genevessä ko-
koontunut uusi keskusko-
mitea perusti uuden nuori-
sokomission, jonka puheen-
johtajaksi valittiin suomalai-
nen teologian maisteri Outi 
Vasko Suomen ortodoksises-
ta kirkosta. Vaskon mukaan 
nuoret voivat tuoda kirkko-
jen yhteiselle asialistalle uusia, 
merkittäviä haasteita. Uuteen 
komissioon tulee 25 edustajaa 
eri puolilta maailmaa.

Oululainen Riitta-Liisa 
Luukkonen ihmettelee, 
miksi ihmiset 
oikeastaan tuntevat 
kirkon etäiseksi.

U seimmat ovat kosketuksis-
sa kirkkoon ristiäisissä, rip-
pijuhlissa, häissä tai hauta-

jaisissa, lastensa välityksellä, ker-
hoissa tai jopa neuvolan kautta. 
Jotkut sairaus panee etsimään tu-
kea kirkosta.

– Itse olen kokenut kirkon ja 
uskonnon läheiseksi lapsuudesta 
saakka. Kun sairastuin syöpään, 
kirkosta tuli entistä tärkeämpi paik-
ka. Kamppailu kuoleman kanssa ja 
hätä pani minut ammentamaan 
lohtua saarnanpitäjien puheista, 
vaikka hoito oli hyvässä vauhdis-
sa ja tepsi. Mielestäni kirkko tulee 
lähelle ihmistä erityisesti silloin, 
kun hänellä on vaikeaa.

– En tuolloin 52-vuotiaana ollut 
kovin syvällisesti pohtinut näitä va-
kavia asioita. Sairaus yllätti kesken 
vauhdikkaan elämän työssä, suur-
perheen äitinä ja mielenkiintoisissa 
luottamustehtävissä, Riitta-Liisa 
Luukkonen kertoo.

Jämäkkää sanomaa

Oman elämän yllätykset ja maail-
man kauheudet pelottavat ihmi-

siä. Kirkon tehtävä on Luukkosen 
mielestä pitää esillä sanomaansa 
vakaasti ja jämäkästi. Raamatun 
opetusta ei saa vesittää eikä viih-
teellistää. Viihdettä meillä on tar-
peeksi joka puolella.

– Kirkko ei ole sitä varten, että 
se tuottaisi ihmisille yhä uusia ää-
rikokemuksia. Ainakin terveytensä 
takaisin saanut nauttii normaalista 
arjesta. Eivätkä lapsetkaan kaipaa 
extremeä. Heistä on mukavaa vaik-
ka leipoa kotona, päiväkodin joh-
tajana toiminut Luukkonen tietää 
tutkimustuloksen.

Hänestä viihtyminen on eri asia, 
hän viihtyy kirkollisten asioiden 
parissa.

Luukkonen puhuu arvostavasti 

esimerkiksi diakoniatyöntekijöis-
tä, jotka ottavat uuden tulokkaan 
lämpimästi vastaan diakoniapiiriin. 
Sieltä ihminen voi löytää tarvitse-
mansa tukiverkon.

– Ystävällisyys, inhimillisyys, 
rinnalla oleminen, ne ovat kirkon 
haasteita. Samalla kirkon on elet-
tävä ajassa, nähtävä millaisia uusia 
työmuotoja tarvitaan kohtaamaan 
esimerkiksi perheitä ja nuoria.

Riitta-Liisa Luukkonen kehuu 
ideaa, että pappi ja diakoniatyönte-
kijät käyvät neuvolassa tapaamassa 
pariskuntia, jotka ovat tulleet syn-
nytysvalmennukseen. Tietoisku 
kirkon palveluista lapsiperheille 
voi johtaa hyvään yhteistyöhön 
perheiden kanssa.

i hminen saattaa olla ruumiil-
taan tai mieleltään sairas. Hän 
voi olla köyhä tai kykenemätön 

luopumaan huumeiden käytöstä. 
Siitä huolimatta hänellä on oikeus 
kuulua armahtavaan yhteisöön ja 
saada lievitystä kärsimyksensä.

Siinä on kirkon diakonian syvin 
olemus.

– Diakonian kutsumukseen kuuluu 
pitää erityistä huolta näistä ihmisistä 
ja puolustaa heidän oikeuksiaan 
asianmukaiseen apuun, kirkon dia-
konian ja yhteiskuntatyön johtaja 
Heikki Hiilamo sanoi diakoniapäi-
villä Oulussa viime viikolla.

Jumalan valtakunta
maan päällä

Välittäminen ja huolenpito ei tie-
tenkään ole pelkästään kirkon asia. 
Kyse on yhteisön ja vuorovaikutuk-
sen merkityksestä ihmiselle.

– Lähimmäisyyteen liittyy ajatus 
yhteydestä, osallisuudesta ja jakami-
sesta. Esikuvan saamme Raamatusta, 
joka kertoo, miten Jeesus jakoi elä-
mänsä opetuslasten sekä syrjittyjen, 
sairaiden, köyhien, äänettömien ja 
ulosheitettyjen kanssa. Se on nöyrää 
samastumista, rinnalle asettumista 
ja vuorovaikutukseen suostumista, 
Hiilamo puhui.

Hän kysyi, mitä merkitsee Juma-
lan valtakunta maan päällä. Sitähän 
me rukoilemme: Tulkoon sinun 
valtakuntasi.

– Kirkko se ei ole. Jeesus ei kos-
kaan puhunut kirkosta, eikä hänellä 
ollut juuri mitään hyvää sanottavaa 
papeistakaan eli fariseuksista.

– Jeesus opetti tavallisia ihmisiä. 

Jokaisella on oikeus 
saada lievitystä kärsimykseen

Hän puhui Jumalan valtakunnasta 
tilanteissa, joissa hän teki hyvää 
ihmisille. Jumalan valtakunta tuli 
lähelle, kun sairaat tulivat terveiksi, 
masentuneet löysivät toivon ja hyl-
jeksityt nostettiin arvoon.

– Ihmiset voivat välittää toi-
sistaan!

Yhdessä
pahaa vastaan

Hiilamo pohti käsitettä yhteisöl-
lisyys, jota kaivataan kirkkoon ja 
yleensä ihmisten elämään. Yhtei-
söllisyys voi toteutua yllättävissä 
tilanteissa.

– Olin kesäisenä sunnuntaiaamuna 
ajelemassa lapseni rippikouluun 
osallistuakseni jumalanpalveluk-

seen. Radiouutiset kertoivat, että 
kymmeniä lapsia oli kuollut ilma-
pommituksessa edellisenä yönä.

– On lopulta yhdentekevää, kuka 
oli pudottanut pommit ja keiden 
lapsia kuoli. Tapahtuma loukkasi 
syvimmällä mahdollisella tavalla 
kristillisiä arvoja.

– Lapsenmurhan synnyttämä 

D iakonissa Marjo Rundgren Rova-
niemeltä kertoo, millaisia kei-

noja hän on löytänyt tuottaakseen 
ihmisille iloa ja uusia löytöjä.

– Järjestin sieni- ja marjaretken. 
Mukaan saapui kaksi samassa talossa 
asuvaa henkilöä, jotka eivät olleet 
koskaan tavanneet toisiaan. Heillä 
oli yhteinen kiinnostuksen kohde, 
joten kohtaaminen johti kenties 
uusiinkin tapaamisiin.

Useimmat ihmiset haluavat seurus-
tella muiden kanssa, vaikka olisivat 
huolten painamia. Marjo Rundgren 
on havainnut sen asukastuvalla, joka 
on mieluinen kokoontumispaikka 
nuorille ja ikääntyneille, miehille ja 
naisille. Aamukahvit sanan äärellä 
kokoaa tuvalle osanottajajoukon 
joka toinen keskiviikko. 

Marjo on Rovaniemellä uudessa 
lähiö- ja perhetyön virassa, jonka 
muotoja saa itse kehitellä.

– Jokin kokeilu voi epäonnistua, 
mutta siitäkin versoo usein uusia 
ideoita, hän tietää.

Oulun diakoniapäivillä puhut-
tiin murroksesta, joka aiheutuu, 

kun suuri joukko kokeneita dia-
koniatyöntekijöitä jää eläkkeelle 
lähivuosina. Miten siirtää tietoja 
ja työssä saavutettuja taitoja nuo-
remmille?

– Kun nuori harjoittelija työsken-
telee seurakunnassa hänelle tulisi 
antaa ”oikeita” työtehtäviä eikä 
vain pientä puuhastelua. Nuorilla 
voi olla kovasti intoa ja vauhtia, 
joista saa palautella maan pinnalle, 
mutta ei iän takia vähätellen.

– Eri-ikäisten yhteistyö on hedel-
mällistä, jos ollaan rehellisiä ja 
luottamuksen arvoisia molemmin 
puolin, Marjo sanoo.

Hän kannattaa myös huumorin 
viljelyä ja iloista otetta tilanteissa, 
joihin se sopii.

– Kokeneilta kollegoilta olen 
saanut arvokkaita neuvoja: on 
annettava aikaa omille tunteille ja 
hengähtämiselle, joskus on jätettävä 
jokin meno väliin.

– Kuka saisikaan apua lasittunein 
silmin tuijottavalta diakoniatyön-
tekijältä!

pirkko paakki

keinoja lupa kokeilla

pelon hetkellä kirkko auttaa
toisia kuunnellen

Luottamushenkilöiden tehtävä on 
tukea työntekijöitä yhteisessä teh-
tävässä. Kotiseurakunnassaan Ou-
lujoella Luukkonen on kokenut an-
toisaksi pohtia yhdessä työn haas-
teita ja löytää ideoita.

– Siihen tarvitaan tavallisia seu-
rakuntalaisia, eri-ikäisiä monen-
laisista ammatillisista taustoista 
ja elämää kokeneita sekä nuoria 
opettelemaan päätöksentekoa, 
Luukkonen sanoo.

Hän kehtaa tunnustaa, että 
joskus kokouksessa on tuntunut 
kuin puhuttaisiin vierasta kieltä, 
niin uusia asioita voi tulla eteen. 
Mutta kysymällä asiat selkenevät. 
Tyhmältä tuntuva kysymys voi 
aukaista aivan uusia näkökulmia 
puheena olevaan asiaan.

– Olen tolkuttanut itselleni, että 
ole rohkea. Luottamushenkilö on 
hoitamassa yhteisiä asioita.

Erilaisuudesta huolimatta Riit-
ta-Liisa Luukkonen pitää hyvänä 
luottamushenkilöiden yhteistyöky-
kyä ja taitoa tehdä kompromisseja. 
Myös omia uskonäkemyksiään saa 
tuoda esille kiihkoilematta.

– Toista kuunnellen on hyvä toi-
mia. Opin sen Samuli Pentikäisel-
tä. Hänen tapanaan oli kuunnella 
toisen ajatuksia arvostaen, vaikka 
olisi itse ollut eri mieltä.

pirkko paakki

lähetysseuralta 
apua Nepaliin

Suomen Lähetysseura on 
myöntänyt 6 000 euroa Ne-
palin tulvauhrien avustami-
seen. Varat käytetään ruo-
ka- vaate- ja lääketarvikkei-
siin 200 perheelle, noin tu-
hannelle ihmiselle.

Kuivan kesän jälkeen tulleet 
rajut monsuunisateet ovat 
aiheuttaneet pahoja tulvia 
ja maanvyörymiä viimeisen 
kuukauden aikana erityisesti 
läntisessä Nepalissa. Banken 
ja Bardiyan lääneissä 90 000 
ihmistä kärsii tulvan aiheut-
tamista tuhoista, välittömän 
hätäavun tarpeessa on 40 000 
ihmistä.

