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Kaikki huolissaan 
nuorista miehistä

Suomessa saa nyt virallisesti huolestua nuorten 
miesten voinnista, kun Nokian ja Shellin halli-
tusten johtaja Jorma Ollila otti asian esille vii-
me viikolla. Hänen mukaansa suomalaisia nuo-
rukaisia vaivaavat lihavuus, laiskuus, runsas al-
koholin käyttö ja työttömyys.

On tietysti hyvä, että ongelmista puhutaan 
ja että merkittävä talousvaikuttaja haluaa kiin-
nittää näihin asioihin huomiota. Hänhän voi 
vaikuttaa mainitsemistaan ongelmista ainakin 
jälkimmäiseen.

Vaikeuksia monilla nuorilla miehillä toki on. 
Jokainen saattaa sen havaita.

Ollila väitti, että hänen esille nostamansa asiat 
ovat Suomessa tabuja, joista ei ole saanut puhua. 
Ilmeisesti häneltä on päässyt unohtumaan, että 
kirkko, herätysliikkeet, päättäjät, viranomaiset, 

tiedotusvälineet ja kansalaisjärjestöt ovat jo kauan 
kantaneet huolta samoista murheista.

Sopiikin kysyä, miksi Ollila puuttui nuorten 
miesten ongelmiin juuri nyt ja vieläpä Suomen 
kilpailukykyä käsittelevässä seminaarissa. Hän 
vastasi tähän itse: nuorten miesten kehno kunto 
vaikuttaa talouteen.

Nuoria – niin miehiä kuin naisiakin – pitää 
kannustaa elämään terveellisesti ja noudattamaan 
kohtuullisuutta. Näin ei kuitenkaan pidä tehdä 
ensisijaisesti siksi, että Suomessa toimivien yri-
tysten kilpailukyky saattaisi muutoin vaarantua 
vaan siksi, että kunnolliset tavat ja työ takaavat 
nuorille paremmat edellytykset elää hyvää ja 
ihmisarvoista elämää.

Meteliä hartauksista
Radion hartausohjelmista on viime viikkoina 
käyty vilkasta keskustelua muun muassa Koti-
maa-lehden mielipidesivuilla. Kirjoitukset osoit-

tavat ainakin sen, että hartauksien asema mui-
den ohjelmien joukossa ei ole kovin vähäpätöi-
nen. Niillä on suuri kuulijakunta.

Arvostelijoiden mielestä radiohartaudet ovat 
liian laimeita ja mitäänsanomattomia. Ohjelmis-
sa vierailevat puhujat esittävätkin usein jonkin 
arkipäiväisen kertomuksen tai runon omilla 
kokemuksilla höystettynä. 

Osa kuulijoista haluaa juuri tällaisia kevyitä 
ja rauhoittavia hartauksia. Mutta on myös nii-
tä, jotka haluaisivat välillä kuulla radiosta pe-
rinteisempiä saarnoja, joissa asioista puhutaan 
niiden oikeilla nimillä eikä kannanottojakaan 
väistellä.

Ehkäpä radion hartausohjelmia tehtäessä 
kannattaisi huomioida nykyistä enemmän, 
että vastaanottajilla on monenlaisia makuja ja 
tarpeita.

Laskujen mukaan meistä suomalaisis-
ta on alkoholin liikakäyttäjiä 400 000–
600 000. Tästä riittää alkoholisteja jo-
kaiseen sukuun. Surullisinta on, että 
alkoholihaitat koskettavat suurta osaa 
perheistä ja sitä kautta lapsia.

Yhteiskuntamme suhtautuu päih-
teisiin hyvinkin ristiriitaisesti. Yhtäällä 
mainostetaan ”juo aina kun voit”. 
Aloittelevaa alkoholistinuraa suoje-
levat liian usein monenlaiset tekijät. 
Perheessä asiasta vaietaan ja ongelmaa 
peitellään loppuun saakka. Työpai-
koilla asiasta vaietaan solidaarisuu-
desta työkaveria kohtaan. Ei haluta 
olla kantelijoita. Lääkärit kirjoittavat 
helposti sairaslomia, joihin todellinen 
sairausloman syy jää merkitsemättä. 
Alkoholisti ei itse edes ymmärrä juo-
misensa määrää. Juomiselle löytyy 
aina selityksiä: on juhlia, hieno ilma 
tai kylään tullut kaveri.

Päihteiden käyttö aiheuttaa monenlai-
sia psyykkisiä ongelmia, kuten masen-
nusta, ahdistusta ja unettomuutta. 
Oireisiin päihdeongelmaiset usein 
varsin voimakkaasti vaativat erilai-
sia lääkkeitä, yleensä rauhoittavia ja 
unilääkkeitä. Krapulaan otettu lääke 
muuttuu varsin nopeasti sekakäy-
töksi, jonka seurauksista ei koskaan 
ole varmuutta. Yleensä ei lääkkeiden 
ja alkoholin yhteiskäyttöä edes havaita, 
kun ei muisteta alkoholin ja toisaalta 
myös lääkkeiden elimistöstä 
poistumisaikojen olevan 
useita tunteja, jopa vuo-
rokausia. 

Alkoholismiin verrattuna 
yhteiskuntamme suhtautuu 
huumeisiin huomattavasti 
jyrkemmin. Huumeongel-
maisia pidetään yhteiskun-
tamme spitaalisina. Usein 

syynä hyljeksintään on heitä kohtaan 
koettu pelko. Heidän ongelmastaan ei 
tiedetä tarpeeksi ja uskotaan monen-
laisiin kaupunkilegendoihin. Samoin 
narkomaanien usein kantamat tarttu-
vat veritaudit, yleisimpänä hepatiitti-C 
aiheuttaa paljon pelkoja.

Vaikka huumeidenkäyttäjistä pide-
tään paljon enemmän meteliä, on 
heitä alkoholisteihin suhteutettuna 
lukumääräisesti vain alle 5%. Alko-
holismi ei vain liene niin trendikästä 
ja salamyhkäistä leimaa omaavaa kuin 
huumeidenkäyttö, johon usein yhdis-
tetään nopeat autot, kauniit naiset ja 
vastakkaiselta puolelta äärimmäinen 
rappioromantiikka.

Päihdeongelmaa pidetään usein sai-
rautena. Viimeaikoina sairausluonne 
on kuitenkin kyseenalaistettu sillä 
perusteella, että harvoissa sairauk-
sissa oma tahto parantua vaikuttaa 
hoitotulokseen niin paljon kuin päih-
deongelmassa.

Esiin nousee kysymys, miksi tehdä 
päihdetyötä, jos paraneminen on yhtä 
epätodennäköistä kuin pahimmissa 
syövissä?

Kuitenkin päihdetyössä on tärkeää 
toivon ylläpitäminen. Aina on mahdol-
lisuus parantua. Muutoksen vain tulee 
lähteä ihmisestä itsestään, eikä sitä voi 
ulkoapäin kukaan toiselle antaa.

Tärkeää on myös tieto siitä, että 
on olemassa paikka, jossa 
otetaan vastaan, ei torjuta, 
ei pelätä eikä halveksuta. 
Päihdetyössä ihminen koh-
dataan ihmisenä. Päihde-
työssä mieleen tulevat Jee-
suksen sanat: ”Sen minkä 
olette tehneet yhdelle näistä 
vähäisimmistä, sen te olette 
tehneet minulle.”

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  
  Riitta hirvonen  (08) 5626 412
Toimisto  Saila juutilainen (08) 5626 400

hinnat: Seurakuntatilaus 7,54 e, Yksityistilaus 20,00 e
Verkkojulkaisu:  www.nettirt.net     

Postiosoite PL 102, 90101 Oulu
Käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
Puhelin (08) 5626 400
fax  (08) 5626 444
Toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
Kotimaa-yhtiöt/ 
Sirkka-Liisa hänninen 0207 54 2296,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Paikalliset yritykset 
Maire Laakso   (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

Painopaikka Oulu 2006 - Kaleva 
Ulkoasu aija Tihinen
jakeluhäiriöt ja -kiellot:
Kirkkomediat / asiakaspalvelu
p. 0207 54 2294 (ma-to)
Sähköposti: 
asiakaspalvelu@kirkkomediat.fi

Pyry-Pekka Suonsivu, Raahen a-klinikan lääkäri

Espoon seurakuntalehti Esse kommentoi 
31.8. teologian tohtori Hannu Juntusen 
tutkimusta, jonka mukaan omaantuntoon 
vetoaminen ei ole papille peruste kieltäytyä 
kirkon päätösten noudattamisesta.

– Omatunto on protestanttisessa kirkossa 
herkkä asia. Kirkkomme syntyi siitä, että 
vaikutusvaltaiset henkilöt asettuivat muun 
muassa omaantuntoon vedoten poikkite-
loin silloisen katolisen kirkon järjestystä 
vastaan. Luterilaisessa kirkossa on aina 
vallinnut herkkyys kuunnella omantunnon 
ääntä kirkon yhteistä järjestystäkin vastaan. 
Erityisen voimakkaana tämä on ilmennyt 
herätysliikkeiden syntyvaiheessa.

Järjestykseen ja omaantuntoon vetoami-
sessa on kaksi ääripäätä. Toisaalta kirkon 
ja muidenkin yhteisöjen valtaapitävillä on 
taipumus jyrätä kaikki se yksilöllisyys, joka 
uhkaa olemassa olevia vallan rakenteita. Toi-
saalta omaantuntoon  vetoamalla pyritään 
oikeuttamaan kaikki yksilöllinen protesti-
toiminta silloinkin, kun kyseessä ei ole var-
sinainen omantunnon asia. Omantunnon 

yhteisöt käyttävät valtaa aivan tavallisissakin 
yhteisen päätöksenteon asioissa.

Olav S. Melin toivoo 1.9. Kotimaassa, että 
Juntusen tutkimuksesta tehtäisiin maltil-
lisia johtopäätöksiä.

– Mitä uutta Juntusen tutkimus tuo kir-
kon suhteeseen ns. klassisen kristinuskon 
kannattajiin? Ainakin sen, että kirkon viral-
linen kanta on oikeusteologisesti perusteltu 
ja kestäväksi todettu. Mutta se ei oikeuta 
sanktioihin toisinajattelevia kohtaan. Tämä 
siitä syystä, että kirkkolainsäädännön sito-
vuus perustuu henkilökohtaiseen sitoutu-
miseen kirkkoon. Se taas on omantunnon 
kysymys.

Omatunto ei riitä perusteluksi kieltäytyä 
kirkon päätösten noudattamisesta. Sama 
omatunto estää kuitenkin kirkon erotta-
masta kieltäytyviä pappeja.

Näin ollen tutkimus tuskin vaikuttaa 
vastustajien kantaan. Eri käsitysten yhteen-
sovittaminen on jatkossa yhtä vaikea kuin 
ennen.

aatoksia

Yhteiskuntamme spitaaliset
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S eurakuntakohtaisten val-
miussuunnitelmien päi-
vittäminen poikkeustilan-
teiden varalle on edennyt 

toistaiseksi hitaasti Oulun hiip-
pakunnassa. Päivitetyt suunnitel-
mat on hyväksyttävä vuoden lop-
puun mennessä.

Haukiputaalla ryhdytään valmi-
ussuunnittelutyöhön heti kun kir-
kollisvaalikiireet helpottavat.

– Asia on kyllä noteerattu, mutta 
olemme ymmärtäneet, että rovas-
tikunnasta tulevat yhteiset ja yksi-
tyiskohtaiset ohjeet seurakunnille 
suunnitelman laatimisesta, kirkko-
herra Jaakko Kaltakari toteaa.

Seurakunta on Haukiputaalla 
mukana myös kunnallisessa turval-
lisuussuunnitelmassa, mutta Kal-
takari huomauttaa, että sen lisäksi 
seurakunnilla on oltava omakin 
valmiussuunnitelma.

Kunnan valmiussuunnitelmaa 
aiotaan työssä luonnollisesti hyö-
dyntää.

Kiimingin seurakunnassa omaa 
valmiussuunnittelua ei ole myös-
kään vielä käynnistetty.

–Näen, että tiivis yhteistyö kunnan 
kanssa on valmiussuunnittelussa 
luontevaa, jopa välttämätöntä, kirk-
koherra Pauli Niemelä toteaa.

Oulun seurakuntayhtymän työ-
ryhmä päivittää entistä valmius-
suunnitelmaa parhaillaan.

Työ saatetaan valmiiksi vuoden 
loppuun mennessä.

Tammikuussa kirkkohallituk-
sesta saapuneen ohjeistuksen mu-
kaan jokaisen seurakunnan tulisi 
tehdä oma valmiussuunnitelma 
yhteiskunnan häiriötilanteiden ja 
poikkeusolojen varalta.

Lisäksi jokaisella rovastikunnalla 
tulee kirkkohallituksen ohjeistuksen 
mukaisesti olla valmiussuunnittelua 
koordinoiva työryhmä.

Valmiussuunnitelmilla kiire
Kirkkoherra

vastaa

Oulussa  seurakuntayhtymän työ-
ryhmä tekee suunnittelutyötä ro-
vastikunnallisen työryhmän puo-
lesta.