– Tämä pahiten kärsinyt 
alue on alavaa tasankoaluet-
ta Himalajan juurella. Kun 
suuret vesimassat syöksyvät 
alas tasangolle pitkin paljaiksi 
hakattuja vuorenrinteitä, ne 
tuhoavat rakennukset, sadon, 
kaivot ja vievät kaiken men-
nessään, kertoo Kirsti Kirja-
vainen, joka on työskennellyt 
pitkään Nepalissa Lähetysseu-
ran työntekijänä.

Heikki Hiilamon mielestä kirkko 
ei saa jättää ihmistä selviytymään 
yksin ongelmistaan.

riitta-liisa luukkosen mielestä luottamustehtävistä löytyy uusi, mie-
lenkiintoinen maailma.

raivo on merkki maailmanlaajuisesta 
yhteisöllisyydestä. Kristitty välittää 
lähimmäisistään koko maailmassa: 
Jumalan luomassa maailmassa ei 
saa tapahtua tällaista! Yksittäisten 
ihmisten ilmaisema kauhistus voi 
muuttua poliittiseksi voimaksi, joka 
saa väkivallan loppumaan.

pirkko paakki
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k irkkokahveilla on nostetta! Seura-
kunnissa kirkkokahvien yhteisölli-
nen merkitys on havaittu niin suu-
reksi, että jumalanpalveluksen jäl-

keen kiehautetaan yhteiset sumpit  mahdol-
lisimman usein.

Muutakin oheistoimintaa on etsitty kah-
vien kylkiäisiksi.

Pudasjärvellä järjestetään kirkkokahvi-
tilaisuus noin kaksi kertaa kuukaudessa 
talviaikana. Kesällä katetaan kahvit kerran 
tai kahdesti.

Kirkkokahveilla on kävijöitä keskimää-
rin 80.

Keskiarvoa nostavat perhekirkot, ja nii-
den jälkeiset tilaisuudet, joihin osallistuu 
jopa 200 ihmistä.

– Kahvien tarjoilusta vastaa seurakunnassa 
yleensä se työmuoto, joka on mukana juma-
lanpalveluksen ja mahdollisesti sen jälkeisen 
juhlankin järjestelyissä, kertoo Anja Lehmi-
kangas kirkkoherranvirastosta.

Kirkkokahvit liittyvätkin usein johonkin 
pyhään ja juhlaan.

Muhoksella kokoonnutaan kirkkokahveille 
silloin tällöin pitkin kirkkovuotta.

– Yleensä  erilaisiin teemapyhiin liittyvät 
kirkkokahvit, joskus ruokakin, kertoo kirk-
koherra Jouni Heikkinen.

Muhoksella järjestetään vuosittain esi-
merkiksi kehitysvammaisten kirkkopyhä, 
vanhemman väen kirkkopyhä ja maaseu-
tuväen kirkkopyhä. Kirkkokahveille ovat 
kaikki tervetulleita riippumatta siitä kuu-
luuko kohderyhmään.

– Kirkkokahvit hoitavat hienosti seurus-
telun sakramenttia, Heikkinen kehuu.

Muhoksella kahvin keittävät joko seura-
kunnan emännät tai yhä enenevässä määrin 
vapaaehtoiset.

– Minun mielestäni kirkkokahvien keittä-
minen sopii luontevammin vapaaehtoisille, 
kirkkoherra miettii.

ohjelmaa
kahvien kanssa

Muhoksella kirkkokahveihin liitetään usein 
jotakin ohjelmaa. Maanviljelijät saattavat 
kertoa satokuulumisiaan, tai joskus kylki-
äisinä voi olla musiikkia, virrenveisuuta, ru-
noja ja hartaus.

Tyrnävälläkään ei pihistellä kirkkokah-
veissa, vaan niitä tarjoillaan aina kun se on 
mahdollista ja luontevaa.

Kirkkoherra Leila Ikonen pitää kirkko-
kahveja erittäin tärkeinä.

– On mukavaa, että ihmiset voivat ko-
koontua yhteen rupattelemaan. Joskus jo-
ku haluaa kommentoida myös saarnaa tai 
jumalanpalvelusta.

Kiimingin seurakunnassa on päätetty ai-
nakin jouluun saakka tarjota kirkkokahvit 
jokaisen jumalanpalveluksen jälkeen.

– Haluamme lisätä yhteisöllisyyttä, ja tar-
jota kirkkovieraille mahdollisuuden vaihtaa 
ajatuksia sekä ystävystyä ja tutustua uusiin 
ihmisiin, kertoo diakoniatyöntekijä Ulla 
Junttila.

Kirkkokahvien toivotaan tarjoavan erityi-
sesti paikkakunnalle muuttaneille luontevan 

kirkkokahvit kiehahtavat entistä useammin
S e U r U S t e l U N  S a k r a M e N t t i  k U N N i a a N

kati Huttulalla (vas.) ja aune Ukkolalla oli paljon puhuttavaa kirkkokahveilla.
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k ahvi on ollut syntiä -tietenkin. Kerro-
taan, että Porvoon piispa Olauksella 
oli tapana juoda 40 kupillista kahvia 

päivässä. ”Kuinka vaikea lopettaa”, hän oli 
vaikertanut, kun keisari kielsi nautinnon.

Oli kuitenkin totellut.
Kahvi kiellettiin 1700-luvulla useampaan-

kin otteeseen.
Dosentti Esko Laine Helsingin yliopiston 

kirkkohistorian laitokselta kertoo, että kun 
kirkkokahvihistoriaa ryhdyttiin jokin vuosi 
sitten selvittämään, päädyttiin kahteen  eri 
ajankohtaan.

Toinen ajoittuu 1800–1900 -lukujen 
vaihteeseen, jolloin kirkkomatkalla väki 
yöpyi pitäjäntuvissa. Pitkän matkan jälkeen 
keitettiin kahvit ja samalla tavalla kahvit 
nautittiin kirkonmenojen jälkeen, ennen 
paluumatkalle lähtöä.

– Maiju Lassilan Tulitikkuja lainaamassa 
-kirjassa on oivallinen, toki hieman liioitel-
tu, kuvaus siitä kahvinhimosta, joka väen 
oli vallannut.

Kahvi oli uutuus, johon ihastuttiin vä-
littömästi.

Myöhempi, varsinainen kirkkokahvihis-

kuinka vatsasi voi, 
pappi?
1. Kuinka vatsasi voi?
2. Montako kuppia päivässä juot kahvia?
3. Puhuvatko seurakuntalaiset paljon papin kahvinjuonnista. 
Elääkö myytti ”huonovatsaisista” papeista?

Teemu Isokääntä, kappalainen, Tyrnävä
1. Kiitos, vatsani voi oikein hyvin.
2. Riippuu päivästä. Vapaapäivänä saatan selvitä motillisella kahvia, työ-
päivänä menee useampi kupillinen. Maksimi on kyllä viisi kuppia. Jos toi-
mituksia on paljon, täytyy kahvin juontia rajoittaa.
3. Kyllä kahvinjuonnista puhutaan paljon. Närästyslääkemainoskin tun-
tuu olevan kansakunnan muistissa.

Riikka Honkavaara, pastori, Tuiran seurakunta
1. Vatsani voi ihan hyvin.
2. En juo kahvia yleensä yhtään. Poikkeustapauksissa vain kupillisen.
3. Myytti elää. Vanhemmat ihmiset saattavat yhä yllättyä, kun pappi pyy-
tää teetä. Kahvinjuonnista puhutaan paljon.

Pentti Kortesluoma, kappalainen, Oulujoen seurakunta
1. Kiitos kysymästä, vatsa voi hyvin.
2. Määrä vaihtelee. Yleensä 6-8 kupillista päivässä. En ole tavoitellut hiip-
pakunnallista kahvinjuontiennätystä. Hannes Leinosen väite, että  Jorma 
Sipilä olisi juonut 54 kahvikupillista, ei pidä paikkaansa. Sipilä tunnusti 
38. Käsittääkseni kyse on ollut ajankohdasta, jolloin molemmat olivat vie-
lä asessoreita. Tapahtumapaikka oli tuomiokapitulin istunnon kahvitau-
ko.
3. Enää emännät eivät loukkaantuneena sano, että ”hän juo yleensä nel-
jä kupillista ja meillä vain kolme”. Kahvinjuonnista kyllä puhutaan pal-
jon. Onneksi on jokaisen oma asia, minkä verran kyseistä nautintoainet-
ta käyttää. Ja onneksi nykyään tarjotaan kahvin kanssa myös suolaista. Jos 
syö aina kakkua ja makeaa, siitä tulee papille paha olo, ja maha kasvaa.

Leila Ikonen, kirkkoherra, Tyrnävä.
1. Kiitoksia, erinomaisesti.
2. Vaihtelevasti, ehkä keskimäärin 10 kupillista kahvia päivässä.
3. Joskus joku laulaa: ”Ja pappi sai taas kahvia juodakseen...” Minä aina-
kin juon mielelläni ne kahvit, joita tarjotaan. Usein  kahvi piristää, jos toi-
mituksia on paljon.

kirkkokahvit kiehahtavat entistä useammin
kohtaus- ja tutustumispaikan.

– Ehkä joku löytää kirkkokahvien keittä-
misestä itselleen sopivan tehtävän. Se ei ole 
mikään pieni tehtävä.

Kiiminkiläinen Pentti Jokikokko arvostaa 
kirkkokahvien merkitystä.

– Ennen sanottiin, että tavataan kirkon-
mäellä. Nykyään voidaan taas sanoa, että 
kirkkokahveilla nähdään.

Isosenakin viihtyvä Mira Kelahaara halu-
aa nähdä kirkkokahveilla tuttuja ja tutustua 
uusiinkin ihmisiin.

– Ei tämä ihan jokapäiväinen juttu ole.

kirkkoherra
pyöräytti kakun

Yläsavolaisessa Iisalmen seurakunnassa jär-
jestettiin hiljattain nyyttikestiperiaatteella 
paljon huomiota saanut kirkkokahvitem-
paus, jonne kirkkoherra Arno Toivanen 
leipoi sacherkakun.

– Sain paitsi ihmisten suut makeaksi, myös 
sädekehän pääni päälle, Toivanen naures-
kelee tyytyväisenä.

kahvi on ollut syntiä

Kyseessä olivat kyseisen seurakunnan lä-
hetyssihteerin Tuula Airaksisen ideoimat 
nyyttärikirkkokahvit, jonne seurakuntalai-
set toivat itse syötävänsä. Kirkkoherra ha-
lusi myös osallistua tempaukseen. 

– Idea oli mielestäni mainio. Ihmiset toi-
vat paljon syötävää, pöydät olivat kauniita, 
ja tunnelma iloinen. Ja pakko sanoa: Kak-
kuni meni kuin kuumille kiville!

Sacherkakku on Toivasen bravuuri, jota 
hän valmisti edellisenä yönä hartaasti.

– Seurakunnan palveleminen leipomalla 
oli hieno kokemus.

Toivanen kannattaa kirkkokahvitilaisuuk-
sien järjestämistä yleensäkin.

– Jumalanpalveluksemme on aika epä-
sosiaalinen tilanne. Ihmiset istuvat takki 
päällä ja lähtevät yleensä pois sanomatta 
kenellekään mitään. Kirkkokahvit tuovat 
asiaan kaivattua vastapainoa.

SatU kreivi-paloSaari

Kansikuvassa kirkkokahvittelemassa ovat Liisa 
Hanhisuvanto ja Katri Runtti.

toria, ulottuu 1910-lukuun, mistä alkaen 
seurakuntanäkemys on uudistunut voi-
makkaasti.

– Seurakunnat alettiin nähdä tuolloin 
yhteisöllisinä paikkoina. Silloin sai syn-
tynsä nykyinenkin seurakuntien monitou-
huisuus. Perustettiin seurakuntataloja, ja 
niihin liittyen ideoitiin myös kirkkokahvit, 
Laine selvittää.