Ratkaisuun päädyttiin, koska 
kyse on joka tapauksessa samasta 
alueesta.

Kirkon valmiussuunnittelun 
yleisissä perusteluissa todetaan, 
että valmistelutyön käynnistämi-
sestä seurakunnissa vastaa kirk-
koherra.

Valmiussuunnitelman hyväksyy 
kirkkoneuvosto tai seurakuntayhty-
missä yhteinen kirkkoneuvosto.

–Valmiussuunnitelmat on hy-
väksyttävä seurakunnissa todellakin 
vuoden loppuun mennessä, joten 
koordinoivan  rovastikunnallisen 
työryhmän nimeämisellä alkaa olla 
kiire, Iin rovastikunnan lääninrovasti 
Raimo Karvonen myöntää.

Raahen rovastikuntakokous ni-
mesi viime viikolla työryhmän koor-
dinoimaan valmiussuunnittelua. 
Työryhmässä on taloushallinnon, 
papiston, diakoniatyöntekijöiden 
ja kuntapuolen valmiussuunnitte-
lun edustus.

Limingan rovastikunnassa on 
niin ikään työryhmä aloittanut 
valmiussuunnittelutyön.

–Olemme sopineet, että seu-
rakunnat ryhtyvät omaan valmi-
ussuunnittelutyöhön sen jälkeen 
kun olemme saaneet rovastikun-
nalliselta työryhmältä ohjeet ja 
vinkit. Työryhmä tekee kunnolli-
sen pohjatyön, lääninrovasti Ilkka 
Tornberg luottaa.

SaTU KREiVi-PaLOSaaRi

K irkkoon kohdistuu erityisiä odotuk-
sia kansallisissa kriisitilanteissa, mut-
ta myös paikallisissa häiriötilanteissa, 

kuten suuronnettomuuksissa.
Jumalanpalveluksia ja toimituksia jatke-

taan normaalisti, mutta kaikessa toiminnassa 
keskitytään hädässä olevien tukemiseen ja 
sielunhoitoon, ahdistuksen ja surun koh-
taamiseen, evankeliumin ja toivon sanoman 
ylläpitämiseen ja välittämiseen.

Vainajien hautaaminen on kirkolle uskottu 
yhteiskunnallinen palvelutehtävä, jonka 
hoitamiseen kirkon tulee varautua kaikissa 
olosuhteissa.

Kirkolta odotetaan kriiseissä paljon
Kirkon Henkinen Huolto (HeHu) on hiip-
pakuntiin ja seurakuntiin luotu organisaa-
tio, joka huolehtii käytännön toimenpiteistä 
kriisitilanteissa. Henkinen huolto pitää sisäl-
lään henkistä ensiapua, purkukeskusteluja 
ja jälkipuintia. Myös hengellistä tukea, esi-
merkiksi rukousta, tarvitaan järkytyksen ja 
ahdistuksen hallitsemiseen.

Häiriötilanteissa kirkon rakennuksia voidaan 
käyttää esimerkiksi evakuoitujen majoitta-
miseen  ja ruokailun järjestämiseen.

Lähde: Kirkon valmiussuunnittelun yleiset 
perusteet.

Aamuinen juttutuokio 
puhelimessa voi 
huonosti nukutun 
yön jälkeen antaa 
vanhukselle voimia 
alkavaan päivään.

T uiran ja Karjasillan seurakun-
nassa alkaa uusi puhelinpäi-
vystys, johon vanhusten toi-

votaan soittavan, kun he kaipaa-
vat puhekaveria.

Aamuisesta puhelinpäivystykses-
tä on kokemuksia Etelä-Suomessa. 
Tampereella Aamukorva-niminen 
puhelinlinja palvelee vuosittain lä-
hes 3 000 ikäihmistä. 

Myös Oulun diakoniatyöntekijät 
uskovat, että heidän puhelimensa 
alkavat soida, kun informaatio 
uudenlaisesta palvelusta tavoittaa 
ikäihmiset.

Päivystyksen tarkoitus on pu-
helinsoiton avulla mm. löytää ne 
vanhukset, jotka esimerkiksi lii-
kuntarajoitteisuuden vuoksi ovat 

Uusi puhelinpäivystys palvelee vanhuksia
kodissaan paljon yksin ja tuntevat 
yksinäisyyttä.

Puhelimessa saa luottamukselli-
sesti purkaa sydäntään myös, kun 
läheinen on kuollut tai kun jokin 
muu asia aiheuttaa surua, ahdis-
tusta ja turvattomuutta. 

Seurakunnan työntekijän kanssa 
voi keskustella hengellisistä asiois-
ta. Häneltä saa tietoa kirkollisista 
tilaisuuksista, tapahtumien ajoista 
ja paikoista.

Puhelimessa on tarvittaessa 
helppo sopia kotikäynnistä, jos 
juttutuokiota on hyvä jatkaa pa-
remmalla ajalla.

Liian mitätöntä syytä
soittaa ei ole

Puhelinpäivystystä Tuirassa käyn-
nistänyt Tuulia Kivisaari ja Karja-
sillan seurakunnan diakoniatyön-
tekijä Asta Leinonen toteavat, että 
itse asiassa on vaikea sanoa, mil-
laisissa asioissa heihin ei voisi ot-
taa yhteyttä. Tyhmiä kysymyksiä 
ei ole eikä liian pieniä asioita soi-
tettavaksi 

Kotiapua he eivät pysty tarjoamaan. 
Monen kaipaamaa seurakunnan va-
paaehtoista lähimmäistä ei voi var-
masti luvata. Puhelinpäivystykses-
sä on kyse keskusteluavusta – yh-
teydestä toiseen ihmiseen.

Asta Leinonen rohkaisee van-
huksia tarttumaan puhelimeen. Se 
kannattaa. Usein oloa jo helpottaa, 
kun saa kertoa mieltä painavan 
asiansa ääneen. Tarkka kuunte-
lija osaa kenties sanoa tai kysyä 
jotakin sellaista, joka antaa toivoa 
alkavaan päivään.

Puhelimeen soittavan ei ole pakko 
kertoa nimeään puhelimessa. 

Vaikka vanhuslinjan käynnistävät 
Tuiran ja Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyöntekijät, puhelimessa 
ei ryhdytä kovistelemaan, onko 
soittaja näiden kahden seurakun-
nan alueelta. 

RiiTTa hiRVOnEn

Karjasillan seurakunnan puhelin-
päivystys vanhuksille on keskiviik-
koisin klo 9-11. P. 336 080.

Tuiran seurakunnan puhelin-
päivystys on torstaisin klo 9-11.  
P. 510 240.

Diakoniatyöntekijät 
toivovat puhelimen 
avulla löytävänsä 
niitä vanhuksia, 
joita muu apu ei 
tavoita

Yhteiskunnan häiriö- ja poikkeustilanteissa kirkkoa tarvitaan monella tavalla.

Ri
iT

Ta
 h

iR
VO

n
En

KU
Va

KO
Ti

M
aa

 /
 M

aT
Ti

 Y
Lä

TU
Pa  



4

7.9.-14.9.2006

jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa

menot Oulussa

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

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 su 10.9. klo 
10 messu, toimittaa Anna-
Mari Heikkinen, avustaa Juha 
Valppu, kanttori Raimo Paaso, 
Gloria lauluryhmä. Kolehti 
ahdingossa olevien henkilöiden 
taloudelliseen avustamiseen 
Suomessa, Kirkon diakoniara-
haston kautta.
Heinätorin seurakuntatalo su 
10.9. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Valppu, kanttori Hanna 
Savela.

Karjasillan kirkossa su 10.9. 
klo 10 messu, toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Juha Soran-
ta. Kolehti ahdingossa olevien 
henkilöiden taloudelliseen 
avustamiseen Suomessa, Kir-
kon diakoniarahaston kautta.  
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 10.9. klo 
10 messu, toimittaa Liisa Suor-
sa, avustaa Liisa Karkulehto, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kirkkokahvit. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
10.9. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti Ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakun-
tatalossa: Su 10.9. klo 12 
perhemessu, toimittaa Juha 

Vähäkangas, avustaa Vesa Pöyh-
täri, kanttorina Juha Soranta. 
Valtakunnallinen lähimmäisen 
päivä. Kirkkokahvit. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 10.9. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntata-
lossa su 10.9. klo 12 messu, 
toimittaa Esa Nevala, avustaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Jenni Rautakoski. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Tuiran kirkossa: Su 10.9. klo 10 
messu, toimittaa Helena Paalan-
ne, avustaa Riikka Honkavaara, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ahdingossa olevien 
lähimmäisten taloudelliseen 
avustamiseen Suomessa.
Su 10.9. klo 18 iltamessu, 
toimittaa Riikka Honkavaara, 
avustaa Jarkko Heikkilä kita-
ra, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti ahdingossa olevien 
lähimmäisten taloudelliseen 
avustamiseen Suomessa.
Ke 13.9. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Heikki Jämsä. Koleh-
ti nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 10.9. klo 10 messu, toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Stiven 
Naatus, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira. 
Su 10.9. 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 
10.9. klo 12 messu, toimittaa 
Pasi Kurikka, avustavat Pet-
teri Tuulos, Tuulia Kivisaari 
ja Ulla Rimpinen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti ks. 
Tuira. Vietetään 80-vuotiaiden 
juhlaa.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 10.9. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti ks. Tuira.
Pateniemen kirkossa su 10.9. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Nanna Helaakoski, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira.

Oulujoen kirkossa su 10.9. klo 
10 messu, toimittaa Antti Les-
kelä, saarnaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Lauri Nurkkala
Sanginsuun seurakuntako-
dissa su 10.9. klo 14 sana-
jumalanpalvelus, toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala.

hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Raamattupiiri to 7.9. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo, ruo-
kala. Jatkamme Jesajan kirjan 
lukemista.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 7.9. klo 18.30, 
Intiön seurakuntakoti.
Sana Elää -Raamattu ja ru-
kousilta pe 8.9. klo 18, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 9.9. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 9.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamurukous ke 13.9. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 13.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 13.9. klo 
18, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Puhujana Arvo Alaperä.
Kristillinen miestenpiiri ke 
13.9. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Raamattupiiri to 14.9. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Ilosanoma ihmisille (Jes. 52), 
pastori Anna-Mari Heikkinen.
Karmel-ilta to 14.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Raamattupiiri to 7.9. Maikku-
lan seurakuntatalo. 
Miesten raamattupiiri ke 13.9. 
klo 18.30, Kaukovainion seura-
kuntatalo. 
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke 13.9. klo 18.30, Kaukovai-
nion seurakuntatalo, päivä-

kerhotila.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 14.9. klo 18.30, Kau-
kovainion seurakuntatalo. 

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 7.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Naisten raamattupiiri to 14.9. 
klo 18–20, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Raamattupiiri to 14.9. klo 
15, Pyhän Tuomaan kirkko, 
Ystävän kamari. Mukana Pasi 
Kurikka.

Musiikki
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Urkukonsertti to 7.9. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
ilmoitus.
Konsertti su 10.9. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Ks. ilmoitus.

karjasillan seurakunta

Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 7.9. klo 16–17, Pyhän An-
dreaan 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 
7.9. Maikkulan seurakuntatalo. 
Maikkulan lapsikuoro to 7.9. 
klo 17.30–18.30, Maikkulan 
seurakuntatalo. 
Virsilauluilta su 10.9. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Kastellin kirkkokuoron harjoi-
tus ma 11.9.  klo 18.30–20.30, 
Kastellin kirkko. Uudet ja 

nykyiset laulajat tervetuloa 
kuoroon. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 13.9. klo 18.30, 
Karjasillan kirkko.
Vox Andreas -kuoron harjoi-
tukset ke 13.9. klo 18.30–20, 
Pyhän Andreaan kirkko. Kuo-
rolaulusta kiinnostuneet ter-
vetuloa!

Diakonia
Kuppila aloittaa syyskautensa 
pe 8.9. klo 13–15, Keskustan 
seurakuntatalo. Kuppilassa on 
juttuseuraa yksinäisille. Ohjel-
massa mm. musiikkia ja arvon-
taa, pääpalkintona lahjakortti 
Edeniin. Kahvitarjoilu.
Päihdetyön naistenryhmä pe 
8.9. klo 13, Öbergin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
11.9. klo 14.30, Öbergin talo. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
12.9. klo 13–14, Diakoniakes-
kus, 3.krs. 

karjasillan seurakunta

Karjasillan diakonia- ja lähe-
tyspiiri yhdistyy Kaukovainion 
diakonia/lähetyspiiriin. 
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 11.9. klo 12–13.30, Kauko-
vainion seurakuntatalo. Viikot-
tain kokoontuva piiri kaikille 
diakoniasta kiinnostuneille. 
Maikkulan eläkeläisten ker-
ho ma 11.9. klo 12.30–14, 
Maikkulan seurakuntatalo, 
takkahuone. 
Juttutupa ti 12.9. klo 12–13.30, 
Kaukovainion seurakuntatalo. 
Kokoonnumme yhdessä Ystä-
vänkamarilaisten kanssa. 

Ystävän kammari ti 12.9. klo 
12–13.30, Kaukovainion seura-
kuntatalo. Ystävänkamarissa on 
vapaata keskustelua kahvittelun 
ja hiljentymisen lomassa. Mu-
kana juttutupalaiset.
Ystäväpiiri ti 12.9. klo 13–
14.30, Höyhtyän palvelutalon 
Mummonkammari. Kuukau-
sittain kokoontuva ystäväpiiri 
sekä palvelutalon asukkaille että 
lähellä asuville vanhuksille. 
Maikkulan diakoniapiiri ti 
12.9. klo 14.30–16, Maikkulan 
seurakuntatalon takkahuone. 
Viikottain kokoontuva piiri 
diakoniasta ja diakoniatyöstä 
kiinnostuneille. 
Kaakkurin seurakuntakerho 
to 14.9. klo 12–13.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Vanhemman 
väen säännöllisesti kokoontuva 
ryhmä, jossa ohjelmaa, hartaus 
ja päiväkahvit. 

tuiran seurakunta

Työttömien ateria ti 12.9. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 12.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Madekosken diakoniapiiri 
to 14.9. klo 12, Anja ja Lauri 
Akkasella. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

Kuulovammaiset:
Kuurojen raamattupiiri ma 
11.9. klo 13, Palvelukeskus 
Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri 
ke 13.9. klo 12, Diakoniakes-
kus.
Kehitysvammaiset:

Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 12.9. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
Kehitysvammaisten keskuste-
lukerho ti 12.9. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Näkövammaiset:
Kerho ke 13.9. klo 13–14.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. 
Raamattu- ja keskustelupiiri to 
14.9. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Yhdessä Tuomasmessuun la 
16.9. Kokoonnutaan joukolla 
Diakoniakeskuksen pihalle 
klo 17.45 ja kävellään yhdessä 
kirkkoon. Ilmoita tulostasi, niin 
osaamme järjestää riittävästi 
oppaita, p. 3161 322.
Näkövammaisten syysleiri 
22.–24.9. Juuman leirikeskus. 
Ilmoittaudu 8.9. mennessä p. 
3161 322.

Lähetys
Lähetyssoppi to 14.9. klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Lähetyssoppi 
on kohtaamispaikka, vohve-
likahvila ja myyjäiset. Tuotto 
Suomen Lähetysseuran hyväksi. 
Uusia vastuunkantajia tarvitaan 
kahvilan emänniksi ja moniin 
muihin tehtäviin. Myyjäista-
varoita ja muita lahjoituksia 
otetaan vastaan lähetyssopessa. 
Ota yhteyttä lähetyssihtee-
reihin: Tarja Oja-Viirret 040 
5747172 tai Raija Korhonen 
040 5747105. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 13.9. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
12.9. klo 18–20, Kaukovainion 
seurakuntatalo. 

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Perhekerhot:
Intiön seurakuntakoti to 7.9. 
klo 10–11.30. 
Heinätorin seurakuntakoti ke 
13.9. klo 10–11.30. 
 
karjasillan seurakunta

Perhekerhot keskiviikkoisin 
klo 9–10.30: Kaukovainion 
seurakuntakoti ja Maikkulan 
seurakuntatalo. 
Päiväkerhot ovat alkaneet 
2001-2002 syntyneille lapsille. 
Vapaita paikkoja voit kysyä 
vs lapsityönohjaajalta Päivi 
Lohilahti-Mällinen p. 040 
5747108. 
Perhekerhot: 
Kaakkurin toimintakeskus ma 
11.9. klo 10. 
Kastellin kirkko ke 13.9. klo 
9.30–11. 
Pyhän Andreaan kirkko ke 
13.9. klo 10. 

tuiran seurakunta

Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11: 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Perhekerhot keskiviikkoisin 
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klo 9.30–11:
Koskelan seurakuntakoti, Kui-
vasjärven seurakuntakoti, Pa-
teniemen kirkko, Rajakylän 
seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelukeskus, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Pyhän Luukkaan 
kappeli.

OulujOen seurakunta

Talvikankaan perhekahvila ti 
12.9. klo 9.30–11, Talvikankaan 
monitoimitalo, nuorisotilat. 
Perhekerhot keskiviikkoisin 
klo 9.30:
Huonesuon seurakuntako-
ti, Myllyojan seurakuntatalo, 
Sanginsuun seurakuntakoti ja 
Väliaikaistila, Hintantie 89.
Pyhäkoulut sunnuntaisin 
klo 12:
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti, Hintan seurakuntatalo, 
Huonesuon seurakuntakoti ja 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerhot:
Heikkilänkankaan seurakunta-
koti, ke 13.9. klo 9.30–11. 
Saarelan seurakuntakoti, ke 
13.9. klo 9.30–11. 

Varhaisnuoret
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Puuhakerho 1–3-luokkalaisille 
ma 11.9. klo 18, Myllytulli. Ker-
ho on ilmainen. 
Keramiikkakerho 3–6-luok-
kalaisille ti 12.9. klo 16–18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kerho on ilmainen. 
Liikuntakerho 3–6-luokkalai-
sille ti 12.9. klo 16, Kasarmin lii-
kuntasali. Kerho on ilmainen. 
Askartelukerho 3–5-luokkalai-
sille to 14.9. klo 13.30, Mylly-
tullin ala-aste / luokkatila. Ota 
mukaan pieni välipala. Kerho 
on ilmainen. 

nuoret
Nuortenilta ke 13.9. klo 18–20, 
Öbergin talo. 

nuoret aikuiset
Messu su 10.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 10.9. klo 18, Tuiran 
kirkko. 
Aamurukous ke 13.9. klo 7.45–
8, Pyhän Luukkaan kappeli
Ison kirjan ilta to 7.9. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
 

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Ikäihmisten neuvola to 7.9. klo 
12, Intiön seurakuntakoti. 
Hopealanka ma 11.9. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 14.9. klo 
12. 

karjasillan seurakunta

Lähimmäisen päivä su 10.9. klo 
12–14, Kaukovainion seurakun-
tatalo. Valtakunnallisen lähim-
mäisen päivän aiheena on Van-
huus voimavarana. Aloitamme 
perhemessulla. Kirkkokahvit. 
Teemaan liittyvää ohjelmaa; 
puhe Maija-Liisa Pohti, isovan-
hempien merkityksestä kertoo 
Jonna Kauppila, yhteislauluja, 
juontaa Asta Leinonen. 
Kastellin seurakuntakerho to 
14.9. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkon seurakuntasali. Van-
hemman väen kokoontuminen 
Sanan ääreen. Päiväkahvit. 
Karjasillan kirkon remontin 
takia Karjasillan kirkolla ei 
ole kerhoa. 

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! 
Eläkeläisten seurat to 7.9. klo 
13, Tuiran kirkko. Seuroissa 
puhuvat pastorit Päivi Jussila 
ja Harri Fagerholm, kanttorina 
Heikki Jämsä. Seurojen jälkeen 
kahvit. Linja-auton reitti: klo 
12.00 Pateniemen kirkko, klo 
12.05 Palokan palvelukeskus, 
klo 12.10 Rajakylän seura-
kuntakoti, klo 12.15 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, ajaa 
Emäpuuntietä, klo 12.30 Hii-
dentien päätepysäkki, ajaa 
järvitietä, klo 12.35 Alppilan 
pysäkki, klo 12.45 Kangastien 
palvelukeskus, klo 12.50 Tuiran 
kirkko. Paluu noin klo 14.30. 
Seurakuntakerho, Tuiran kirk-
ko, Myllytie 5, tiistaisin 12.9., 
19.9., 10.10., 17.10., 24.10., 
7.11., 14.11., 21.11. ja 28.11. klo 
13–14.30. Kerhossa on mukana 
diakoniatyöntekijä Aino-Liisa 
Ilkko, p. 040 751 0064. Ota 
ilmoitus talteen!
Seurakuntapiiri to 14.9. klo 13. 
Pyhän Tuomaan kirkko, Mieli-
kintie 3. Syksyn kokoontumiset 
14.9., 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 
19.10., 9.11., 16.11., 23.11., 
30.11. ja 7.12. Ota ilmoitus 
talteen!
Vireyttä ja voimaa 75+ -
ryhmä to 21.9. on tarkoitettu 
Tuiran terveysasemapiirin yli 
75-vuotiaille. Tavoitteena on 
löytää uusia ystäviä sekä saada 
vireyttä ja voimaa päivään. 
Ryhmä toteutetaan yhteistyönä 
Lassintalon seniorikeskuksen  
kanssa. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset 12.9. mennessä 
Lassintalon seniorikeskukseen, 
p. 044 703 5154.

Leirit ja retket
karjasillan seurakunta

Perheretki Ranuan eläinpuis-
toon la 30.9. Retken hinta on 
aikuisilta 30 e, lapsilta 7–14 v. 
25 e, lapsilta 3–6 v. 15 e ja alle 
2 vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoit-
tautumiset 22.9. mennessä 
Yhteisen seurakuntapalvelun 
toimistoon, p. 3161 347 arkisin 
klo 9–16. 

OulujOen seurakunta

Perheretki Ranuan eläin-
puistoon la 23.9. Ensisijaisesti 
Myllyojan suuralueella asuville. 
Lähtö Myllyojan seurakuntata-
lolta la klo 8.30. Paluu noin klo 
17. Ilmoittaudu 15.9. mennessä 
p. 5313 513. Järjestäjinä Oulu-
joen seurakunta ja Myllyojan 
suuralueen työryhmä.
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. 

Kuorot ja  
yhdistykset
Kirkkokuoron harjoitukset 
alkavat ke 6.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, takkahuone. 
Kuoroa johtaa Annukka Palola, 
p. 044 3022 973. Tervetuloa 
myös uudet laulajat!
Uuden sekakuoron harjoi-
tukset to 7.9. klo 17.30–19.30, 
Karjasillan kirkko. Lisätietoja 
Samuli Välimäki p. 050 3075030 
tai Olli Heikkilä p. 041 5479 
929. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Oulun tuomiokirkkokuoron 
harjoitukset to 7.9. klo 17, 
Keskustan seurakuntatalo, juh-
lasali. Vanhat ja uudet laulajat 
tervetuloa!

karjasillan seurakunta

Oulun seudun virsikuoro ma 
11.9. klo 18.30, Kaukovainion 
seurakuntatalo. 

tuiran seurakunta

Pyhän Tuomaan Lapsikuoron 
ryhmä 3 (isot) syyskauden 
aloitus to 7.9. klo 17, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Tiedustelut 
Anu Vuorenmaa, p. 040 5633 
191.
Nuortenkuoron syyskauden 
aloitus to 7.9. klo 18–20, Pyhän 
Tuomaan kirkko.  
Pyhän Tuomaan Lapsikuoron 
(pienet) syyskauden aloitus to 
14.9. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Huom! Aloituspäivä on 
siis 14.9. eikä 7.9. kuten alunpe-
rin sovittiin. Tiedustelut Raakel 
Pöyhtäri, 040 5747 086.

Muut menot
Puuhakerho ma ja ke klo 9, 
Intiössä, hautausmaan huol-
torakennus. Puuhakerhossa 
tehdään puutöitä. 
Hyvässä seurassa -illat pe 8.9. 
klo 18, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. Oletko kaivannut 
menopaikkaa perjantai-illaksi, 
ajatustenvaihtoa ja yhdessä-
oloa? Hiippakunnan lähetyssih-
teeri Matti Laurila johdattelee 
aiheeseeen Käskyjen sisältönä 
rakkaus.
Fransukurssi la 9.9. klo 10–15, 
Myllyojan seurakuntatalo, 
Ystävän kamari. Tule solmei-
lemaan pitsiä. Ohjaajana Terttu 
Hietala.
Pyhäkoulukirkko su 10.9. klo 