Täsmällisiä vuosilukuja ei luonnollisesti ole, 
koska kirkkokahvi-instituutio on syntynyt 
ilman kirkollisia asetuksia ja lakeja.

1700-luvulla kahvi on ollut syntiä, koska 
sen pelättiin kiihottavan seksuaalisesti. Toi-
nen samaan aikaan vallalla ollut näkemys 
oli päinvastainen.

Kahvin epäiltiin vaikuttavan seksuaali-
suuteen kylmentävästi, ja se nähtiin jopa 
uhkana väestönkehitykselle.

Pehr Kalmin väitöskirjassa 1750-luvulta 
todetaan, että pappien tehtävä olisi edistää 
kahvinjuonnin sijasta yksinkertaisten talon-
poikastapojen, kuten hunajasiman käytön 
lisäämistä. 

(Sk-p)

pentti Jokikokko (vas.) ja olli-pekka aaltonen vaihtoivat innokkaasti ajatuksia.

Maistuiskos toinen kuppi? eila Honkanen tarjoilee aino rajavaaralle.
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Hailuoto

14.-21.9.2006

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä M ä  v i r S i

(W. H. MoNk 1861, HeNrY FraNciS lYte 1847. SUoM. 1894, 
UUDelleeN Martti rUUtH 1903. virSikirJaaN 1938)

Pianonsoitonopettaja Satu Tiitto ei voi olla liikuttumatta kun 
kuulee virren 555: Oi Herra luoksein jää jo ilta on.
Se on niin tavattoman kaunis! Vaikka virsi on tavallisesti hau-
tajaisvirsi, se menee kerta kaikkiaan soluihin, varsinkin kosket-
tavan melodiansa ansiosta.
Oi Herra luoksein jää, jo ilta on, ja kadonnut on valo aurin-
gon. Ken muu mua murheissani lohduttais, kelt´ turvan hädäs-
sänsä sielu sais.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

000 tiistaina 26.9. 
klo 18.00 

Mirja Lassilan 
levynjulkistamiskonsertti 
Temppeliaukion kirkossa. 

jotain aivan muuta

tervetuloa!

vapaa pääsy. (ohjelma 5 €)

GRAN CANARIA
Pitkät syys- ja talvilomat

Huoneistoja alk. 550 €/kk
www.gran-canaria.fi
puh. 0400-501 666

555

Kirkkokuoro aloittaa 
laulukauden to 14.9. 
klo 18.30. Tervetuloa 
mukaan iloiseen jouk-
koon!
Messu su 17.9. klo 10, 
Jyrki Vaaramo.
Pyhäkoulu su 17.9. klo 12.
Syysrunoja ja musiikkia kirkossa su 
17.9. klo 15. Eeva Kuivamäki, lausunta 
ja Merja Pyykkönen, viulu.
Päiväpiiri Saarenkartanossa ti 19.9. 
klo 13.
Raamattu- ja rukousilta srk-salissa ti 
19.9. klo 18.30.
Saaren Sirkut ke 20.9. klo 14.45.
Aamukahvila Luukulla to 21.9. klo 9.
Saarenkartanon hartaus to 21.9. klo 
14.30.
Kesä syksyyn vaihtui jo 70. kerran 
Leenan elämässä. Kiitos muista-
misesta ja Pirjon työn tukemisesta 
Etiopiassa yhteensä 1.647,80 eurolla. 
T. Leena Ketola.

Messu kirkossa su 
17.9. klo 10, litur-
gia Nevala, saarna 
Vähäkangas, kantto-
rina Pohjola, Seura-
kunnan Lapsikuoro. 
Jumalanpalveluksen jälkeen uusien 
lapsi- ja nuorisotyötilojen käyttöön 
siunaaminen vanhassa srk-kodissa ja 
kirkkokahvit srk-keskuksessa. 
Musiikkitoimintaa: Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulun syystoiminta-
kausi alkaa srk-keskuksessa to 14.9. 
klo 18.30. Kuorosta kiinnostunut, ota 
yhteyttä kanttori Hannu Niemelään, p. 
040 5471 660, e-mail: hannu.niemela@
evl.fi. Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään 
to 14.9. klo 17.  
Urkutaiteilija Esa Toivolan urkukon-
sertti kirkossa la 16.9. klo 18. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 e.  Konsertti liittyy 
Suomen Esperantoliiton syyspäiviin.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 18.9. klo 14.
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 21.9. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Lähetysilta Marja-Liisa ja Arvo 
Alaperällä, Välitie 16, to 21.9. klo 18, 
Kaltakari.
Vapaaehtoistoimijoiden ilta srk-kes-
kuksen monitoimisalissa to 28.9. klo 
18. Aiheena Voimavarat -vapaaehtois-
työssä jaksaminen. Ilmoittautumiset 
tarjoilun järjestämistä varten 25.9. 
mennessä diakoniatoimistoon perjan-
taisin klo 9-11, puh. 5472 636 tai Helena 
Seppäselle, puh. 040 5819 316.
Perhekerhot kirkonkylän vanhalla 
srk-kodilla, Kirkkotie 10 B, tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, Jokelan 

vanhalla koululla torstaisin klo 10-
11.30 ja  Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11.
Työnhakijoiden retki koulutus- ja 
työelämämessuille Ouluhalliin to 
28.9. Messuilta saamme tietoa koulu-
tusmahdollisuuksista ja työelämästä. 
Matka maksaa 2 e. Ilmoittautuminen 
Haukiputaan työnhakijat ry:n Linkki-
kirppikselle pe 22.9. mennessä. Lähtö 
to 28.9. Linkin pihalta klo 11 ja paluu 
n. klo 15.30.
Iin rovastikunnan diakoniapäivä la 
14.10. Taivalkoskella. Päivän aiheena 
ikääntyvien yksinäisyys. Aloitetaan 
messulla klo 10, sen jälkeen lounas ja 
päivän ohjelma. Päivä päättyy lähtö-
kahviin n. klo 14.15. Linja-auto lähtee 
lauantaiaamuna Haukiputaan kirkon 
pihasta klo 7.10. Mukaan kutsutaan 
diakoniatyön lähimmäisiä ja vapaa-
ehtoisia, diakoniatyön johtokunnan 
jäseniä, viranhaltijoita ja pappia. Il-
moittautumiset ja erikoisruokavaliot 
viim. 4.10. mennessä diakoniatoi-
mistoon perjantaisin klo 9-11, p. (08) 
5472 636 tai Laila Rantakokolle, p.040 
8668 319.
Vanhan seurakuntatalon uudeksi ni-
meksi kirkkoneuvosto valitsi nimieh-
dotuksista Vakkurilan. Uudistettu talo 
toimii lapsi- ja nuorisotyötilana.
Haukiputaan seurakunnassa toimi-
tetaan 12.-13.11. seurakuntavaalit, 
joissa vuoden 2007 alusta alkavaksi 
nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsen-
tä kirkkovaltuustoon. Valitsijayh-
distyksen perustamisasiakirjojen 
lomakkeita liitteineen on saatavana 
kirkkoherranvirastosta. Valitsi-
jayhdistyksen perustamisasiakirja 
liitteineen mainittua vaalia varten on 
valitsijayhdistyksen asiamiehen tai 
tämän varamiehen toimesta annettava 
ennen kello 16 syyskuun 15 päivänä 
2006 kirkkoherranvirastoon, joka on 
auki maanantaisin, tiistaisin, keskiviik-
koisin ja perjantaisin kello 10.-14 sekä 
torstaisin kello 10-17. Kirkkoherran-
viraston osoite on Kirkkotie 10, 90830 
Haukipudas. 
Varhaisnuorten toimintaa: aloi-
tamme 6-luokkalaisten avoimet ovet 
viikolla 37: Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 15-18, Kellon srk-kodissa 
keskiviikkoisin klo 15-18 ja Kirkonky-
lällä, Vanhalla seukkarilla torstaisin 
klo 15-18.
Kellonkartano: Israel-päivät: Israelin 
salaisuus 16.-17.9., Sakari Kähkönen. 
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokkalaisten retki Kuusamon 
leirikeskukseen 15.-17.9., seurat ry:
llä su 17.9. klo 17, Oiva Tölli , Juha 
Paananen ja hoivaosastolla su 17.9. 
klo 16, eläkepiiri srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa ti 19.9. klo 13  Jokikylä: 
raamattuluokka isoille ja pienille ry:
llä pe 15.9. klo 17, ompeluseurat ry:
llä pe 15.9. klo 18.30 (Anni ja Jukka 
Vänttilä), pyhäkoulut su 17.9. klo 12, 
Asemakylä eteläinen Hannu Koivisto, 
Asemakylä pohjoinen Pekka Kujala, 
keskikylä Seppo Rehu, Taipaleenkylä 
Ari Luhtaniemi, Vänttilänperä Pek-
ka Paananen, seurat ry:llä su 17.9. 
klo 17, Lauri Hannila, Risto Laurila, 
päiväkerho ry:llä to 14.9., ke 20.9. ja 

to 21.9. klo 17.30-19.Kello: raamattu-
luokka Leinosella pe 15.9. klo 17.30, 
ompeluseurat ry:llä pe 15.9. klo 18.30, 
pyhäkoulut su 17.9. klo 12 Orava-
Takkuranta Leinosella, Käpylänkuja 
22 ja Hietalanmäki-Kiviniemi Lohella, 
Myllyläntie 27. 
Kuolleet: Kalle Juhani Alakiuttu 86 v., 
Jukka Eerik Toivari 67 v., Ilpo Olavi 
Ojala 41 v.
Avioliittoon kuulutettu: Pasi Heikki 
Lampela ja Paula Anna Maarit Män-
tyniemi.
Kastettu: Jenna Julia Päkkilä, Olli-
Kalle Olavi Juhani Alakiuttu.

Messu su 17.9. klo 10 
kirkossa. Toim. Juntu-
nen, avust. Liikanen, 
kantt. Jääskeläinen. 
Kolehti Suomen Meri-
mieskirkko ry:lle. 
Että jaksaisin ensi 
viikkoon -messu su 17.9. klo 17 van-
hassa kirkossa (HPE). Vieraana Satu 
Kreivi-Palosaari.
Versojen kokous ja harjoitukset su 
17.9. klo 17 kirkonkylän seurakun-
takodissa. 
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Toivomukse-
na on, että perheet osallistuvat yhteen 
perhekerhoon/vko.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 20.9. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Seurakuntapiiri to 21.9. klo 
13 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Tervetuloa uudet ja entiset piiriläiset!
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Kirkkokuoron harjoitukset ke 20.9. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Päiväkerhoja ei ole to 21.9. eikä pe 
22.9.
Naisten piiri to 21.9. klo 18.30 kir-
konkylän seurakuntakodissa. Mukana 
Timo Riihimäki. 
Varhaisnuorten kuorot torstaisin klo 
16.15-17.15 kirkonkylän seurakunta-
kodissa ja perjantaisin klo 15-16 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Kuoroon otetaan laulutaitoisia 8-14 
-vuotiaita. Kuorossa harjoittelemme 
uusia  lauluja, esiinnymme erilaisissa 
tilaisuuksissa ja teemme retkiä. Kuoro 
on ilmainen. Lisätiedot Eija Savolainen, 
p. 040 7790 337.
Varhaisnuorten kerhot: Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: maanan-
taisin klo 17.30-18.30 Toimintakerho 
7-10 -vuotiaille tytöille ja pojille, 
tiistaisin klo 16.30-17.30 Sekakerho 
9-12 -vuotiaille, keskiviikkoisin klo 
17.30-18.30 Toimintakerho 8-11 
-vuotiaille tytöille, perjantaisin klo 
16-17.30 Sekakerho 8-10 -vuotiail-
le. Vanha pappila: maanantaisin 
klo 16.30-17.45 Toimintakerho 7-9 
-vuotiaille tytöille, tiistaisin klo 17-
18 Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille 
pojille ja tytöille, keskiviikkoisin klo 
17-18 sekakerho 10-12 -vuotiaille. 
Keskustan seurakuntatalo: maanan-
taisin klo 18-19.30 Monitoimikerho 
3-6 -luokkalaisille tytöille ja pojille, 
keskiviikkoisin klo 17.30-19 Sekaker-
ho 7-10 -vuotiaille. Poikien liikunta-
kerho ala-asteikäisille tiistaisin klo 
16-17 Nuorisoseuran talolla. Tyttöjen 
liikuntakerho ala-asteikäisille keski-
viikkoisin klo 16-17 Nuorisoseuralla. 
Kerhot alkavat vkolla 37.
Nuoret: Nuorten ilta to 14.9. klo 19-
21Vanhassa pappilassa. Wanhojenilta 
pe 15.9. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Tyttöjen ilta yli 13-vuotiaille ke 20.9. 
klo 18.30-20 Vanhassa pappilassa. Päi-
väpappila tiistaisin klo 14-17 Vanhassa 
pappilassa. Päivystys torstaisin klo 
14-16.30 keskustan seurakuntatalolla. 
Nuorten pelivuoro keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 18-19.30.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 

ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. Syksyn aloitus ke 20.9.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 15.9. 
klo 18  raamattuluokat ala-aste Urpo 
Luokkalalla, Kiiestie 20, yläaste Veijo 
Laurilalla, Kokkokankaantie 169.
Murron rauhanyhdistys: Pe 15.9. klo 
18  nuorisotyöntekijöiden koulutusilta 
ry:llä. La 16.9. klo 19 raamattuluokka 
ry:llä. Su 17.9. klo 12 pyhäkoulut Kok-
kosella ja Mustajärvellä. Su 17.9. klo 16 
seurat ry:llä.
Kastetut: Eeli Olavi Mikael Pinola, 
Antti Matti Anselmi Miettinen, Jes-
sika Katariina Seppänen, Saara Alina 
Pasanen.
Vihitty: Joel Samuli Jyrkkä ja Tuula 
Anneli Ypyä. Eero Eemil Juola ja 
Hanna Katriina Sompinmäki. Aulis 
Matias Koivukari ja Sofia Katariina 
Kiviniemi. Jani Petri Seppänen ja Tiina 
Tuulia Kaiponen. Jari Kalervo Penttilä 
ja Tarja Marjukka Mällinen.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu kirkossa su 
17.9. klo 10, Miia Sep-
pänen, Kimmo He-
lomaa, Marja Ainali. 
Kolehti Suomen Meri-
mieskirkolle kirkolli-
seen työhön liittyvien ihmisten parissa 
maalla ja merellä. Kirkkokahvi messun 
päätyttyä seurakuntakeskuksessa. 
Messu su 17.9. klo 13 Jäälin seura-
kuntakodilla, Miia Seppänen, Kimmo 
Helomaa, Marja Ainali, kolehti kuten 
yllä. 
Iltakirkko pe 22.9. klo 18 kirkossa, Miia 
Seppänen, nuorten lauluryhmä.
Pyhäkoulu su 17.9. klo 12 kirkko-
pirtillä.
Kehitysvammaisten kirkkopyhä 
Iissä su 17.9. alkaen messulla klo 10 
kirkossa. Messun jälkeen on ruokailu 
ja ohjelmatuokio. Jos tarvitset kyytiä, 
ota yhteyttä diakoniatyöntekijä Erja 
Hahoon, p. 0400 775 164.
Ystäväpiiri to 14.9. klo 14 Huttukylän 
nuorisoseuralla.
Kirkkokuoro to 14.9. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 19.9. 
klo 13 Jäälin seurakuntakodilla.
Lähetyspiiri ti 19.9. klo 13 Vanhalla 
koululla, lähimmäisen tuvalla.
Porinahetki ke 20.9. klo 13 Jäälissä 
Kotirinteellä kerhohuoneessa.
Suomen Lähetysseuran tasausbussi 
Lasitorin edessä ke 20.9. klo 13-15. Tule 
tutustumaan Tasaus-keräykseen.
Hartaus to 21.9. klo 13 Koivuleh-
dossa.
Rukouspiiri to 21.9. klo 18.30 lä-
himmäisen tuvalla, raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
Pianokonsertti seurakuntakeskukses-

sa su 24.9. klo 19, Risto Lauriala.
Äänenkäytön peruskurssi (toinen 
kerta) ke 27.9. klo 18.30 seurakun-
takeskuksessa. Kouluttajana Jarkko 
Metsänheimo.
Rantapohjan seurakuntien yhteinen 
omaishoitajien leiri 5.-6.10. Haukipu-
taalla Isoniemen leirikeskuksessa. Leiri 
alkaa to 5.10. klo 10 ja päättyy pe 6.10. 
klo 15. Ilmoittautumiset  28.9. mennes-
sä Kiimingin kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 584 4406 tai 816 1003 tai Eeva 
Mertaniemelle, p. 040 579 3248
Iin rovastikunnan diakoniapäivä 
Taivalkoskella la 14.10.  Aiheena Ikään-
tyvien yksinäisyys. Ilmoittautumiset 
4.10. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 040 584 4406 tai 8161 003. 
Matka on ilmainen. Lähtö kunnan 
viraston pihasta klo 7.30 ja paluu noin 
klo 16.30.
Varhaisnuoriso-ja nuorisotyö:.Nuor-
ten ilta to 21.9. klo 19 Jäälin seura-
kuntakodissa. Avoimet ovet Alakylän 
nuorisoseuralla tiistaisin klo 17-20 
ja keskiviikkoisin Huttukylän nuori-
soseuralla keskiviikkoisin klo 17-20. 
Iltakirkko pe 22.9. klo 18 kirkossa, Miia 
Seppänen, nuorten lauluryhmä. Tyttö-
jen juttu ti 26.9. klo 18-20 Suvelassa. 
Ryhmä on tarkoitettu 8-luokkalaisille 
ja sitä vanhemmille. 
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. Isien ja lasten ilta to 21.9. klo 
18-20 Suvelassa.
Virtaa välillämme -parisuhdekurs-
sille etsitään ohjaaja- ja isäntäpareja. 
Jos olette kiinnostuneita ottakaa yhteys 
perhetyöntekijä Saija Kivelään, p. 040 
560 9678.
Rauhanyhdistys: Yläasteikäisten ja 
vanhempien ilta la 16.9. klo 19 rau-
hanyhdistyksellä.
Pyhäkoulu su 17.9. klo 12 Huttukylässä 
S. Heikkilällä, Alakylässä H. Holmilla 
ja P. Puurusella, Tirinkylässä  A. Hek-
kalalla, Jäälissä P.Lukalla, kirkonkylässä 
A. Karjalaisella ja kirkkopirtillä.
Seurat su 17.9.Jaarankartanossa klo 
14, Kari Kainua ja  klo 17 rauhanyh-
distyksellä, Kari Kainua.
Vihitty: Kari Olavi Haapalehto ja Tanja 
Anneli Goman, Jarmo Sakari Heponie-
mi ja Anne Marja Kurkela.
Kastettu: Miro Janne Eemeli Iisakka, 
Janette Marika Junttila, Eetu Vili 
Venneri Juola, Aapo Aukusti Kesti, 
Lotta-Maria Helena Kiuttu, Viivi Minja 
Katariina Kärkäs, Kalle Eino Kristian 
Niemelä, Tiina Ellenoora Pakanen, 
Ville Jaakko Matias Turves, Henna 
Maarit Valtanen.
Kuollut: Toini Maria Rönkkö 78 v.
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Make päivystää partiotoimistossa, p. 
562 1223 klo 14-16.  Pe-la 15.-16.9. 
Mpkry:n maastotaitokurssi naisille ja 
nuorille Temmeksen Haapakankaalla 
15.-16.9. Tiedustelut Olli Lahdenperä, 
p.040 763 5446 tai Teemu Karvonen, p. 
044 366 1443. Ma 18.9. Kärppäkäräjät 
Heimopäälliköille ja vartionjohtajille 
Kotikololla klo 18-19.30. Pe 22.9. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 
Tilaa lippukunnan vihreä partiopaita 
syyskuun loppuun mennessä. Hinta 
44 euroa. Partiotoimisto/ Markku 
Korhonen, markku.korhonen@evl.fi  
562 1223 tai 044 752 1223. Su 24.9. 
Kirkkopalvelussa Kärpät. 
Rauhanyhdistys: Pe 15.9. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 16.9. 
klo 18.30 raamattuluokka (5-6) ry:
llä ja nuortenilta klo 18.30 Kaija ja 
Tuomo Hilliaholla. Su 17.9. klo 13 
seurakuntapäivä ry:llä.
Vihitty: Risto Allan Pirinen ja Riikka 
Maria Mehtälä.
Kastettu: Linnea Laura Sofia Korva, 
Iina Emilia Maaninka ja Anni Johanna 
Tervo.

Liminka

anna-Maria rönkön mielestä 
jokainen kasvattaja voi ainakin siunata lasta.

Lumijoki

julkistamisjuhlatilaisuus�sunnuntaina
17.9.2006�klo�14�Oulun�helluntai-
seurakunnassa,�Uusikatu��78.

Kirjailija�Asta�Tillander
Äidinkielen�lehtori

Arto�Hämäläinen
Fida�International
-lähetysjärjestön
toiminnanjohtaja

Markku�Tossavainen
Fida�Internationalin
hallituksen�puheenjohtaja
Oulun�helluntai-
seurakunnan�johtava�pastori

Tilaisuuden�järjestäjä
Oulun�helluntaiseurakunta

&�Fida�International

Kuorot: To 14.9. kuo-
roharjoitukset Tähdet 
klo 16, kirkkolaulajat 
klo 18 srk-talolla.
Konfirmaatiomessu 
su 17.9. klo 10 kirkos-
sa. Saarna Tornberg, liturgia Pieskä, 
kanttorina Kotkaranta. Virret: 327, 135, 
513, 812, 236, 225, 517:1 ja 2. Kolehti 
oman seurakunnan rippikoulutyölle.
Pyhäkoulut: su 17.9. klo 15 Koti-Pie-
tilässä. Ti 19.9. klo 18 Kimpimäellä 
Tupoksessa Kotilehto 1B.
Ylistysilta su 17.9. klo 17 seurakun-
tatalolla. Lapsille omaa ohjelmaa. 
Etsimme uusia laulajia ja soittajia 
sekä lastentoimintaan vetäjiä. Terve-
tuloa kaikki viemään ilosanomaa, joka 
muuttaa maailmaa!
Ystävärengas ma 18.9. klo 12 srk-
talolla. Erilaisissa lähimmäispalvelun 
tehtävissä toimiville. Mitä kesän jäl-
keen?/Hilja ja Maisa.
Niittypirtinkerho ma 18.9. klo 13, 
mukana Sinikka.
Seurakuntakerho ke 20.9. klo 12 srk-
talolla. Tarkoitettu avoimesti kaikille 
eläkeläisille, miehille ja naisille. Mu-
kana Kerttu Inkala.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu 20.-21.9. henkilökunnan 
opintomatkan vuoksi.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
varmimmin ma-ke-pe klo 9-10, puh. 
5621 226 tai 044 7521 227/Maisa ja 044 
7521 226/Sinikka.
Pyhäkoulutyö: Kiinnostaako sinua 
pyhäkoulunopettajana toimiminen 
tai Tuikut-ryhmän  ohjaajana olemi-
nen? Tarvetta olisi Koti-Pietilässä ja 
Tupoksessa Vanamossa kokoontuvissa 
ryhmissä. Jos olet innostunut, niin 
ota yhteyttä Aino Pieskään, puh. 044 
7521 224.
Tulossa kehitysvammaisten kirk-
kopyhä su 24.9. omassa kirkossa. 
Tarkemmin ensi viikolla.
Lähimmäispalveluilta ke 27.9. klo 
18.30 tukihenkilöinä toimiville tai siitä 
kiinnostuneille diakoniatoimistossa. 
Uudet ja entiset mukaan. Mukana 
Sinikka.
Huomio! Vapaaehtoisia pareja, ta-
vallisia tallaajia, etsitään ensi vuonna 
alkavaan Virtaa välillämme -parisuh-
deprojektin erilaisiin tehtäviin, ks. 
www.evl.fi/virtaa. Antaessaan saa, ota 