Kansainvälisyys
English Service su 10.9. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Jumalanpalvelus arabiak-
si su 10.9. klo 18, Kauko-
vainion seurakuntatalo.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Kalle Iisakki Hautamäki ja Riitta 
Tellervo Kanniainen, Marko 
Veli Tapani Hätälä ja Marika 
Mirjami Luokkala, Eero Johan-
nes Kiianmies ja Miia Marjatta 
Taivainen,Ville Veikko Olavi 
Kuuluvainen ja Ulla Helena He-
lanen, Janne Johannes Luoto ja 
Katja Susanna Kess, Iiro Joosua 
Lahtinen ja Henna Karoliina 
Sorvari, Tuomo Artturi Onka-
lo ja Marjo Susanna Paimen, 
Juho-Pekka Tapani Pöyhtäri 
ja Anne Pauliina Hietamäki, 
Kari Juhani Rasinkangas ja Ulla 
Maija Laukkanen.
Karjasilta: Petri Markus Hakala 
ja Hanna-Mari Lamminmäki, 
Olli Aulis Johannes Heinonen 
ja Sisko Marjaana Oikarinen, 
Juho Kalevi Hokkanen ja Outi 
Hannele Huovinen, Petri Juhani 
Jahnsson ja Maria Katriina 
Huhtamäki, Pasi Tero Kalevi 
Huotari ja Noora Karoliina 
Näsi, Kimmo Ilmari Helomaa ja 
Seija Sinikka Marjaana Koisti-
nen, Paavo Johannes Väänänen 
ja Pinja Pauliina Oilinki,  Antti 
Juhana Määttä ja Annastiina 
Aulikki Räihä, Andrew Thomas 
Ratcliff ja Paula Helena Lukka-
rila, Marko Juhani Kervinen ja 
Virva Johanna Tervonen, Harri 
Tapani Majala ja Alli Talvikki 
Heikkinen, Jouni Matias Äijälä 
ja Johanna Heidi Maria Jalan-
der, Tuukka Taneli Pirttimaa ja 
Salla Eerika Kaisto, Jouko Juha-
ni Väänänen ja Mirva Tuulikki 
Molkoselkä. 
Tuira: Tero Aulis Raudasoja ja 
Päivi Elina Kervinen, Marko Kai 
Matias Heikkilä ja Hanna-Ma-
ria Kristiina Tapio, Ari Samuel 
Ilvesluoto ja Petra Johanna 
Haapalahti, Karri Olli Matias 
Kouri ja Minna Maria Karvo-
nen, Juha Heikki Eljas Seppälä 
ja Johanna Maria Karppinen, 
Marko Tapani Säynäjäaho ja 
Anne-Mari Kristiina Alatalo, 
Timo Tapio Taipaleenmäki 
ja Sari Karoliina Parviainen, 
Tuomas Tapani Tyni ja Tuula 
Anneli Peltokangas, Mikko Ta-
pani Ylitalo ja Annaleena Tyni, 
Vesa-Matti Anselmi Rautiola 
ja Marja Tuulikki Lätti, Mikko 
Antero Väisänen ja Kaisa-Leena 
Mäkelä, Juha Ilari Korhonen ja 

Asta Helena Patronen, Erasmus 
Petrus Van Niekerk ja Satu 
Kaarina Niemelä, Turkka Ta-
pio Rekola ja Sanna Katariina 
Määttä, Ilpo Henrik Hänninen 
ja Tiina Sisko Unelma Sarja, 
Petri Jaakko Kauppi ja Marjut 
Kristiina Erholz, Lasse Johannes 
Kaikkonen ja Jenni-Pauliina 
Partanen, Vesa Jaakko Olavi 
Kokko ja Satu Sinikka Anttila, 
Kristian Johannes Latvajärvi 
ja Tanja Susanna Tirkkonen, 
Jarmo Kalervo Torvinen ja 
Sari Annukka Kokkonen, Juk-
ka-Pekka Karjalainen ja Sirpa 
Johanna Toppinen, Mikko 
Petteri Mutanen ja Liisa Kaarina 
Kauppinen, Kai Matias Vik-
stedt ja Rinna Mariza Mariella 
Kehusmaa.
Oulujoki: Mikko Juhani Similä 
ja Heidi Hannele Tuokila, Asko 
Sulo Tabell ja Siru Susanna 
Soinne, Marko Antero Tapio 
ja Johanna Katariina Tomperi, 
Timo Olavi Muhojoki ja Päivi 
Johanna Ojala, Jouni Kalevi 
Siironen ja Tiina Kristiina Ojan-
takanen, Antti-Eemeli Suronen 
ja Tiina Maria Väyrynen, Janne 
Ilmari Koivikko ja Piia Kristiina 
Mustasaari.  

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Anna-Liisa Oravainen s. Vuoris-
to 90 v, Elma Maria Karjalainen 
s. Savilampi 83 v, Ossi Matias 
Luoma 82 v, Tieno Katariina 
Pikkarainen s. Sandelin 92 v, 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Aaro Juha Antero Sipilä, Heidi 
Johanna Julia Särkelä, Juuso 
Matias Ung, Toivo Tapio Jo-
hannes Viinikangas. 
Karjasilta: Kerttu Olivia Heik-
kinen, Hanna Esteri Moisanen, 
Emil Aarni Oskari Pehkonen, 
Aada Olivia Seppänen, Sandra 
Elmiina Tahkola, Laura Inkeri 
Elisabet Salo, Kristian Josua 
Humalajoki, Saimi Loviisa 
Koistinen, Hiski Leo Herman-
ni Moilanen, Nea Elvi Elina 
Mäkäräinen, Elina Helmiina 
Määttä, Saimi Katriina Nie-
melä, Saimi Elina Possakka, 
Emmilotta Adalmiina Sinervo, 
Nuutti Mikael Säynäjäkangas, 
Jani Kalervo Mikonpoika Tuu-
laniemi, Jere Ilmari Mikonpoika 
Tuulaniemi.
Tuira: Milla Riina Marjaana 
Hautajärvi, Jere Matias Hieta-
järvi, Viivi Emma Elina Hyvä-
rinen, Veeti Tapio Kolu, Samu 
Asser Elmeri Laakso, Joona 
Kasperi Leinonen, Eemeli Pie-
tiläinen, Sofia Emilia Saukkola, 
Micke Antony Vainionpää, Kiia 
Mirella Vanhatupa, Iina Emilia 
Brask, Olivia Bertta Henriikka 
Korhonen, Nelli Anni Emilia 
Kynsilehto, Niko Kasperi Lei-
nonen, Roosa Aamu Adeliina 
Ronkainen, Salla Alina Seppä-
nen, Lauri Eerik Vilmi.
Oulujoki: Aatu Juhani Heikkilä, 
Essi Marjatta Koivu, Joonas 
Valtteri Mäkelä, Jeremias Ossian 
Nevatalo, Rasmus Aarto Ilmari 
Pietikäinen, Sampo Ilmari Se-
pänheimo, Henri Samuel Tabell, 
Jenny Emilia Kuparinen, Senni 
Hilja Marianne Mäki, Veikka 
Viljami Berg, Aada Kristina 
Fredriksson, Heta Helmi Maria 
Immonen, Jussi Lauri Johan-
nes Karppinen, Celina Desiré 
Kemppainen, Markus Aleksi 
Loponen, Tuukka Matias Pel-
tola, Jaakko Juhani Sääskilahti, 
Venla Katariina Tervo, Viivi 
Eleonoora Tervo, Lotta Airi 
Marikki Hamari.

Irma Aulikki Veijalainen 63 v, 
Sakari Mäki 86 v, Sylvia Veh-
kaperä s. Nurmela 83 v, Veikko 
Johannes Mällinen 86 v, Veli 
Olavi Karhumaa 84 v.
Karjasilta: Esko Veli Ilmari 
Kiminki 52 v, Iiris Hannele 
Ahoranta s. Ahoranta 48 v, 
Margit Alice Blomqvist 78 v, 
Martta Helena Pikkuhookana 
s. Holtinkoski 87 v, Hilda Taimi 
Määttä s. Jaakkola 76 v, Lyydi 
Augusta Myllyniemi s. Isola 
85 v, Vieno Maria Hiltula s. 
Juntunen 74 v.
Tuira: Hilja Lyyli Kaiponen s. 
Kaiponen 92 v, Laura Kyllikki 
Niemitalo s. Kuusela 83 v, Paavo 
Antero Tumelius 70 v, Sirkka 
Elina Lamminaho 96 v, Teemu 
Vilho Antero Poutiainen 33 v, 
Aino Aleksandra Perkiömäki 
s. Koskelo 92 v, Eila Katariina 
Määttä s. Keskitalo 80 v, Helli 
Maria Väliaho s. Karppinen 74 
v, Kalevi Pietari Viippola 90 v, 
Matti Reino Herman Niiranen 
62 v, Otto Mikael Hakanen 84 v, 
Soile Inkeri Lampinen s. Mikko-
la 55 v, Vesa Veli Virta 54 v.
Oulujoki: Sirpa Helena Rö-
ning-Junnonaho s. Röning 50 
v, Reijo Aleksanteri Juutinen 
51 v.

Sunnuntaisin klo 12: Heikkilänkankaan monitoimitalo 
• Hintan seurakuntatalo • Huonesuon seurakuntakoti 
• Kaukovainion seurakuntatalo (pyhäkoulukirkko) 
• Kuivasjärven seurakuntakoti • Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskus • Maikkulan seurakuntatalo • Myllyojan 
seurakuntatalo • Myllytulli, Makasiininkatu 6 • Niitty-
aro, Purjehtijantie 4 • Rajakylän seurakuntakoti
Sunnuntaisin klo 15: Pyhän Luukkaan kappeli, 
Kansainvälinen pyhäkoulu
Sunnuntaisin klo 16.30: Rauhan Sanan pyhäkoulu, 
Koulukatu 10
Parittomien viikkojen perjantaina klo 18.30: 
Välivainion rukoushuone, Siirtolantie 28

Tiedustelut: Aila Valtavaara p. 040 574 7109, 
Eveliina Korkea-aho p. 040 588 1543, 
Outi Metsikkö p. 050 521 3380.

pYhäkOulut 

12, Kaukovainion seurakunta-
talo. Pyhäkoulukirkon toteut-
tamisessa ovat apuna pyhäkou-
lulaiset ja pyhäkoulunopettajat. 
Kirkkokahvit. Ota mummo ja 
pappa mukaan!
Tasauskahvila 11.–13.9. klo 
10–17, Oulun tori.
Hiljaisuuden retriitti 13.–
15.10. Rokualla. Lisätieto-
ja Katariina Pitkäseltä p. 
050 3868 677 tai Ulla Säilä p. 
040 5747 129. Ilmoittautumi-
set 22.9. mennessä Yhteisen 
seurakuntapalvelun toimistoon 
p. 3161 347.
Toiminta-ja keskustelukerho 
to 14.9. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
70-vuotta täyttävien synty-
mäpäiväjuhla su 24.9. klo 10, 
Kastellin kirkko. Ilmoittautu-
minen kirkkoherranvirastoon 
14.9. mennessä, p. 5313200

Tuiran seurakuntaan pe-
rustetaan uusi nuorten 
gospel-ryhmä. Gospelmu-
siikkia esittävää lauluryh-
mää/kuoroa ei seurakun-
nasta vielä löydy. 

Ryhmän tarkoitus on 
osallistua erityisesti ilta-
messuihin ja nuorten 
messuihin, mutta var-
masti monen haave on, 
että nuoret ja nuorten 
musiikki voisivat olla läsnä 
ns. ”perinteisessä ” koko 
seurakunnan jumalanpal-
veluksessakin. 

Gospel-ryhmä kokoon-
tuu Tuiran kirkolla kes-
kiviikkoisin klo 18-19.30. 
Ryhmään ovat tervetullei-
ta kaikki gospel-kärpäsen 
puraisemat ja laulutaitoi-
set nuoret. Nuotinluku-
taitoa ei tarvita. 

Ryhmää vetää musiikin-
opettajaopiskelija Kaisu 
Boutellier, jolle pyydetään 
ilmoittautumaan etukä-
teen joko sähköpostitse 
kaisuhaa@mail.student.
oulu.fi tai puhelimitse 
040 5104 529.

nuorten gospel-ryhmä 
Tuiraan 



6

Su 10.9. klo 10 messu tuomiokirkosta, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa Juha Valppu, kant-
torina Raimo Paaso, Gloria-lauluryhmä.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 13.9. klo 16.15 Voiko lapsen menetyksestä sel-
viytyä? Lasten sururyhmän vetäjä Hannele Lusikka 
Marja Blomsterin vieraana.

To 14.9. klo 16.15 Millainen lähimmäinen olen? Petra Portaankorvaa 
haastattelee Marja Blomster.

Su 10.9. klo 10 messu Raahen kirkosta.

R a D i O - O h j E L M aT

Sururyhmät
Pyhän Luukkaan kappelilla to 14.9. klo 17.30. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen to 7.9. mennessä Raili Toppiselle p. 040 5747 145 tai Pasi 
Kurikalle p. 040 5747 139.

Heinätorin seurakuntatalolla to 14.9. klo 18.00. Tiedustelut päivystä-
vältä papilta p. 3161 402 arkisin klo 9.30–12.00.

Myllyojan seurakuntatalolla to 14.9. klo 18.30. Tiedustelut  lehtori  
Riitta Kentala p. 040 5747 094 tai diakoniatyöntekijä Eija Röning  
p. 040 5580 435. Ilmoittautuminen 11.9. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. 5313 513.

Kaukovainion seurakuntatalolla to 21.9 klo 17.30. Vetäjinä pastori Esa 
Nevala ja diakoniatyöntekijä Sirpa Kemppainen. Tiedustelut ja il-
moittautuminen 14.9. mennessä Sirpa Kemppaiselle p. 040 5747 163.

Itsemurhan kautta läheisensä menettäneiden suru-
ryhmä alkaa syksyllä. Lisätietoja sairaalapastori Annamaija Mattila,  
p. 040 579 7803.

Eroryhmä
Perheasiain neuvottelukeskuksessa, Kirkkokatu 5, keskiviikkoisin  
klo 15–16.30 alkaen 20.9. Ilmoittautumiset p. 5618 700. 

www.oulunseurakunnat.fi

Vapaaehtoisten siunaaminen 
uudelle tehtäväkaudelle  
Oulussa su 17.9. jumalan-
palvelusten yhteydessä.