yhteys pikimmiten Sinikka Ilmoseen, 
puh. 044 7521 226.
Rippikoulu: Kesän rippikoululeirin 
kokoontuminen pe 15.9. klo 17-19 
Limingan kirkossa. Ohjelmassa opitun 
kertaus, konfirmaatioharjoitukset ja 
valokuvaus. Tuo mukanasi merkintöjä 
täynnä oleva seurakuntaan tutustu-
miskortti.
Lähetys: Lähetyssihteeri vintillä 
maanantaisin klo 12-14. Tervetuloa 
kaikenikäiset tutustumaan toimin-
taamme!
Perhekerhot: Kirkonkylän perhekerho 
seurakuntatalolla ti 19.9. klo 9.30-11. 
Mukana Helena ja Ritva. Tupoksessa 
viikolla 40 (odotamme kalusteita).
Nuoret: Seurakunnan, kunnan ja 
4H-yhdistyksen kerhot syksy 2006: 
Vanamo/Tupos: Tupoksen puuha-
kerho 1-3 lk tiistaisin klo 16-17 ja 
4-6 lk klo 17.15-18.15. Tupoksen 
kokkikerho 1-6 lk maanantaisin klo 
16.30-18. Tupoksen koulu: Tupoksen 
liikuntakerho 1-6 lk tiistaisin klo 17-18. 
Tupoksen liikuntakerho 1-6- lk alkaa 
18.9. maanantaisin klo 15.30-17. Ko-
tikolo: Kirkonkylän puuhakerho 1-3 
lk tiistaisin klo 16.30-18. Nuorisotalo: 
Kirkonkylän puuhakerho  4-6 lk tiis-
taisin klo 16.30-18. Linnukan koulu: 
Kirkonkylän liikuntakerho pojat  
torstaisin klo 16-17.30.  Kirkonkylän 
liikuntakerho tytöt maanantaisin 
klo 16-17.30. Hannu Krankan kou-
lu: Kirkonkylän kokkikerho 4-6 lk 
maanantaisin klo 17.30-19. Kirkon-
kylän kokkikerho 1-3 lk torstaisin 
klo 16.30-18. Mattila, Erilänperäntie 
6: Lapinkankaan puuhakerho 1-6 lk 
torstaisin  klo 16.30-18. Rantakylän 
koulu: Rantakylän puuhakerho 1-6 lk  
tiistaisin klo 16-17.30. Lakeuden koulu: 
Ala-Temmeksen puuhakerho 1-6 lk 
torstaisin klo 16.30-18. Ketunmaan 
koulu: Ketunmaan puuhakerho 1-6 
lk alkaa myöhemmin. Kerhoihin ei 
tarvitse ilmoittautua etukäteen vaan 
tule suoraan kerhoon. Kerhot ovat 
kerholaisille maksuttomia. Kerhot 
alkavat viikolla 36. Lisätietoja saat 
soittamalla 4H-toimistoon, puh. 0400 
803 837/Heli Hietala. 
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 27.9. klo 18-19 srk-talolla.
Partio: To 14.9. partiotoiminnan 
aloitus Tupoksen koulun veistoluo-
kassa.  7-9 -vuotiaat tytöt ja pojat 
klo 15-16.30. 10-14 -vuotiaat tytöt 
ja pojat klo 16.30-18. Uudet ja van-
hat partiolaiset tervetuloa! Pe 15.9. 

k ristillisen kasvatuksen antaminen lapselle 
on suuri haaste vanhemmille. 

Eikä Lutherin ajatus päästä nykyajan 
kasvattajaa helpolla. Luther sanoo: Tärkein 
jumalanpalvelus isälle on, että hän leikkii las-
tensa kanssa.

– Kristilliselle kasvatukselle on olemassa perus-
teet, mutta lähtökohta on, että lapsi otetaan 
huomioon, häntä kuunnellaan, kun hänellä on 
asiaa isälle tai äidille. 

– Lapsi on tärkeämpi kuin jokin arkinen askare, 
liminkalainen opettaja Anna-Maria Rönkkö 
totesi äskettäin Limingassa.

Hän jakoi seurakuntalaisille ajatuksia, joita 
oli opiskellut kristillisen kasvatuksen kurssilla 
kesällä Savonlinnan kristillisellä opistolla. Kurssi 
antaa pätevyyden kristillisen koulun opettajaksi. 
Ouluun kristillistä koulua ollaan perustamassa 
niin, että se aloittaisi toimintansa mahdollisesti 
jo syksyllä 2007.

 

pohja raamatussa
 

Raamattu antaa pohjan kristilliselle kasvatukselle. 
Pyhä kirja puhuu ihmisestä Jumalan kuvana, 
joka on vastuussa Jumalalle. Hänen tulee rakas-
taa lähimmäistään, olla rehellinen ja puhua nii-
den puolesta, jotka eivät itse siihen kykene.

Kristitylle on selvää, että Jumala on luonut 
maailman sekä ihmisen elämään yhteydessä 
itseensä.

– Tämä tarkoittaa, että ihminen voi kysyä 
Jumalan tahtoa kaikilla elämän aloilla, olkoon 
kyse koulutuksesta, tiedotuksesta, kulttuurista 
tai muusta arkipäivään liittyvästä. 

– Ei ole olemassa pelkästään maallisiksi luoki-
teltavia asioita, sillä kaikki maailman asiat ovat 
Jumalan asioita, Anna-Maria Rönkkö puhui.

 

Hyvissä käsissä
 

Jokaisella ihmisellä on arvo Jumalan luomana 
yksilönä. Hän on Jumalan lapsi, jonka tulevai-
suus on hyvissä käsissä. 

Tämä tulisi opettaja Rönkön mielestä kertoa 
lapselle selvin sanoin. Lapseen juurtunut tur-

vallisuudentunne, luottamus ja itsetunto ovat 
elämän tukipylväitä, joiden puuttumista on 
myöhemmin työlästä korjata.

Kristillisen kasvatuksen perusajatuksia on, että 
ihminen suostuu olemaan Jumalan välikappale. 
Hyvä, joka hänen kauttaan toteutuu, on Juma-
lasta lähtöisin, ei hänestä itsestään.

– Kuitenkin kristityn ihmisen kannattaa roh-
keasti vaikuttaa asioihin sillä paikalla, jossa hän 
toimii, Anna-Maria Rönkkö painotti.

 

asenne välittyy
 

– Onko olemassa neutraalia, objektiivista kas-
vatusta, Rönkkö pohti. Hänen mielestään ei. 
Jonkinlaisia tietoja ja asenteita opetamme aina 
lapselle. Siksi kasvattajan on hyvä tietää, mitä 
hän uskoo, mitä ei.

Raamatullinen kristillinen maailmankatso-
mus läpäisee kaikki elämänalueet: perheen ja 
avioliiton, seurakunnan, koulutuksen, talous-
elämän, lait ja lainkäytön, taiteenalat ja politii-
kan. Kasvattajan tulee miettiä, onko se, mitä 
hän opettaa, totta.

Esimerkiksi työnteosta voi ajatella, että kai-
kenlainen työ, vähäpätöiseltäkin näyttävä, on 
Jumalan ylistystä.

– Mutta Jumalan tahdon tietämistäkin tär-
keämpää kristitylle on Jumalan tunteminen 
Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaiken perusta. 
Hän on lähellä, vain rukouksen päässä meistä, 
Anna-Maria Rönkkö sanoi.

 
pirkko paakki
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lutherin ohje:
leiki lapsesi 
kanssa

To 14.9. klo 10-11.30 
perhekerho srk-ta-
lossa (isojen ryhmä). 
Tänään ei ole kokki-
kerhoa!
Pe 15.9. valitsijayh-

distyksen perustamisasiakirjat liit-
teineen tulee toimittaa kirkkoherran-
virastoon viimeistään tänään klo 16 
mennessä. Klo 18 vaalilautakunnan 
kokous virastossa. 
Su 17.9. klo 10 messu kirkossa, kolehti 
Suomen Merimieskirkolle, kirkolliseen 
työhön liikkuvien ihmisten parissa 
maalla ja merellä.  Klo 16 matalakyn-
nys Korsuhovin kerhohuoneella. 
Ma 18.9. klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talolla (pienten ryhmä).
Ti 19.9. klo 10-11 päiväkerho 3-vuo-
tiaille  ja  klo 12.30-14.30 päiväkerho 
4-vuotiaille kerhohuoneella. 
Ke 20.9. Klo 10 päiväkerho 5-vuo-
tiaille  kerhohuoneessa. Klo 12 kes-
kipäiväkerho alkaa srk-talolla. Klo 
14 hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 
14 kokkikerho kerhohuoneella. Klo 
18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
alkavat srk-talolla, tervetuloa rohkeasti 
mukaan myös uudet laulajat!
To 21.9. klo 10 perhekerho srk-talolla 
(isojen ryhmä). Klo 14 kokkikerho 
kerhohuoneella.
Partio: Sudenpentulaumat Ketut (po-
jat 7-10v) ja Punatulkut (tytöt 7-10v) 
toimivat seurakuntatalolla, johtajana 
Telle Kalaoja. Mukaan otetaan uusia 
sudenpentuja. Laumakokoukset seu-
raavasti: Punatulkut tiistaisin klo 17-
18.15. Ketut tiistaisin klo 18.30-19.45 
Vartiot  kokoontuvat partiokololla ja 
Naskun laavulla. Maanantaisin klo 
17.30- 19 kokoontuvaan Katajanmar-
joihin otetaan uusia vartiolaisia. Mesi-
marjat kololla tiistaisin klo 17.30-19, 

Meri- ja Metsähanhet Naskun laavulla 
keskiviikkoisin klo 18-20.
Diakonissalla ei varsinaista vastaan-
ottoaikaa, joten parhaiten tavoitat 
Marjon puhelimitse, p.387512/045 638 
1973. Etsimme edelleen vapaaehtoisia 
ensi vuonna toteutettavaan Virtaa 
välillämme-parisuhdeprojektiin.
Luvassa on, yhdessä muiden rovasti-
kuntamme seurakuntien kanssa, ensi 
kevään ja syksyn aikana iso iltata-
pahtuma, parisuhdekurssitoimintaa 
sekä iltamessu. Näihin toivoisimme 
monia vapaaehtoisia avuksemme! 
Soittele Marjolle diakoniatoimistoon 
mahdollisimman pian ja kysele lisää, 
p.045 638 1973. Katso myös www.evl.
fi/virtaa.
Rippikoulu: To 21.9. klo 17 (Huomaa 
muuttunut alkamisaika!) rippikoulun 
aloitus srk-talossa. Kaikki rippikoulun 
v. 2007 suorittavat tervetuloa, myös 
muualla leirinsä käyvät!
Tulossa: Lumigospel la 23.9. Lumi-
joen Nuorisoseuran talolla, alkaen 
klo 18. Gospel-musiikkia ja lyhyitä 
puheita. Katso lisää netistä, www.
lumigospel.net. 
Partiokämppätalkoita: Uusi kämppä 
on nousemassa Hirvinevan tienoille 
(n. 25 km Lumijoelta), talkooapua 
tarvitaan! Talkoita tiistai-iltaisin klo 
18 alkaen. Lähde mukaan! Ota yhteys 
Markkuun tai Seppo Pietilään!
Rauhanyhdistys: To 14.9. klo 13 
varttuneidenkerho Aune Kirjavalla. 
Pe 15.9. klo 19 lauluseurat ry:llä Antti 
Lääkkö. La 16.9. klo 17.30 aikuistenilta 
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yhteinen iso iltatapahtuma, parisuhde-
kurssitoimintaa sekä iltamessu. Näihin 
toivoisimme monia vapaaehtoisia 
avuksemme. Ota yhteyttä lähipäivinä: 
Leena Leskelä, puh. 040 547 0785. 
Lisätietoja myös osoitteesta www.evl.
fi/virtaa.
Kuorot: Ke 20.9. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa. 
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: Isoskoulutus käynnistyy taas 
syksyn aikana. Mikäli ilmoittauduit 
jo rippileirillä, saat postia lähiaikoina. 
Vielä kuitenkin mahtuu mukaan, voit 
ilmoittautua Tuulalle, puh. 040 524 
6534, sähköposttse tuula.vaananen@
evl.fi tai käymällä nuorisotoimistossa. 
Kerhonohjaajakoulutus la 16.9. klo 
10-13 srk-talon alakerrassa.
Partio: Muhoksen Metsänkävijöiden 
syksyn 2006 laumat ja vartiot: Ma 
klo 18-19 poikalauma 7-10 v, alkaa 
18.9. Ti klo 18-19 poikavartio 12-14 
v. Ke klo 18-19 poikavartio 10-11 v. 
To klo 18-19 tyttölauma 7-10 v, alkaa 
21.9. Vaeltajat eli banaanikärpäset 
kokoontuvat yleensä ke klo 19-20.30. 
Vapaita paikkoja voi tiedustella Katilta, 
puh. 050 554 2469 ja Riitalta, puh. 040 
573 3315. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 15.9. klo 18 sadon-
korjuumyyjäiset ry:llä. La 16.9. klo 19 
nuortenilta Laitasaaren ry:llä. Su 17.9. 
klo 12 pyhäkoulut: kk Mertaniemi, Ko-
rivaara Leinonen, Pälli Hyry, Suokylä 
A. Keränen. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 
18.9. klo 18 päiväkerho. Ti 19.9. klo 
19 veljesilta ry:llä. Ke 20.9. klo 9.30 
perhekerho.

Siikajoki

Rantsila

Tervetuloa
jumalanpalvelukseen

kotikirkkoosi.
Ehtoollispöytä on katettu. 

Lisätietoa: www.merimieskirkko.fi

Milloin Sinä viimeksi 

kävit kirkossa? 

Tulevana pyhänä 17.9.2006 

vietetään kirkoissamme 

Merisunnuntaita,

merenkulun merkkipäivää. 

Lämsänjärven leirintäkeskuksessa, 
yhteislähtö ry:ltä klo 17. Su 17.9 klo 
12 pyhäkoulut I=Nikola II=H Van-
hala III=Hintsala. Päiväkerhot ry:
llä klo 17.30-19 I= ti 19.9 II= ke 20.9 
III= to 21.9.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387172, kerho-
huone 387512, pastori 0456306073, 
suntio 0456306081, diakonissa 
0456381973. Kotisivu: http://lumijo-
ki.seurakunta.net

Muhos
Su 17.9. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Heikki-
nen, saarna rovasti 
Elina Hyvönen, kant-
tori Irjala. Kolehti 
Muhoksen kehitys-
vammaistyön tukemiseksi. Kehitys-
vammaisten kirkkopyhä, messun 
jälkeen kirkkokahvit srk-talossa.
Ma 18.9. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Heikkinen.
Ti 19.9. klo 10.30 (huom! muuttunut 
aika) Kylmälänkylän seurakuntapii-
rin syyskauden aloitus kappelissa, 
Jouni Heikkinen, Sari Mustonen. Klo 
18.30 aikuisten raamattupiiri srk-ta-
lon kappelihuoneessa, Pekkala. Klo 19 
iltahartaus Rokualla, Heikkinen.
Ke 20.9. klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
To 21.9. klo 13 alkaen hartaus ja 
ehtoollinen Jokirinteen palveluko-
deissa.
Etsimme edelleen vapaaehtoisia 
ensi vuonna toteutettavaan Virtaa 
välillämme – parisuhdeprojektiin. 
Luvassa on ensi kevään ja syksyn ai-
kana rovastikuntamme seurakuntien 

Laitasaaren rauhanyhdistys: La 
16.9. klo 11-12.30 päiväkerho. Klo 19 
nuortenilta Jylkyn laavulla. Su 17.9. 
seurat klo 12 ja 18. Ti 19.9. klo 19 
Laitasaaren ja Muhoksen veljien ilta 
Muhoksen ry:llä. 
Kastettu: Edith Aurelia Carlson.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Oulunsalo
Lapsi- ja perhetyön 
sekä varhaisnuori-
so- ja nuorisotyön 
toimintaa: katso erill. 
ilm. Oulunsalo -leh-
destä.
Seurakuntakerhoa 
ei ole 14.9.
Syksyn ensimmäinen Tilkkutäkkilau-
lujen ilta pe 15.9. klo 18.30. Simojoella, 
Suosirrintie 7. Voit tulla laulamaan 
yksin, kaksin tai koko perheelle. Lisä-
tietoja Vesa Äärelä, p.044 745 3858.
Perheretki Ranualle la 16.9. 
Messu kirkossa su 17.9. klo 10, Vesa 
Äärelä.
Pyhäkoulut su 17.9. klo 12 seurakun-
tatalolla, Minttukujalla ja Salonpäässä 
(huom. Pitkäkankaan päiväkodilla 
toiminut pyhäkoulu on muuttunut 
Minttukuja 3:een).
Raamattu- ja keskustelupiiri seura-
kuntatalon kerhohuoneessa ma 18.9. 
klo 19. Tervetuloa kaikki yhteyttä ja 
Sanan hoitoa kaipaavat!
Omaishoitajien keskustelupiiri pap-
pilassa ke 20.9. klo 12. 
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
20.9. klo 13.30, Lahja Rautiola.
Lähetysilta pappilassa ke 20.9. klo 
18. Kun jokapäiväinen riisi ei riitä. 
Tutustutaan syksyn Tasaus-keräykseen 
ja kohteisiin.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 21.9. klo 11.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 21.9. 
klo 11.30, Tuomo Kangas.
Piispantarkastus seurakunnassa pe 
22.9. klo 9 alkaen.
Piispanmessu 24.9. klo 10 kirkossa, 
yleinen tarkastus, Samuel Salmi, saarna 
khra Tapio Kortesluoma, liturg. Vesa 
Äärelä. Tilaisuuden jälkeen lounas 
seurakuntatalolla.
Pyhäkouluja ei ole 24.9.
Herännäisseurat su 24.9. klo 18.30 
Kempeleen keskustan srk-kodissa.
Virsilaulupiiri Salonpäässä Varjakan 
kerhotilassa ti 26.9. klo 13.30, Vesa 
Äärelä.
Kutsu sururyhmään ke 27.9. klo 14 
pappilassa. Ilm. 20.9. mennessä dia-
koniatoimistoon, p. 514 2700.
KyläKammarin työntekijät: Kamarin 
Mummot ja Papat sekä ystävänpal-
velussa toimivat lähimmäiset, retki 
Tornioon 29.9. Ilm. kirkkoherranviras-
toon 20.9. mennessä, p. 514 2700.
Salonpään ry:.Ke 13.9. klo 18, avoimi-
en ovien ilta ry:llä, tervetuloa tutustu-
maan toimintaamme. Su  17.9. klo 13, 
uudistetun toimitalon avajaiset.
Oulunsalon kk:n ry: To 14.9. klo 18 
miesten neliö Umpimähkässä. Su 
17.9. klo 12 raamattuluokka I, ry. 
Raamattuluokka II; Kylänpuoli ja 
Keskikylä, ry, Karhuoja: Antti Korkia-
koski, Visakoivunkuja 16, klo 17 seurat, 
ry, Pekka Hintikka, Toivo Määttä. Ma 
18.9. klo 13 varttuneiden kerho, ry, 
klo 18.30 raamatun kertomuksiin 
perehtyminen, ry, Erkki Alasaarela. 

Ti 19.9. klo 19 lauluseuroja kodeissa; 
Karhuoja: Jouko Koskelo, Penttiläntie 
23. To  21.9. klo 14 seurat Salonkar-
tanossa, Pertti Lahtinen. Pe 22.9. klo 
17 myyjäistavaroiden vastaanotto 
ja ruokailu, ry, klo 18.30 myyjäiset, 
ry, klo 19.30 nuortenilta, ry, Jumalan 
anteeksiantamus, Markku Seppänen.
Umpimähkään leirikeskukseen unoh-
tuneita vaatteita voi noutaa kirkko-
herranvirastosta.
Kirkkoherranviraston uudet auki-
oloajat: ma, ke klo 9-13 ja klo 16-18 
sekä ti, to ja pe klo  9-13.
Kirkkoherra Tapio Kortesluoma vuo-
silomalla 27.8.-14.9. 
Kastettu: Kasper Luka Tuomas 
Luokkala.  

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 17.9. klo 10, 
Holmström, Kyllönen, 
Jaakkola.
Mikkelinpäivän per-
hekirkko seurakuntakodissa su 1.10. 
klo 12. Lapsityön ja päivähoidon syys-
kauden avajaiskirkko. Mikäli haluatte 
lapsenne kastettavan perhekirkossa, 
ottakaa yhteys kirkkoherranviras-
toon.
Diakoniatyö: Koillismaan kehitys-
vammaisten kirkkopyhäretki Taival-
koskelle su 24.9. Mukaan kutsutaan ke-
hitysvammaisia vanhempineen/saatta-
jineen. Lähtö seurakuntakodilta 8.30. 
Retki on ilmainen. Ilmoittautuminen 
viim. 14.9. Leena Saarikoskelle.
Kuulovammaisten kerho seura-
kuntakodissa ke 20.9. klo 11. Syksyn 
toiminnan suunnittelua.
Kipuryhmä ke 20.9. klo 18 seurakun-
takodin rippikoulusalissa. Nyyttiarpa-
jaiset ja kahvit. Kipuryhmän retken 
ajankohta siirtyy, seuraa ilmoituksia!
Rippikoulutyö: Rippikoululaiset! 
Palauttakaa ilmoittautumislomake 
joko seurakuntaan tai Rimmille 1. 
rakennuksen Kimmo-opon toimiston 
aulassa olevaan pahvilaatikkoon mah-
dollisimman pian. Isoskoulutukseen! 
Ilmoittaudu mukaan Rimmillä olevalla 
ilmoittautumislomakkeella pe 15.9. 
mennessä. Lisätietoja Markolta tai 
Tiinalta.
Varhaisnuorisotyö: Kerhonohjaajien 
palaveri uusille ja jatkaville to 14.9. klo 
15 Rönössä.
Pyhäkoulu: Syyskauden aloituspyhä-
koulu seurakuntakodissa su 17.9. klo 
13. Kutsumme mukaan pyhäkoulu-
laisia vanhempineen  ja isovanhem-
pineen, Tuohikodin ja Honkakodin 
vanhuksia perheineen sekä hoitohen-
kilökunnan.
Perhekerho seurakuntakodissa to14.9. 
ja ti 19.9. klo 10-13.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
19.9. klo 16.30-17.15.
Kuorot: Kirkkokuoro to 14.9. ja to 
21.9. klo 18, lapsikuoro to 14.9. klo 17 
ja to 21.9. klo 17,  Vox Margarita ke 
20.9. klo 18, Sarakylän kappelikuoro 
ke 20.9. klo 18.30. 
Petri Laaksosen konsertti kirkossa pe 
15.9. klo 19. Ohjelmamaksu 10 e.
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka 
Sarakylässä Iivari Jurmulla pe 15.9. klo 
19. Seurat Kurenalan ry:llä su 17.9. 
klo 17. Lähetysseuroja Hetekylässä 
Leena ja Tauno Kujalalla ti 19.9. klo 
19, Yli-Livon kylätalo Petäjärinne ke 

Pudasjärvi

20.9. klo 19, Jongulla Annukka ja Urpo 
Illikaisella to 21.9. klo 19.
Avioliittoon vihitty: Risto Samuli 
Kujala ja Katri Annikki Lohilahti, 
Jani Antero Värttö ja Minna Maria 
Rinne.
Kastettu:  Tommi Ilmari Värttö.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
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.