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ja erityisdiakonia
Oulun tuomiokirkossa klo 10

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andrean kirkossa klo 12

Tuiran seurakunta
Pyhän Tuomaan kirkossa klo 12

Oulujoen seurakunta
Oulujoen kirkossa klo 10

Diakonialeirit
Rokuan leirikeskus:
22.–24.9.  
Kehitysvammaisten perheleiri
2.–5.10.     
Eläkeläisten leiri, etusija  
Oulujoen seurakuntalaisilla
9.–12.10.   
Työttömien leiri, etusija  
Karjasillan seurakuntalaisilla
2.–5.11.  
Veteraanileiri
Juuman leirikeskus:
22.-24.9.   
Näkövammaisten leiri

Ilmoittautuminen erityisdia-
konian toimistoon, p. 3161 321 
ma–pe klo 9–16 viimeistään kak-
si viikkoa ennen leirin alkua.

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

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

Isä-poika

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun ev.-lut. seurakunnat 
ja ONMKY järjestää isille ja 
kouluikäisille pojille leirin, 
jonka ohjelmassa on paljon toi-
minnallista yhdessäoloa omaa  
aikaa unohtamatta. Hinta 
aikuiset 41 e, lapset 27 e. Il-
moittautumiset p. 3161 347 
arkisin klo 9–16.

15.–17.9. Rokualla

Virkaanastujaiskonsertti
Pianisti Markus Vaarasta tulee Oulun Konservatorion säestäjä. 
Oulun laulajatähdet Helena Juntunen, Tuomas Katajala, Virpi 
Räisänen ja Petri Pussila sekä säveltäjä Ilmari Mäenpää järjes-
tävät Markus Vaaralle virkaanastujaiskonsertin Oulussa Madet-
ojan salissa sunnuntaina 10.9. klo 16.

– Säestäjän virka voi yleisön korvissa kuulostaa “harmaalta 
taustatyöltä”. Säestäjän työ on kuitenkin erityisesti laulumusii-
kissa keskeinen; hyvän ja huonon säestäjän ero on uskomatto-
man suuri. 

– Markus on erittäin pidetty säestäjä ja pianisti mm. laulajien 
keskuudessa. Siksi myös oululaiset laulajakomeetat lähtivät mu-
kaan konserttiin talkooperiaatteella, Ilmari Mäenpää kertoo.

Markus Vaara on oululaisille tuttu myös kanttorina, ja hän 
opiskelee edelleen kirkkomusiikkia. 

Päivi niemi Kellonkartanossa
Elämme maailmassa, jossa erilaiset päihteet ja huumeet ovat 
monille arkipäivää. Uususkonnot ja noituus leviävät, saatanan-
palvontakin pääsee säännöllisesti otsikoihin. Päivi Niemelle 
(www.paiviniemi.net) tämä kaikki oli omakohtaisesti tuttua jo 
nuoruudesta lähtien. Hän tietää, mitkä voimat ihmistä sitovat 
ja orjuuttavat, mutta hän löysi myös tien vapauteen.

Nykyisin Päivi toimii nuorisoevankelistana kautta maan. Hänen 
sanomastaan heijastuu raitis ja realistinen ote aihepiiriin, josta 
usein vaietaan ja jonka suhteen moni kokee suurta avuttomuutta. 
Ensi viikonloppuna Päivi Niemi vierailee Kellonkartanossa.

Taiteellinen ilta 
Pentti Murron muistoksi

The Prisoners ja Pentti Murto -työryhmä järjestävät taiteellisen 
illan oululaisen runoilijan Pentti Murron (1954-2005) kunniak-
si Kirkkotorin koulutuskeskuksessa, Asemakatu 5, sunnuntai-
na 10.9. kello 18.30-20.30. Luvassa on laulu- ja musiikkiesityk-
siä, runolausuntaa ja uutta tekniikkaa hyödyntävä nk. tekstiki-
no-produktio. Lisäksi on mahdollista uppoutua kuvataiteeseen, 
joka liittyy monella tavalla Pentti Murtoon. Ilta on osittain myös 
saksankielinen. 

haukiputaan Laulu ottaa 
uusia laulajia

Haukiputaan seurakunnan Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu ot-
taa uusia laulajia. Haukiputaan Laulu on nuorekas, kamarikuo-
rotyyppinen sekakuoro, jossa on tällä hetkellä n. 20 laulajaa.

Kuoro järjestää tulevalla toimintakaudella laulajilleen myös 
henkilökohtaista äänenmuodostuksen opetusta pätevien laulu-
pedagogien avulla. Kuoron tärkeimpänä tehtävänä on rikastuttaa 
kotiseurakuntansa jumalanpalvelus- ja musiikkielämää. Se pitää 
vuosittain useita omia konsertteja.

Haukiputaan Laulua johtaa Haukiputaan seurakunnan kanttori 
Hannu Niemelä, johon kuorosta kiinnostuneiden toivotaan otta-
van yhteyttä: p. 040-5471 660 tai e-mail: hannu.niemela@evl.fi

Lähimmäisen päivä Kiimingissä
Kiimingissä vietetään Lähimmäisen päivää sunnuntaina 10.9. Päi-
vän teemana on Vanhuus voimavarana.

Päivä alkaa messulla kello 10 kirkossa, jossa kirkkokuoro laulaa. 
Seurakuntakeskuksessa nautitaan kirkkokahvit. Päivän juhlassa 
Viola Räisänen soittaa viulua. Ohjelamassa on myös Satu Kreivi-
Palosaaren runoja ihmisen elämänkaaresta, esiintyjinä ovat Eila 
Honkanen, Taimi Karjalainen, Minna Hernberg, Mira Kelahaa-
ra, Tirinkylän koulun oppilaita sekä seurakunnan isosia. Mukana 
ovat myös kappalainen Markku Palosaari, kanttori Jarkko Met-
sänheimo ja diakonissa Ulla Junttila.

Kirkkoon ja juhlaan kutsutaan kaikenikäisiä kiiminkiläisiä. Voit-
ko tarjota kyydin naapurisi vanhukselle? Kirkkokyytiä tarvitsevat 
voivat soittaa kirkkoherranvirastoon, puh. 8161 003.

K iimingin seurakunnassa kaikki ehtoollisleipä 
on gluteenitonta. Ratkaisuun on päädytty 

jo muutamia vuosia sitten.
– Meistä tuntui yksinkertaisemmalta, että 

tarjolla oleva ehtoollisleipä käy kaikille, kertoo 
seurakuntamestari Hannu Kajava.

Gluteeniton ehtoollisleipä on luonnollisesti 
kalliimpaa kuin tavallinen.

– Kyse ei ole niin suuresta menoerästä, että 
se voisi olla kustannuskysymys,  Kajava huo-
mauttaa.

Jos oikein tarkkoja ollaan, pitäisi papin pestä 
kätensä siinä välissä kun on käsitellyt tavallista 
leipää ja ottaa käteensä gluteenittoman ehtool-
lisleivän.

– Jotkut keliaakikot ovat todella herkkiä. 
Toivoisin, että seurakunnat tietäisivät ja tie-
dottaisivat vielä paremmin tästä asiasta. Myös 
kahvitilanteissa gluteenitonta vaihtoehtoa pitää 
olla aina tarjolla, Kajava muistuttaa.

– Kuulostaa hyvältä, kommentoi kiiminkiläis-
ratkaisua Suomen Keliakialiiton toiminnanjoh-

taja Leila Kekkonen.
– Siinä tilanteessa helpottaa varmasti kaikkia 

osapuolia, jos leivän gluteenittomuutta ei tar-
vitse erikseen miettiä.

Suomessa diagnosoidaan joka vuosi 2 000 
uutta keliakiatapausta, ja sairautta pidetään 
siltikin vahvasti alidiagnosoituna.

Keliakiaa vuodesta 1992 sairastanut tuomio-
kirkkoseurakunnan kanttori Maija Tynkkynen 
kertoo, että tietoisuus gluteenittomasta ruo-
kavaliosta on lisääntynyt viimeisen 15 vuoden 
aikana hurjasti.

– Tuomiokirkossa gluteenitonta ehtoollislei-
pää saa pyydettäessä. En ole kokenut sitä järjes-
telmää ongelmalliseksi.

50 kappaleen rasia gluteenitonta ehtoollislei-
pää maksaa 11,50 euroa, jolloin kappalehinnaksi 
tulee 0,23 euroa. Tavallisen ehtoollisleivän kap-
palehinta on 0,12 euroa.

(SK-P)

Meneillään on 11. valtakunnallinen keliakiaviikko.

Kaikki ehtoollisleipä gluteenitonta

Markus Vaara
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Tuomiokirkkoseurakunnan 
pastori Juha Valppu 
tekee hartiavoimin 
töitä kotinsa kellarissa 
ja lähestyvien 
seurakuntavaalien 
taustalla.
Hänellä on vielä viikko 
aikaa värvätä uusia 
ehdokkaita. 

j uha Valppu nojautuu tuolis-
saan eteenpäin, kun hän ryh-
tyy puhumaan marraskuisis-

ta seurakuntavaaleista. Miksi ne 
eivät kiinnosta kirkkoon kuulu-
via? Onko löysää rahaa niin pal-
jon, ettei ole tarpeellista aktiivi-
sesti vaikuttaa, mihin jäsenmak-
suja käytetään?

Valppu puhuu käsittämättömäs-
tä luottamuksesta. 84,5 prosenttia 
suomalaisista on kirkon jäseniä, 
mutta vain noin 14 prosenttia tuosta 
joukosta käytti neljä vuotta sitten 
oikeuttaan vaikuttaa.

Onko olemassa mitään toista in-
stituutiota, järjestöä tai yhdistystä, 
jonka väki olisi näin passiivista. 
Valppu ei keksi esimerkkiä.

Tuomiokirkkoseurakunnan uusi 
pastori haluaa uskoa, että kirkolla 
on merkitys niiden elämässä, jot-
ka kuuluvat kirkkoon. Syy kirkon 
jäsenyyteen ei voi olla pelkästään 
tapa ja tottumus tai laiskuus ero-
ta siitä.

Siksi hän houkuttelee tuntemi-
aan ihmisiä ehdokkaiksi ja yllyttää 
käyttämään äänestämällä vaikutta-
mismahdollisuutta vaaleissa. 

Valppu haluaa muutosta 
luottamuselimiin

jäsenistön usko
ja tahto edustettuina

Juha Valpun suostuttelutaidot ovat 
käytössä, koska hän haluaa, että 
luottamushenkilöt edustavat ai-
dosti seurakuntalaisten koko kir-
joa, heidän uskoaan, toiveitaan ja 
tahtoaan. Kirkko on yhtä kuin seu-

rakuntalaiset.
Valtaa ei pidä jättää pienille aktii-

visille ryhmille, jotka määräävät koko 
suuren kirkkolaivan kurssin.

– Näin ei saa olla, koska yhä edel-
leen valtaosa suomalaisista kuu-
luu kirkkoon. Mikään poliittinen 
puolue ei nauti edes 30 prosentin 
suosiota.

juha Valppu tyhjentää kotinsa kellaria kärry kerrallaan hiekasta. Sa-
manlaisella sitkeydellä hän houkuttelee myös ihmisiä seurakuntavaali-
ehdokkaiksi. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.

Luottamushenkilöiden on muo-
dostettava sellainen kokoonpano, 
että se heijastaa nykyistä paremmin 
koko kuvaa seurakuntalaisista, 
Valppu toistaa ajatuksensa.

Vaatimus ei pidä sisällään kai-
ken luutimista uusiksi. Nykyisis-
sä luottamushenkilöissä on hyviä 
vastuunkantajia.

– Luottamustoimiin pitää vain 
saada uusi sukupolvi kasvamaan. 

Unelmia
pitää olla

Juha Valppu sanoo, millaisia hen-
kilöitä hän kaipaa kirkon päätök-
sentekoon.

– Elämää syvästi ymmärtäviä, 
monessa liemessä keitettyjä kansa-
laisia. Vahvoja ja tahtovia aikuisia, 
joilla on unelmia kirkosta ja taito 
nähdä asioita sydämellään.

Valppu kääntää vielä saman asi-
an toisinpäin: luottamushenkilöi-
nä pärjäävät huonosti seurailijat ja 
virkamiesten pyöriteltävinä olevat. 
Seurakuntapappia mietityttää jäse-
nistön väheneminen kirkossa.

– Lähtijät kokevat kirkon itselleen 
etäiseksi. Näin ei tarvitsisi olla. 

Valppu protestoi, ettei kaukaiseksi 
koettu kirkko tule inhimillisem-
mäksi, jos sen jäsenet käpertyvät 
kuoreensa tai lähtevät pois. 

Pastorin lääke on aktiivisuus. Rohkea 
keskustelu ajankohtaisista asioista 
synnyttää näkyjä kirkosta. 

Tavallista seurakuntalaista pa-
remmin keskustelun virittäminen 
onnistuu luottamushenkilöiltä. 
Heillä on ainakin siihen loistavat 
areenat seurakuntasaleissa.

RiiTTa hiRVOnEn

Lapsensa menettä-
neiden ryhmässä 
suru on yhteinen, 
vaikka kaikilla on 
oma erilainen 
menetyksensä.