To 14.9. klo 13 seu-
rakuntakerho Rau-
halassa.
Su 17.9. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
Lauriala ja Leinonen. 
Kolehti: kirkolliseen 
työhön liikkuvien ihmisten parissa 
maalla ja merellä, Suomen Merimies-
kirkko ry. Jumalanpalveluksen jälkeen 
tänä vuonna 70 ja 75 -vuotta täyt-
tävien yhteinen syntymäpäiväjuhla 
seurakuntatalolla. Merkkipäiväänsä 
viettävät tervetuloa perheineen juh-
laan! 
Ti 19.9. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Su 24.9. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Varonen. Kolehti 
nuoriso- ja opiskelijatyöhön, Kansan 
Raamattuseuran säätiö. Jp:n jälkeen 
tasauspäivän lähetystilaisuus seu-
rakuntatalolla. Kuvaesitys. Arpa- ja 
kahviraha lähetystyölle.
Ti 26.9. klo 19.30 raamattuopiston ilta 
seurakuntatalolla, Pentti Olkkonen ja 
Olavi Palovaara.
To 28.9. klo 19 virsilauluilta Kerälän 
kylällä Anttosen mökillä. Ajo-ohje: Jyl-
hänrannantietä noin 9 km vasemmalla, 
toinen talo, talonnimi Niemelä.
Kuorot: To 14.9. klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Ke 20.9. klo 
11 veteraanikuoro seurakuntatalolla.  
To 21.9. klo 14 Hovin Stellat Hovin 
koululla ja klo 19 Rantsilan Laulu 
seurakuntatalolla. Rantsilan Lauluun 
otetaan uusia laulajia! 
Kerhotoiminta: Tarja Vähä, p. 044 518 
1141 jatkaa kerhotoimintaa: Ma klo 
10-12 perhekerho Pallerot Nuppulas-
sa ja klo 14-16 Hovin varhaisnuoret 
joka toinen viikko (alk. 25.9.) Ti klo 
10-11.30 Hovin Nuppukerho 3-5 v, 
klo 13-15-15 Sipolan varhaisnuoret 
ja klo 16-18 tyttökerho Nuppulassa. 
Ke klo 10-12 Nuppukerho 3-4 v 
Nuppulassa ja klo 14.15-16 Mankilan 
varhaisnuoret. Pe 10-12 Nuppukerho 
5 v Nuppulassa.  
Rauhanyhdistys: Pe 15.9. sisarilta Anja 
Laurialalla, nyyttikestit. Su 17.9. 18.30 
seurat seurakuntatalolla, Olavi Koivu-
kangas. Pe 22.9. klo 19 Siikatörmän 
myyjäiset ry:llä.
Pe 29.9. alkaen klo 15 miestapahtuma 
Kalajoen hiihtokeskuksessa, järjestää 
Kalajoen ev.lut.seurakunta ja Pohjan-
maan miehet (www.miehenmatka.
net).
Kuollut: Lea Margareta Alikoski s. 
Tuokkola, 94 v ja Ilkka Hannu Tapio 
Hyttilä, 55 v.
Valitsijayhdistysten perustamisasia-
kirjat ensi marraskuussa pidettäviä 
seurakuntavaaleja varten on annettava 
15.9.2006 mennessä kirkkoherran-
virastoon.
Tutustu myös sivuihin http://www.
evl.fi/Rantsila

Pe 15.9. klo 18 lapsi-
kuoron ja vanhempien 
yhteinen ilta Rapulas-
sa. Tervetuloa myös 
uudet kuorolaiset van-
hempineen!
Su 17.9. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa. Vietämme Siikajoen Maa- ja
Kotitalousseuran, Siikajoen Maata-
loustuottajien sekä 4H:n yhteistä
kirkkopyhää Siikajoen kirkossa. Kii-
tos yhteisestä sadosta! Kirkkokahvit 
pappilassa. Olette kaikki tervetulleita 
yhteiseen juhlaan!
Jumalanpalveluksen jälkeen rippikoulu-
laisten ilmoittautuminen vuoden
2006-2007 rippikouluun. Pyydämme 
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Tyrnävä

Siikalatva

t oissa vuoden helmikuun kolmas päivä 
oli kirkas ja lämmin Longmontissa Co-
loradossa. Oli suunnitellun sektion ai-

ka, ja Kerosen perheen toista lasta odotettiin 
syntyväksi iltapäivällä. Vanhemmat Kristen ja 
Miikka Keronen tiesivät saavansa tytön, ja su-
ku odotti malttamattomana uutisia sairaalas-
ta. Uutisista tulikin toisenlaisia kuin he kuvit-
telivat: Sofia-tytön syntymä sujui ongelmitta, 
mutta laskettuaan vauvan äitinsä syliin lääkä-
rit istuivat alas ja kertoivat epäilevänsä tytöllä 
down-syndroomaa. 

– Ensimmäinen kirkas ajatukseni oli, että 
minä en halua down-lasta, kertoo Kristen.

– Mutta silti ensimmäisten minuuttien ai-
kana rakastuin syvästi vauvaan.

Kahden päivän kuluttua saapuivat testitulok-
set, ja ne vahvistivat lääkäreiden epäilyn: Sofia 
oli yksi niistä lapsista, joiden 21. dna-pari oli 
saanut ylimääräisen kromosomin.

tulevaisuus 
tuntui synkältä

Kuultuaan varmistuksen down-syndroomasta 
perhe kävi läpi monenlaisia tunteita. Ensim-
mäisten masentavien itkujen jälkeen he halu-
sivat tietoa. Onneksi sairaalan hoitajat kantoi-
vat nippukaupalla tietoa syndroomasta, jotta 
Kristen ja Miikka pystyivät muodostamaan 
ensimmäisen kuvan siitä, minkälaisen asian 
kanssa ovat vastakkain. Toisaalta samalla teh-
tiin suoranaista surutyötä.

– Eniten jouduimme suremaan sitä, että 
menetimme jotain jonka luulimme saavam-
me, siis tyypillisen lapsen. Mietin saman tien 
mitä tapahtuu, kun tyttömme kasvaa teini-
ikäiseksi; saako hän poikaystävää, joutuuko 
hän kiusatuksi, viettääkö hän koskaan häitä. 
Pelkäsin tulevaisuuden puolesta, kertoo Kris-
ten, joka on paikallisen high schoolin espan-
janopettaja.

– Opettamani nuoret ovat niin kauniita, fiksuja 
ja energisiä. Minä aina kuvittelin kasvattavani 
samanlaista tyttöä joskus tulevaisuudessa.

oppii ja opettaa

Alkumietteiden jälkeen perheelle alkoi sel-
kiintyä ajatus, ettei Sofia taida ollakaan va-
hinko tai virhe. Ehkä hänet luotiin varta vas-
ten tällaiseksi, tulemaan juuri tällaisena tä-
hän perheeseen.

– Minun ikäisistäni naisista yhdellä seitsemäs-
täsadasta on mahdollisuus saada down-lapsi. 
Miksi ihmeessä he sitten olisivat virheitä, eh-

kä Jumala loi heidät tarkoituksella tällaisiksi, 
Kristen pohtii.

Saman ajatuksen vahvisti perheen tapaama 
hoitaja, joka silmää räpäyttämättä sanoi synd-
roomasta kuultuaan:

– Mitä sitten, tämä on teidän prinsessanne.
Tästä syystä Kristen ei pysty ymmärtämään 

ihmisiä, jotka harkitsevat teettävänsä abortin 
kuultuaan mahdollisesta down-epäilystä. Down-
lapsi tuo elämään täsmälleen yhtä paljon sisältöä 
kuin tervekin lapsi, ellei enemmän. 

– On sääli, jos emme ole valmiita oppimaan 
toisistamme. Esimerkiksi Sofian isoveljelle 
Samuelille sisaren syndrooma on varmasti 
vahvuus. Yhdysvalloissa down-lapsia halutaan 
adoptoidakin nykyään erittäin halukkaasti.

– Kukapa meistä olisi täydellinen, kukaan ei 
ole ilman haavoja. Me katsomme liiaksi vain 
fyysistä pintaa ihmisiä niputtaessamme, mutta 
Jumala ei varmasti tee näin. Meidät on luotu 
tänne opettamaan toisiamme ja kunnioitta-
maan kaikkien elämää. 

Samaan 
vanhainkotiin

Nykyisin suomalais-amerikkalainen Kerosen 
perhe on täysin hyväksynyt tyttärensä erityisyy-
den ja kokee, että Sofia on heille siunaus.

– Sofia lämmittää kaikkien sydämet, hän 
valaisee huoneen, äiti kertoo.

Toisaalta Kristen ei halua liittää alati hy-
myilevän lapsen stereotypiaa kaikkiin down-
lapsiin. Heilläkin on oikeus olla surullisia ja 
masentuneita. He useimmiten ymmärtävät 
olevansa erilaisia ja saattavat masentua juuri 
siksi, etteivät palavasta halustaan huolimatta 
pysty sopeutumaan riittävän tiiviisti yhteis-
kuntaan.

Kristen ja Miikka haluavatkin ehdottomas-
ti Sofian käyvän tavallista koulua ja löytävän 
vähitellen oman paikkansa kaupungissaan 
Longmontissa. Kukaan ei tiedä, mitä kaikkea 
erityislapsi ymmärtää, mutta ehkei se olekaan 
meidän tehtävämme, perhe arvelee. Vanhem-
pien tehtävä on antaa kaikille lapsilleen elämi-
sen mahdollisuudet. 