O ululaisten Marianna Sor-
san, Teemu Myllylän ja 
puolitoistavuotiaan Aurin 

kodissa on paljon enkeleitä. Niitä 
on keittiössä ja olohuoneen hyl-
lyn päällä.

Valkoisten enkeleiden ja palavan 
kynttilän vieressä on valokuva pie-
nestä nukkuvasta vauvasta, Pietarista. 
Marianna ja Teemu menettivät hä-
net eräänä yönä lähes kolme vuotta 
sitten, kun pikkuinen oli vain reilun 
kahden kuukauden vanha.

Mariannan ja Teemun tukena 
kuolinyönä oli sairaalapastori. 
Hän antoi Pietarille hätäkasteen 
ja pysyi lähellä.

Kymmenen kuukautta tapahtuneen 
jälkeen tutuksi tullut pappi kysyi 
puhelimessa, tulisivatko Marianna 
ja Teemu seurakunnan lapsensa 
menettäneiden sururyhmään.

Teemua ajatus ensin hieman ar-
velutti. Seurakunnan järjestämät 

Vertaistuki tuntui hyvältä
tapahtumat olivat hänelle vierai-
ta. Hän halusi kuitenkin lähteä 
tapaamaan muita, joilla oli sama 
kohtalo kuin heillä.

Marianna iloitsi kutsusta. Hen-
gelliset asiat olivat tulleet hänelle 
tärkeiksi, ja hän kaipasi vertaistukea: 
onko tällaista sattunut muillekin 
kuin meille? Voiko tästä selvitä?

Sanan puolikas riitti

Marianna ja Teemu saivat puhua 
ryhmässä luottaen, että siinä jou-
kossa kaikki tiesivät, miltä heis-
tä tuntuu. Välillä he kuuntelivat 
toisia ja huomasivat, että suru oli 
samanlainen vanhemmilla, jot-
ka olivat menettäneet lähes aikui-
sen lapsensa.

Puhuminen ja kuunteleminen 
teki hyvää. Välillä riitti yksi köm-
pelö sana ja muut tiesivät, mistä 
puhutaan. Kenellekään ei tarvinnut 
selittää pahaa oloaan.

Teemu sanoo, ettei hänen su-
runsa kasvanut ryhmässä, vaikka 
kaikilla oli oma, erilainen tarina 
kerrottavanaan. 

– Suruni ei vain voinut enää tulla 
suuremmaksi.

Ryhmän vetäjä ei sanonut, mistä 
ryhmässä milloinkin puhutaan. Ryh-
mäläiset toivat keskusteluun aiheet. 

Välillä ne olivat hyvinkin arkisia. 
Hengellisyyttä ei tuputettu kenel-
lekään. Yhteinen kokoontuminen 
päättyi runoon tai musiikkiin.

Sairaalapappi saattoi pitkän ko-
kemuksensa perusteella lohduttaa 
vanhempia, että he selviävät su-
russaan ja elämässään eteenpäin, 
vaikka eivät koskaan unohda me-
netettyä lastaan.

RiiTTa hiRVOnEn

Mariannan ja Teemun kodissa puhutaan Pietarista. auri katsoo kuvaa ja 
kertoo Pietarin nukkuvan.

Oulun ev. –lut. seurakuntien lapsensa 
menettäneiden sururyhmä alkaa 21.9. 
klo 18.30 Heinätorin seurakuntako-
dissa. Kokoontuminen kahdeksan ker-
taa ennen joulua ja kaksi kertaa alku-
vuodesta -07.  

Ryhmää ei suositella ensimmäisinä 
kuukausina menetyksestä, vaan aikaisin-
taan vasta 4-6 kuukauden kuluttua. 

Ilmoittautumiset 15.9. mennes-
sä sairaalapastori Hannele Lusikalle,  
p. 040 5797806.

Sähköpostikor-
tilla vaaleihin 

Nuorten aikuisten e-kortti 
kutsuu ehdokkaaksi tai ää-
nestämään syksyn seurakun-
tavaaleissa. Nuorten aikuisten 
vaalisivuilla www.kannakor-
tesikirkkoon.fi on tarjolla vii-
si erilaista korttimallia.

E-kortin tavoitteena on 
saada lisää alle 30-vuotiaita 
ehdokkaiksi seurakuntavaa-
leissa. Kortilla voi houku-
tella mukaan kavereitaan ja 
tuttujaan. 

E-kortilla on voimaa myös 
äänestäjien hankinnassa. 
Nuoret voivat kertoa omasta 
ehdokkuudestaan suurelle jou-
kolle ihmisiä ja siten hankkia 
itselleen äänestäjiä. E-kortti 
tavoittaa kaikenikäisiä, sillä 
vastaanottaja tarvitsee vain 
tietokoneen ja sähköposti-
osoitteen.

VirsiVisa 
käynnistyy taas
Virret tulevat taas tutuiksi 
koululaisille, kun VirsiVisa 
2006-2007 käynnistyy syksyl-
lä virsien opettelulla. Harjoi-
teltavien virsien listasta löyty-
vät muun muassa Kuule, Isä 
taivaan pyyntö tää ja Jeesus, 
sinä itsekin. Visassa kilpaile-
vat peruskoulujen kolman-
nen ja neljännen luokan op-
pilaat. Virsivisa huipentuu 
toukokuussa 2007 veisatta-
vaan finaaliin.

Opiskelijat 
tukevat 

koulutusta 
Oulun yliopiston ylioppilas-
kunta (OYY) on kerännyt kor-
keakouluopiskelijoilta noin tu-
hannen euron lahjoituksen Pe-
lastakaa Lapset ry:n kyläkou-
luhankkeelle Etiopiassa.

Lahjoituksella voidaan esi-
merkiksi hankkia vuoden 
kirjat kahdellesadalle lapselle 
tai perusravinto noin viidelle-
kymmenelle lapselle kuukau-
den ajaksi.

Verotulot 
ennallaan

Seurakuntien verotulot pysyi-
vät vuonna 2005 samalla ta-
solla jo kolmannen peräkkäi-
sen vuoden. Runsas neljännes 
seurakuntien kokonaiskustan-
nuksista käytettiin edelleen 
lapsi- ja nuorisotyöhön.

Seurakunnat saavat valta-
osan, 81 prosenttia, tuloistaan 
verotuloina. Vuonna 2005 
seurakuntien verotulot olivat 
yhteensä 831 miljoonaa euroa. 
Kirkollisveroa seurakunnat sai-
vat vuonna 2005 keskimäärin 
167 euroa jäsentä kohti.

Kristillinen 
työväenaate 
100 vuotta

Suomen Kristillisen Työväen 
Liitto juhlii satavuotista toi-
mintaansa Tampereella 10.9. 
Ensimmäinen kristillinen työ-
väenyhdistys perustettiin siel-
lä vuonna 1905.
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Hyvä virsi paikkaa paljon

”Radiohartaudet ovat olleet minulle jokapäiväistä leipää 60-lu-

vun alusta saakka, kun muutimme Ouluun. 

Ne ovat olleet tärkeitä, koska epäilevä saa niistä vahvistusta. 

Puhujan rohkaisevat sanat ja positiivisuus ovat tärkeitä. 

Radiohartaudet alkoivat muuttua ja hiipua kymmenisen vuot-

ta sitten. Nykyisin saattaa kuulla puheita, joissa ei ole yhtään 

Raamatun sanaa.

Hartauden pitäjät kertovat mielellään inhimillisiä tarinoi-

ta elämän sattumuksista. Niilläkin on sijansa, mutta toisessa 

yhteydessä. Ne voivat olla hartauden lähtökohta, jos kertomus 

liittyy Raamattuun.

Puheita kuunnellessa minulle on tullut sellainen tunne, et-

tei Raamatun sanaa oteta nykyisin todesta. Se on jonkinlaista 

rekvisiittaa.
Kun Jeesuksen ylösnousemuksesta puhutaan tarinana, se on 

ikävää. Kristinuskosta riisutaan sen perusasiat, jos kirjoitus Kris-

tuksen syntymästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta hylätään.

Hyvä virsi paikkaa huonon puheen.

Eikö puhuja voisi lukea vaikka psalmitekstin, jos hänestä 

tuntuu ettei ole mitään muuta puhuttavaa kuin turhanpäinen 

viihteellinen tarina?

Kirkossa kuulee vielä hyviä saarnoja. Joskus kyllä sielläkin tulee 

sellainen olo, että oliko puhe saarna vai mikä se oli.

Tarinoiden kertominen kuuluu enemmän radiohartauksiin 

kuin jumalanpalveluksen saarnoihin.”

Esko Laukkanen

Opettaja
Oulu

Muutkin kuin papit 
radiossa tuntevat nahoissaan, 
että saarnaan kohdistuu 
tällä hetkellä ristiriitaisia, 
lähes kohtuuttomia 
odotuksia.

K irkon tiedotuskeskuksen radiovä-
ki on saanut kesän aikana tavallista 
runsaammin palautetta Yle Radio 
1:n aamu- ja iltahartauksista. Osa 

kuulijoista kiittää, toiset moittivat niitä lii-
an viihteellisiksi. Hengellinen syvyys puut-
tuu, sanovat moittijat.

Kirkon radiotoimituksen toimituspäällikkö 
Anneli Vartiainen kertoo, että vilkas kes-
kustelu virisi, kun dramaturgi Outi Nyytäjä 
kirjoitti kesällä terävästi Helsingin Sanomi-
en Kanavalla-kolumnissa radiohartauksista. 
Hän totesi mm., että on alkanut kerätä kieli-
kukkasia radion aamuhartauksista. Nyytäjä 
ei pitäisi pahana, vaikka Jumalakin pääsisi 
viimeisessä lauseessa mukaan tarinaan.

Kirjoitus innosti osan radion aamu- ja 
iltahartauksien noin 300 000 päivittäisestä 
kuuntelijasta keskustelemaan, ovatko ny-
kyiset hartaudet liian jutustelevia ja pelkkiä 

hartauden pitäjien ”stooreja”. 
Vartiainen iloitsee keskustelusta. Onhan 

arkiaamujen kahdella radiohartaudella (klo 
6.15 ja klo 7.50) enemmän kuulijoita kuin 
Suomen kirkkojen yhden sunnuntaiaamun 
kaikilla jumalanpalveluksilla yhteensä.

Kyse on laajemmasta
murroksesta

Tuiran seurakunnan pastori Päivi Jussila 
tuntee radiohartauskritiikin kohdistuvan 
osaltaan myös häneen. Hän on pitänyt kah-
deksan aamuhartautta tämän vuoden aika-
na ja jäljellä on vielä neljä. 

Jussila kertoo mielellään kertomuksia ar-
jen keskeltä, eli hänen tyylilajinsa on juuri 
sellainen, jonka jotkut kokevat hengellisesti 
liian kevyeksi hartauspuheeksi.

Päivi Jussila näkee, ettei tämänhetkinen 
radiohartauskritiikki ole yksittäinen ilmiö. 
Hänen mielestään kirkossa on meneillään 
murros, jonka syvyyttä ja merkitystä ei osata 
vielä arvioida. 

– Etsimme uusia ja erilaisia tapoja ym-
märtää Jumala ja puhua hänestä. On vai-
keaa, oikeastaan mahdotonta, määritellä, 
millainen Jumala on. Emme voi tavoittaa 
häntä sellaisena kuin hän on.

– Siksi meidän on mahdollista puhua Ju-
malasta lähinnä kertomalla, mitä ihmisten 
välillä tapahtuu: onko kohtaamisissamme 
huolenpitoa ja välittämistä vai välinpitä-
mättömyyttä, jopa vihaa

– Nykypäivän ihmisille Jumala ei enää ole 
pelottava tuomari jossakin kaukana tuon-
puoleisuudessa, vaan hän vaikuttaa arjen 
kohtaamisissamme, ihmisten keskellä. 

– Ei ole lopulta ehkä tärkeää määritellä, 
kuka Jumala on. Voimme toki sanoa, että 
Jumala on kaikkivaltias, armollinen tai esi-
merkiksi oikeudenmukainen. Tärkeämpää 
meidän kannaltamme on se, että Jumala 
”tapahtuu” meidän ihmisten välisessä vuo-
rovaikutuksessa, siellä, missä teemme hyvää. 

arjenmakuisia hartauksia

*Ensimmäinen aamuhartaus radioitiin maaliskuussa 1932, sen jälkeen aa-
muhartaus on lähetetty käytännöllisesti katsoen joka arkiaamu.

*Alkuvuosina ja vuosikymmeninä  puhuttiin paljon mm. syntien sovituk-
sesta ja anteeksiannosta. Nykyisin opillisia kysymyksiä käsitellään huo-
mattavasti harvemmin.

*Tämän päivän hartauksissa tuodaan esille ihmisten arkielämän huolia 
ja vaikeuksia. Entistä useammin käsitellään lasten ja vanhusten proble-
matiikkaa.

*Tunnustukselliset hartausohjelmat on YLE:n ohjelmatoiminnan ainoa 
alue, jonka sisältövastuu on siirretty yhtiön ulkopuolelle, hartausohjelmi-
en valvontaelimelle. Siinä ovat edustettuina YLE:n lisäksi Suomessa toi-
mivat kristilliset kirkkokunnat.