Keroset pystyvät jopa nauramaan syndroomalle, 
sillä mietittyään hetken omaa vanhenemistaan 
ja Sofian vanhenemista, Kristen nauraa:

– Down-syndroomaa sairastavilla on vä-
hemmän elinvuosia kuin meillä, joten ehkäpä 
lenkutamme huonoine lonkkinemme vanhain-
kodissa yhdessä tyttäremme kanssa.

lea aNSaMaa

kaikkia rippikouluun tulevia, myös eri
järjestöjen rippikouluihin meneviä tu-
lemaan kirkkoon. Kaikkien läsnäolo
välttämätön, pyydämme myös rippi-
koululaisten vanhempia mukaan.
Rauhanyhdistys: Ke 13.9. klo 18.30 
ompeluseurat ja opistoilta ry:llä. To 
14.9. klo 17.30 päiväkerho ry:llä. Pe 
15.9. klo 19.30 raamattuluokka Timo 
Savikoskella. Su 17.9. klo 12 pyhäkou-
lut Simo Nikolalla ja Aki Karsikkaalla 
sekä klo 17 seurat ry:llä. Ma 18.9. klo 
19 sisarkerho ry:llä. To 21.9. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Seurakuntamme jakaa EU-elintarvi-
kepaketteja niitä tarvitseville sosiaali-
sin perustein maanantaisin klo 16-17 
pappilan alakerrassa, vanhan viraston 
tiloissa ja muina aikoina elintarvikkeita 
saatavana  kirkkoherranvirastosta, sen 
aukioloaikoina. Sinä, joka tunnet tar-
vitsevasi ko. tukea, ota yhteys diakonia-
työnjohtokunnan puheenjohtaja
Anni Hirvaskariin, puh. 241 323. Hän 
toimii yhteyshenkilönä ja jakelun
vastuuhenkilönä tukipakettien jake-
lussa. Anni Hirvaskari antaa lisätietoa 
asiasta. Ota rohkeasti yhteyttä! Paketit 
on tarkoitettu kaikille, jotka tukea 
tarvitsevat.
Kuolleet: Pekka Hankala 74 v. ja Yrjö 
Antero Kiviranta 58 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

Sofian syntymä mullisti 
kerosten elämän

pikku prinsessa Sofia 
on opettanut kerosen 
perheelle kärsivällisyyttä
ja kaikkien elämän
kunnioittamista.le
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sanan aika

Kiitos kun saan tässä olla,

kiitos kun saan levähtää,

kiitos kun saan voimaa jolla,

opetella elämää

aNNa-Mari kaSkiNeN

puhuu kiitollisuudesta ja kiittämättömyydestä. Jeesus teki hyvää erityisesti 
muiden hylkäämille ihmisille. Niistä ihmisistä, joita hän auttoi, vain harvat 
palasivat kiittämään häntä ja tunnustamaan uskonsa häneen. Toisia kiusasi se, 
ettei Jeesus toiminut heidän tahtomallaan tavalla, mutta hän halusi tehdä hyvää 
erotuksetta kaikille.
Päivän psalmi, Ps. 65: 2-6, 9  tai Ps. 136: 1-9, 25-26, 1. lukukappale Neh. 8: 
5-10, 2. lukukappale 1.Tess. 5: 16-24, evankeliumi Matt. 11: 25-30.

ensi sunnuntai

En osaa kiittää Herraa, mutta ole Sinä Va-

pahtaja minun kiitokseni taivaallisen Isän 

edessä.

paavo rUotSalaiNeN 
(väläHDYkSiä, UUSi tie)

Isämme taivaassa!

Nyt en pyydä, nyt vain lepään luonasi.

Suon sydämelleni aikaa nauttia kukista,

näistä ristiriidattoman ilon ja hiljaisuuden 

suloisista tuojista.

Ja kaikesta vihreydestä kiitos!

Anteliaana se asettuu kukkien kodiksi,

ravitsee ja suojaa.

Sinulla kaikki toimii.

Olen sinusta ylpeä, Isämme.

Aamen

irJa HiiroNNieMi

ilo puhuttelee
Mistä hän saikin tuon tuikkivan katseen? Mistä tuli tuo lempeä 

mutta samalla määrätietoinen ääni? Mistä hän sai uskottavuuden, 

joka vakuutti keskustelukumppanin? Vanha ihminen oli kokenut 

sodan, läheistensä menetyksen ja reuman runtelun. Silti hän näki 

nuoren sydämeen murrosiän epävarmuudessa, iloitsi aikuisen onnis-

tumisesta ja rauhoitti ikätoveriaan vaikeuksissa. Hän valoi uskoa 

huomiseen, vaikka itse oli kärsinyt monesti.

Näitä ihmisiä tapaa välillä. He ovat käsittämättömän lujia, vaikka 

ovat samalla niin hauraita. Heidän varmuutensa ei ole uhossa ja 

vakuuttelussa. Se tulee sydämestä ja aitoudella, joka riisuu epäili-

jän. Heissä on voimaa, joka puhuttelee. Heille Taivaan Isä on joka-

päiväinen keskustelukumppani. He ovat itkunsakin itkeneet hänelle 

ja murheensa jättäneet Jumalan huomaan. 

Olen nähnyt monta mummoa, jotka ovat uskossaan liikuttavan vah-

voja. Uskovaiset mummot ovat pelastaneet monia epätoivolta, he 

ovat täynnä Jumalan antamaa ”mammaenergiaa”. Suomen kirkko 

olisi kuollut ilman näitä uskollisia, jotka ovat ottaneet todesta Juma-

lan lupaukset. Moni perhe ja suku olisi vaillinainen ilman heitä ja 

heidän elämäniloaan. Ja heidän uskonsa on auttanut monia, sillä 

se on ollut aitoa.

”Vaivannäkönsä keskellä ihmisellä ei ole muuta onnea kuin syödä ja 

juoda ja nauttia elämän iloista. Minä huomasin, että myös tämä tulee 

Jumalan kädestä. Sillä kuka voi syödä ja kuka iloita ilman häntä?” 

Näin kirjoitetaan Saarnaajan kirjassa. Elämän ilo ei tule pinnistäen ja 

väkisin. Elämä itsessään on lahjaa. Sen ottaminen vastaan on joskus 

kipeiden kokemusten takana ja vaikeiden vaiheiden tulosta.

Mistä löytäisin tämän uskon? Voisiko se olla mahdollista: kiittää 

kaikesta ja iloita vapaasti Jumalan armon varassa.

eSa löYtöMäki

Sa
tU

 k
re

iv
i-

pa
lo

Sa
ar

i



15

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

p. 0207 54 2333 
(arkiSiN klo 8-16)

SäHköpoSti: 
tilaUSpalvelUt@kotiMaa.Fi

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

SIIVOUS JA
LÄHIHOITO
KaisuMari
Luotettavaa

siivous- ja hoiva-apua
Siivous 24 €/t, sis.alv
Hoiva 20 €/t arkisin

Huom. kotitalous-
vähennys!

Puh. 040 - 961 9450
tai 040 - 766 4268

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli myönsi kappalai-
nen Arto Kourille eron Kii-
mingin seurakunnan kappa-
laisen virasta eläkkeelle siir-
tymistä varten 16.9.2006 al-
kaen. Oulujoen seurakun-
nan kanttorille Talvikki 
Attila-Pekoselle myönnet-
tiin ero B-kanttorin virasta 
14.9.2006 alkaen.

Tuomiokapituli julisti haet-
tavaksi Kiimingin seurakunnan 

kappalaisen viran sekä Oulujoen 
seurakunnan kanttorin viran 
17.10.2006 mennessä.

Tuomiokapituli myön-
si virkavapautta Karjasil-
lan seurakuntapastorille 
Patrick Dicksonille ajalle 
16.8.–16.10.2006.

Piispa Samuel Salmi tu-
lee, jos Jumala suo, suorit-
tamaan piispantarkastuksen 
16.–18.3.2007 Siikalatvan 
seurakunnassa.

kouri eläkkeelle

rikkauden ja 
köyhyyden 

rajankäyntiä
Mitä ihmisestä jää jäljelle, 
kun kaikki riisutaan. Mikä 
on ihminen, kun hänellä 
ei ole enää mitään?

Näitä kysymyksiä pohti 
haukiputaalainen valo-
kuvaaja Kai Tirkkonen 
kuvausmatkallaan köy-
histä köyhimmässä Tan-
saniassa. 

Afrikan köyhyyden 
ja rikkauden kanssa on 
joutunut vastakkain myös 
pastori Riitta Heino, joka 
on juuri palannut Suomeen 
kaksivuotiselta Tansanian 
työkomennukselta.

Heidät tapaa Tansa-
nia-illassa torstaina 21.9. 
kello 18 Oulun NNKY:llä, 
Isokatu 15. Luvassa kuvia 
ja puhetta.

o p i S k e l i J a M e N o t

Ison kirjan ilta to 14. ja 21.9. 
klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Opiskelijaseurakunnan syys-
kauden avajaiset ti 19.9. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Gospelyhtye Klinik. Kristilliset 
opiskelijajärjestöt ja Oulun 
seurakuntien oppilaitospalvelu 
esittelevät syksyn toimintaansa. 
Tilaisuudessa on tarjoilu. 
Aamurukous ke 20.9. klo 7.45–
8, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 20.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.  Johan 
Helkkula aiheesta Kristuksen 
tulemisen merkit.

Körttiopiskelijoiden seurat to 
21.9. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

S iksi luterilaisen kirkon 
kasvattajat keskittyvät 

lähivuosina tekemään työ-
tä sen puolesta, että nuoret 
oppisivat kohtaamaan ruu-
miillisuutensa myönteisesti 
ja itsensä arvokkaana koko-
naisuutena.

– Haluamme puhua sellaisen 
ihmiskäsityksen puolesta, joka 
ei erottele ihmistä irrallisiin 
osiin, vaan jossa ruumiillisuus, 

k i r k o N  k a S vat ta J at : 

Seksuaalisuus on osa Jumalan luomaa ihmistä

seksuaalisuus ja hengellisyys 
kuuluvat yhteen. Kristillisestä 
arvomaailmasta nousee viesti 
siitä, että ihminen ja elämä 
ovat saaneet pyhyyden Luo-
jaltaan, kirkon kasvatuksen ja 
nuorisotyön yksikön johtaja 
Marja-Leena Toivanen Kirk-
kohallituksesta sanoo.

Kirkon kasvatustyön pai-
nopisteenä vuosina 2006-08 
on Jumalan silmissä kaunis. 

Tytöt ja pojat. Sen tueksi on 
juuri ilmestynyt artikkeliko-
koelma, jossa  asiantuntijat 
lähestyvät teemaa pyhyyden, 
sukupuolisuuden, seksuaali-
suuden, median ja arvojen 
näkökulmista. 

kasvuikäinen 
reagoi fyysisesti

– Tätä vallankumousta on 
jouduttu odottamaan liian-
kin kauan. Kristinuskon al-
kuperäinen olemus on ol-
lut hyvin ruumiillinen ja 
ruumismyönteinen, mutta 
jo varhain siihen kietoutu-
neet vaikutteet ovat synnyt-
täneet häpeää ja pelkoa suh-
teessa omaan ruumiiseen ja 

seksuaalisuuteen, teologian 
tohtori Pauliina Kainulai-
nen toteaa omassa puheen-
vuorossaan.

Pastori Eero Jokela puo-
lestaan muistuttaa, miten 
voimakkaasti ja fyysisesti 
kasvuikäiset reagoivat elin-
ympäristöönsä.

– Kasvavat ulkonäköpaineet, 
syömishäiriöt, aggressiivi-
suus, varhainen seksielämä, 
viiltely ja muu itsetuhoinen 
käyttäytyminen kertovat pa-
hoinvoinnista. 

Media ei täytä
kaikkia tarpeita

Kirkon mediakasvatuksen 
tehtävä on vahvistaa toisen 

SeUrakUNtavaalit 
varsinaiset vaalipäivät 

sunnuntai 12.11. ja maanantai 13.11.
ennakkoäänestys 30.10.-3.11.

maailman ääntä kuvien ja 
äänten täyttämän kulttuu-
rin keskellä, joka osaltaan 
on vaikuttanut siihen, että 
identiteetin rakentamisessa 
juuri ulkonäöstä on tullut 
yhä tärkeämpi tekijä.

Hiippakuntasihteeri, teo-
logian tohtori Raine Hai-
karainen painottaa, että 
kasvattajalla tulee olla jon-
kinlainen käsitys siitä, missä 
mediakulttuurissa mennään. 
Kirkon työn näkökulmasta 
on tärkeää nähdä lasten ja 
nuorten syvimmät tarpeet 
- ja ne tarpeet, joita kiihkeä 
mediamaailma ei täytä.

– Aikuisen nälkä on tä-
män ajan nuorten suurim-
pia tarpeita, Haikarainen 
muistuttaa.

Tämän päivän lapset ja nuoret 
eivät katso peilikuvaansa ihaillen, 
vaan näkevät helpommin ne 
teennäiset ihanteet, joita 
pinnallinen kulttuurimme 
heille tarjoaa. 
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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.

Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

Hallituskatu 25, 90100 Oulu

Tarjous voimassa 
syyskuun ajan.

Triple dry Roll on

Avoinna: ma-pe 9-20, la 9-16

Favora sarja 
-10%

K
A
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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!

S e U r a k U N N at