*Aamuhartaus YLE Radio 1:ssä ma-la klo 6.15 ja 7.50. Iltahartaudet ma-
pe klo 18.50. Ehtookellot ja iltahartaus la klo 18.

 

Papilla pukkaa hikeä puhetta tehdessä

Kiukkuisimmat seurakuntalaiset kyselevät, ovatko pappien hartauspuheet muuttuneet 
radiossa liian viihteellisiksi tarinatuokioiksi.
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OULU-KUVATEOS
JÄLLEEN MYYNNISSÄ!
Suositun Seutunsa keskellä Oulu -kuvateoksen
toinen painos on valmistunut. Kirja on myynnissä kirjakaupoissa.
Lisätiedot ja suurempien erien tilaukset www.oulukirja.com.

Seurakuntalainen tutustuu 
saarnan valmistelemiseen. 
Hän sanoo papille, 
ettei ketään saa tuomita, 
mutta kaikkia pitää herätellä.

Y likiiminkiläinen Pirjo Arvola-Siltakoski tapaa He-
lena Paalanteen, jolla on saarna ensi sunnuntaina 
Tuiran kirkossa. Pyhäpäivän aiheena on lähimmäi-

nen. Evankeliumi kertoo leskestä, joka antoi kaiken omis-
tamansa kirkon uhriarkkuun.

– Hyvä aihe, kun Nälkäpäiväkeräyskin on kohta, 
Arvola-Siltakoski toteaa. – Toisaalta, eikö lähimmäisyys 
pitäisi olla kirkossa aiheena joka päivä?

Helena Paalanne ajattelee, ettei kirkossa oikeastaan ole-
kaan kuin kaksi puheenaihetta: Jumala ja lähimmäinen. 

Kertomus leskenrovosta on sytyttävä. Se kehottaa anta-
maan niin, että tuntuu. 

Saarnaajaa aihe innostaa. Naisen teko on uskalias. Hän 
luottaa Jumalan huolenpitoon. 

– Rohkeus ylittää omia rajoja on välttämätöntä, jotta 
maailma muuttuisi paremmaksi, Paalanne miettii. – Ker-
tomuksessa ei siis puhuta vain rahasta. 

Papilla pukkaa hikeä puhetta tehdessä

Saarnassa oltava 
protestia

Raamatun tekstiä
ei myydä halvalla

Pirjo Arvola-Siltakoski miettii, saako pappi saarnapöntös-
tä kehottaa häntä antamaan viimeisetkin senttinsä lähim-
mäisen hyväksi. Saarnan pitää herätellä, mutta ”ei kiitos” 
minkäänlaiselle ojentamiselle. Jokainen aikuinen vastaa 
valinnoistaan ja tavastaan osallistua keräyksiin.

Ylhäältä ei voi antaa neuvoja, Helena Paalanne tietää, ja 
sanookin saaneensa jo opiskeluaikana ohjeen, että saarnaa 
tulee miettiä, miten se puhuttelee esimerkiksi kaupasta 
kotiin kiirehtivää perheenäitiä.

Paalanne ei halua myydä halvalla tätä eikä muitakaan 
Raamatun kertomuksia. Leskenrovossa on ainesta protes-
tipuheeseen. Sellaisiksi hän saarnat ymmärtääkin. Niissä 
jokaisessa tulee olla ihmisoikeustaistelija Martin Luther 
Kingin kuuluisan puheen sävy: I have a dream (Minulla 
on unelma).

Arvola-Siltakoski on samaa mieltä. Kirkosta lähdettä-
essä on oltava mitä miettiä. Kodissa saa tulla mieleen: se 
pappihan sanoi niin. 

Jos kirkon ovella herää miettimään, mitä siellä oikein 
puhuttiin, papin teologiset visiot eivät koskaan löytäneet 
sellaista muotoa, jonka kaikki voivat ymmärtää.

Rh

Hän on läsnä arkisissa sattumuksissa, vaikka 
emme tietoisesti Jumalan nimeä mainitsisi-
kaan, Jussila kertoo ajatuksiaan.

Pappia vedetään
kahteen suuntaan

Muutama vuosi sitten julkaistua Saarnan 
käsikirja –teosta yhtenä toimittanut TT Jari 
Jolkkonen sanoo, että papin puheisiin koh-
distuu tällä hetkellä yhtä lailla radiossa kuin 
jumalanpalveluksissa ristiriitaisia, lähes koh-
tuuttomia odotuksia ja paineita. 

Osa odottaa niiden olevan raamattuope-
tusta, ja toiset taas toivovat puheen olevan 
helppoa kokemuksellista, tarinoivaa kieltä. 
Jälkimmäiset ovat kuulijoita, jotka eivät 
tunne omakseen kristillistä perinnettä ja 
uskonnollista kieltä.

– Kaikkien toiveisiin ei voi vastata. Joku 
jää aina kylmäksi, Jolkkonen toteaa.

Hänen mielestään ainoa tapa vastata eri-
laisiin odotuksiin on yritys saada Jumalan 
sana ja ihmisten arkikokemus vuorovai-
kutukseen.

– Eikö kuulija pety usein juuri silloin, kun 
toinen puuttuu? Saarnasta katoaa sisältö, jos 
se on pelkkää ihmisten kokemusten kuvai-
lua tai arvailua. 

– Toisaalta saarna ei kosketa, jos siinä 
jäädään menneisyyteen Galilean järven 
rannalle.

Joensuun yliopistossa teologiaa opettavaa 
Jari Jolkkosta harmittaa, kun kirkolle esite-
tään kokoajan kehotuksia muuttua. 

– Ei kenenkään yksilön eikä kirkon iden-
titeetti voi perustua jatkuviin uudistuksiin 
ja muutoksiin. Identiteetti, omin olemus, 
perustuu vain niille asioille, jotka ovat py-
syviä. Meillä täytyy olla yhteisiä totuuksia, 
ja niistä papit eivät saa arkailla puhua. 

– Jumalan armon lisäksi sellaisia ovat esi-
merkiksi kymmenen käskyn yhteiset eettiset 
totuudet, kuten toisen hengen, avioliiton, 
omaisuuden ja maineen kunnioittaminen.

RiiTTa hiRVOnEn

helena Paalanne kertoo Pirjo arvola-Siltakoskelle, että hän aloittaa saarnan tekemisen rukouksella. Sen jälkeen tietokoneen 
viereen alkaa kerääntyä kirjoja, joista on apua saarnan teossa.
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Hailuoto

7.-14.9.2006

Santaholman koululla 7-12 v. maa-
nantaisin klo 17-18.30 liikuntakerho, 
seurakuntakeskuksessa/ Wirkkulassa 
7-12 v. torstaisin klo 17-18.30 kok-
kikerho ja Takkurannan koululla 
7-12 v. keskiviikkoisin 16.30-17.30 
liikuntakerho. Poikakerhoista vastaa 
nuorisotyönohjaaja Pekka Rintamäki, 
p. 040 5436 960, 5471 362.
Tyttökerhot: Aseman koulu 7-12 v. 
maanantaisin klo 17-18 tyttökerho, 
Hietalanmäen koululla 7-12 v. tiis-
taisin klo 17-18 tyttökerho, Jokikylän 
koululla 7-12 v. tiistaisin klo 17-18 
tyttökerho, Keiskan koululla 7-12 v. 
tiistaisin klo 17-18 tyttökerho, Kellon 
srk-kodissa 7-12 v. maanantaisin  
klo 16.30-18 kokkikerho, 7-12 v. 
tiistaisin klo 16.30-18 kokkikerho, 
Kiviniemen koululla 7-12 v. tiistaisin 
klo 18-19 tyttökerho, Martinniemen 
srk-kodissa 7-8 v. tiistaisin klo 17-18 
tyttökerho,  9-12 v. tiistaisin klo 18-19 
tyttökerho, 7-12 v. keskiviikkoisin klo 
17-18.30 kokkikerho, Martinniemen 
koululla 5-6 lk perjantaisin klo 17-
18.30 tyttöjen ja poikien liikuntakerho, 
Parkumäen koululla 7-12 v. tiistaisin 
klo 17-18 tyttöjen ja poikien seka-
kerho, Santaholman koululla 7-12 v. 
tiistaisin klo 17-18 tyttökerho, seura-
kuntakeskuksessa/ Wirkkulassa 7-9 
v. tiistaisin klo 17-18.30 kokkikerho, 
10-12 v. keskiviikkoisin  klo 16.30-18 
kokkikerho ja Takkurannan koululla 
7-12 v. keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 
liikuntakerho. Tyttökerhoista vastaa 
nuorisotyönohjaaja Ulla Nyyssönen, 
p. 0400 766 603, 5471 362.  
Kokkikerhoihin pääsee 12 ensim-
mäistä ilmoittautunutta lasta/kerho. 
Ilmoittautumiset to 14.9. klo 10-16 
Ulla Nyyssönen, p. 0400 766 603 (tytöt) 
Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960 (po-
jat). Kokkikerhojen tarvikemaksu on 
9 euroa syyslukukaudelta ja 9 euroa 
kevätkaudelta.
Muuta toimintaa varhaisnuorille: 
Aloitamme 6-luokkalaisten avoimet 
ovet: Martinniemen srk-kodissa tors-
taisin klo 15-18, Kellon srk-kodissa 
keskiviikkoisin klo 15-18 ja Kirkon-
kylällä, Vanhalla seukkarilla torstaisin 
klo 15-18.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä  myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Haukiputaan kirkossa aukioloaikana ja 
kesäillan sävelhartauksien yhteydessä 
sekä Oulussa Kirjakauppa Biblia ja 
Musiikki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Kellonkartano: Miten meitä sidotaan 
ja miten vapautua? 9.-10.9.,  nuori-
soevankelista Päivi Niemi. Nuorten 
leiri 9.-10.9., mukana Päivi Niemi 
ja Pepi Sihvonen. Ilm. 7.9. mennessä 
nuoriso@kellonkartano.fi tai Pepille, 
p. 050 4955 556.

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

T ä M ä  V i R S i

(TOiSinTO RaUMaLTa, RUOTSiSSa 1781. SUOM. 1786. 
UUD. niiLO RaUhaLa 1979. ViRSiKiRjaan 1986)

Toppilan Laulustudion johtaja Hannu Sirén  nostaa esille vir-
ren 621: Matkamiehen mieli palaa. Hän tunsi virren aikanaan 
jo Siionin lauluista tuttuna versiona.

-Tekstissä verrataan hienosti elämää matkantekoon. Virressä 
on myös häpeilemättä säilytetty kristikunnalle vanhastaan kuu-
luva morsiusmystiikka, Kristus on ylkä, seurakunta morsian. 
Häävertaus tuo pyhän ja etäisen Kristuksen konkreettisemmaksi, 
lähelle. Niilo Rauhala, joka tekee itse modernia runoa, osoittaa 
hallitsevansa täydellisesti myös mitallisen ja loppusoinnullisen 
runon ja kirjoittaa sitä vielä tuoreesti. Virren melodia houkuttelee 
vastustamattomalla tavalla laulamaan. Tämä virsi ei kulu.

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.
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Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
myyntipalvelu@lomaliitto.fi
www.lomaliitto.fi

Tuetut 
Teemalomat

syksy ja joulu 2006
Tuetut lomat on suunnattu sellaisille henkilöille ja perheil-
le, joilla ei omin voimavaroin ole mahdollisuutta viettää 
lomaa. Hakijoiden valintaan vaikuttavat hakijan/perheen 
tulotaso, aiemmin saatu lomatuki, terveydellinen tilanne 
ja muut loman tarvetta osoittavat tekijät.

Lomajaksot ovat pituudeltaan 5 vrk. Omavastuuosuus 
vaihtelee lomakohteen ja ajankohdan mukaan 95–200
/aikuinen, 20–30 /lapsi 6–14 v. Hinnat sisältävät 
majoituksen, puolihoidon (aamiainen + päivällinen) sekä 
monipuolisen lomaohjelman.

Lomakohteet
• Hotelli Keurusselkä, Keuruu
• Hotelli Korpilampi, Espoo
• Hotelli Rantakalla, Kalajoki
• Hotelli Ylläs Saaga, Ylläsjärvi
• Kylpylä Hotelli Casino, Savonlinna
• Punkaharjun Valtionhotelli ja Lomakeskus

Tilaa hakemus
Hakuaineiston voi tilata Lomaliitto ry:stä ma–pe 
klo 8.30–16.00 puh. (09) 6138 3210 tai (09) 613 8311. 
Hakuaineisto ja sähköinen palautusmahdollisuus:
www.lomaliitto.fi/lomatoiminta.
Hakemusten tulee olla Lomaliitossa viimeistään 
3 viikkoa ennen lomaa. Hakuaika päättyy 31.10.2006.

Lomatuet myönnetään sosiaalisin, terveydellisin ja talou-
dellisin perustein Raha-automaattiyhdistyksen avustuk-
sesta lomatoiminnan tukemiseen.

Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

Puh. 0800-143 000
www.cancer.fi, adressit@cancer.fi

Adresseja myyvät myös:
postit, kirja-, kukka- ja paperi-

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005

Saarenkartanon har-
taus to 7.9. klo 14.30.
Leena Ketolan 70-
vuotissynttärit kir-
kolla la 9.9. Ruokai-
lu srk-salissa klo 12. 
Ohjelmallinen osa kirkkosalissa klo 
13, minkä jälkeen n. klo 14.30 kahvit 
srk-salissa. Mahdolliset muistamiset 
Pirjo Lehtiniemen työn tukemiseen 
Etiopiassa lähetystyön johtokunnan 
tilin kautta Hailuodon OP 503007-
44588, viestiin Leenan synttärit tai 
maljaan tarjoilupöydällä.
Sanajumalanpalvelus su 10.9. klo 10, 
Matti Keskinen.
Saaren Sirkut ke 13.9. klo 14.45-16.
Perhekerho Luukulla to 14.9. klo 
9.30.
Kirkkokuoro aloittaa laulukauden 
to 14.9. klo 18.30. Tervetuloa mukaan 
iloiseen joukkoon!
Rauhanyhdistys: Liisa ja Jaakko Hol-
milla su 10.9. klo 17, puhujana Erkki 
Alasaarela.

Messu kirkossa su 
10.9. klo 10, liturgia 
Heinonen, saarna 
Kaltakari, kanttorina 
Niemelä, Trio Ma-
likat. Lähimmäisen 
päivä ja vanhusten kirkkopyhä. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
srk-keskuksessa. Mikäli tarvitset 
kirkkokyytiä, ota yhteytä diakonia-
toimistoon, p. 5472 636 perjantaina  
klo 9-11.
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 7.9. klo 17.  
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.
Seurakuntakerho Jokivarren vanhus-
tentalolla ma 11.9. klo 13 sekä Kellon 
srk-kodissa ke 13.9. klo 13. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon  ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Eläkeläisten juttukahvila Martinnie-
men srk-kodilla to 14.9. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaus-
hetki, jonka jälkeen kahvit ja vapaata 
keskustelua. Verenpaineen mittausta 
klo 13.30-14.30. Mikäli tarvitset 
kuljetuksen kerhoon, ota yhteyttä 

diakoniatoimistoon  ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11, puh. 
5472 636. 
Toivon torstai Ylitorniolla to 14.9. 
Kirkon Ulkomaan avun ilmainen kou-
lutuspäivä. Kyyti järjestetään. Ilm. ja 
erikoisruokavaliot Helille, p. 040 5898 
362 viim. pe 8.9. mennessä.
Rantapohjan alueen kehitysvam-
maisten kirkkopyhä su 17.9. Iissä 
alkaen klo 10 messulla Iin kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen lounas 
seurakuntakodilla ja ohjelmatuokio 
sekä lähtökahvit. Kyyditys järjestetään 
tarpeen mukaan. Ilmoittautumiset ja 
erikoisruokavaliot pe 8.9. mennessä 
Heli Puuperälle, p.040 589 8362.
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.
Haukiputaan seurakunnassa toi-
mitetaan 12.-13.11.2006 seurakun-
tavaalit, joissa vuoden 2007 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 
27 jäsentä kirkkovaltuustoon. Va-
litsijayhdistyksen perustamisasia-
kirjojen lomakkeita liitteineen on 
saatavana kirkkoherranvirastosta. 
Valitsijayhdistyksen perustamisasia-
kirja 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  kerhot alkavat syys-
kaudella viikolla 38, syyslomaviikolla 
43 ei ole kerhoja. Viimeinen kerhoviik-
ko on viikko 48. Kevätkaudella kerhot 
alkavat viikolla 2, hiihtolomaviikolla 
10 ja pääsiäisen hiljaisella viikolla 
ei ole kerhoja. Viimeinen kerho on 
viikolla 17. Kerhoihin ilmoittaudu-
taan paikan päällä kerhonohjaajille. 
Kerhoihin voi osallistua kesken toi-
mintakauden.
Poikakerhot: Aseman koululla 7-12 v. 
keskiviikkoisin klo 17-18 liikuntaker-
ho, Jokikylän koululla 7-12 v. keski-
viikkoisin klo 17-18.30 liikuntakerho, 
Keiskan koululla 7-12 v. tiistaisin klo 
17-18.30 liikuntakerho, Kellon srk-
kodissa 7-9 v. maanantaisin klo 16-
17.30 kokkikerho, 10-12 v. torstaisin 
klo 16.30-18 kokkikerho, Kirkonky-
län koululla 7-12 v. keskiviikkoisin 
16-17.30 liikuntakerho, Kiviniemen 
koululla 7-12 v. maanantaisin klo 
16-17 liikuntakerho, Martinniemen 
koululla 5-6 lk perjantaisin klo 17-
18.30 tyttöjen ja poikien liikuntakerho, 
Martinniemen srk-kodissa 7-12 v. 
maanantaisin klo 17-18.30 kokkikerho, 
Parkumäen koululla 7-12 v. tiistaisin 
klo 17-18 tyttöjen ja poikien sekakerho, 

Rauhanyhdistys: Haukipudas: seurat 
ry:llä la 9.9. klo 19, Timo Vänttilä ja su 
10.9. klo 17, Pentti Kopperoinen, Osmo 
Sarajärvi. Jokikylä: raamattuluokka 
isoille ja pienille ry:llä pe 8.9. klo 17, 
alueompeluseurat pe 8.9. klo 18.30 
Aila ja Heikki Rehulla sekä Helena ja 
Seppo Ketolalla, seurat ja paikkakun-
nalle muuttaneiden tapahtuma ry:llä 
su 10.9. klo 13, päiväkerhot ry:llä to 
7.9., ke 13.9. ja to 14.9. klo 17.30-19, 
Kello: syysretki Runtelin laavulle su 
10.9, makkara- ja mehutarjoilu, seu-
rakuntapäivä ry:llä su 10.9. klo 15, 
Juhani Pitkälä.
Kuolleet: Rauha Laina Heikkilä 96 
v., Martta Hellin Holma 91 v., Laura 
Emilia Mustaniemi 21 v.
Avioliittoon kuulutettu: Timo Olavi 
Finnberg ja Mona Maria Kylli. Lasse 
Jorma Mikael Jäntti ja Sari Maria 
Uusijärvi. Janne Vesa Jokitalo ja Anna 
Susanna Karppinen. Juha Tapani 
Ukonaho ja Jaana Kristiina Alikoski. 
Tero Juhani Boström ja Sanja Katarii-
na Granat. Jouni Petteri Heikkinen ja 
Marja-Liisa Karppinen. Janne Olavi 
Rautio ja Kati Johanna Tuomela. Asko 
Kalervo Kuusisto ja Outi Susanna 
Tuomela.
Kastettu: Essi Emilia Laaksolinna, 
Otto Hermanni Nasi, Anna Johanna 
Aleksandra Pukinkorva Jussi Reino 
Iisak Markuksela, Julius Juhana Körk-
kö, Niko Kristian Kakko, Atte Matias 
Pärkkä Linnea Elisabet Kokko, Aava 
Elma Kristiina Jämsä, Tomi Viljami 
Juntunen, Pauliina Mirella Ervasti.

Lähimmäisenpäivän 
diakoniajuhla su 10.9. 
Juhlapäivä alkaa mes-
sulla Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa klo 
10. Messun toimittaa 
Korpela, avustaa Riihi-
mäki, kanttorina Jääskeläinen. Kolehti 
Kirkon diakoniarahastolle. Messun 
jälkeen juhla jatkuu ruokailulla kir-
konkylän seurakuntakodissa. Samalla 
vietämme diakonissa Terttu Kokon 
eläkkeelle siirtymistä. Lämpimästi 
tervetuloa. Kuljetus järjestetään tar-
vittaessa, p. 040 779 0368.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Kirpputori Ilonpisara avattu jälleen 
ti 5.9. Avoinna ti ja to klo 14-17, la 
klo 10-13.
Tasaus Oulun kauppatorilla syys-
markkinoiden ajan 11.-13.9. Kem-
peleläisten myyntivuoro ti klo 10-14. 
Tule tasaamaan elinoloja maailmassa 
ostamalla puolikas leipä tai munkki 
kokonaisen hinnalla! Vapaaehtoisia 
tarvitaan myyntivuoroon, ilmoittaudu 
lähetyssihteerille, p.040 779 7705.
Varhaisnuorten kuorot alkavat to 
7.9. klo 16.15-17.15 kirkonkylän seu-
rakuntakodissa ja pe 8.9. klo 15-16 
Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa. Kuoroon otetaan laulutaitoisia 8-14 
- vuotiaita. Kuorossa harjoittelemme 
uusia  lauluja, esiinnymme erilaisissa 
tilaisuuksissa ja teemme retkiä. Kuoro 
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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 12.9. klo 9.30-11. 
Tupoksessa viikolla 40 (odotamme 
kalusteita) uusissa Vanamon tiloissa 
keskiviikkoisin klo 9.30-11.
Nuoret: Nuorten ja nuorten aikuisten 
raamattupiiri  ke 13.9. klo 18-19 lä-
hetysvintillä. Seurakunnan, kunnan 
ja 4H-yhdistyksen kerhot syksy 
2006: Vanamo/Tupos:  Tupoksen 
puuhakerho 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. Ketun-
maan 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.
Partio: Partiojohtajien Pajose 2/06 pe 
8.9. klo 18 alkaen Kotikololla (ellei 
toisin ilmoiteta). Lippukuntailta Li-
mingan seurakuntatalolla ma 11.9. klo 
18-20. Uusien ja vanhojen partiolaisten 
ilmoittautuminen. Vaeltajatoiminnan 
aloitus ke 13.9. klo 18-20 srk-talolla. 
Ota yhteys sähköpostitse virka-aikana  
markku.korhonen@evl.fi 
Rauhanyhdistys: Su 10.9. klo 11.30 
pyhäkoulut ja klo 17 seurat ry:llä. 
Varttuneiden kerho ti 12.9. klo 12. Ke 
13.9. klo 19 sisarilta ry:llä.
Kuollut: Väinö Olavi Vatanen 76 v 7 
kk 29 pv ja Silja Orvokki Väisänen 55 
v 7 kk 16 pv.
Vihitty: Anssi Aleksanteri Lotvonen ja 
Jenni Maria Saarinen, Heikki Antero 
Niemelä ja Tuija Anneli Mäläskä, Jussi 
Lauri Johannes Tulisalo ja Päivi Hilkka 
Vänskä sekä Petri Olavi Nissinen ja 
Anna-Kaisa Pistemaa.
Kastettu: Niklas Antti Daniel Holopai-

Messu kirkossa lä-
himmäisenpäivänä su 
10.9. klo 10, Markku 
Palosaari, Ulla Junt-
tila, Anni Halonen, 
Jarkko Metsänheimo, 
kirkkokuoro. Kolehti kirkon diako-
niarahastolle ahdingossaa olevien hen-
kilöiden taloudelliseen avustamiseen  
Suomessa. Kuljetuspyynnöt  pe 8.9. klo 
14 mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
040 584 4406 tai 8161 003.
Lähimmäisenpäivän juhla ja kirk-
kokahvi messun päätyttyä seura-
kuntakeskuksessa. Juhlassa Satu 
Kreivi-Palosaaren tekemä Elämänkaari 
runo- ja musiikkiesitys ja Viola Räisä-
nen, viulu. 
Sanajumalanpalvelus su 10.9. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla, Markku 
Palosaari, Jarkko Metsänheimo, kolehti 
kuten yllä. 
Vauvakirkko su 10.9. klo 15 seurakun-
takeskuksessa, Miia Seppänen, Birgitta 
Kontio, Saija Kivelä. Kirkkokahvit.
Rauhan Sanan seurat su 10.9. klo 15 
Kirkkopirtillä (huom! paikka), Raimo 
Salonen.
Kirkkokuoro to 7.9. klo 18.30. (Huom! 
aika) Entiset ja uudet laulajat ovat 
tervetulleita kuoroon. Kuoroa johtaa 
Jarkko Metsänheimo, p.0400 487187.
Rukouspiiri to 7.9. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla, Raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
Omaishoitajien ryhmä ma 11.9. klo 
14 Jäälin seurakuntakodilla, Eeva 
Mertaniemi, Ulla Piltonen.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 12.9. 
klo 13 Montin-salissa.
Kylätoimikuntien jäsenten kokous ti 
12.9. klo 18.30 Montin salissa.
Hartaus ke 13.9. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Markku Palosaari, Marja 
Ainali.
Ystäväpiiri to 14.9. klo 14 Huttukylän 
nuorisoseuralla.
Pizzaa ja parisuhdetta pe 15.9. klo 
18.30 Bumerang-pizzeriassa Jäälissä. 
Aiheena vuorovaikutus parisuhteessa, 
aiheesta alustaa Kouluttaja Helena 
Tornberg. Lastenhoito järjestetään 
Jäälin seurakuntakodilla. Pizzalipun 
hinta 5 euroa/pari. Ilmoittautumiset ja 
lastenhoidon varaukset  pe 8.9. men-
nessä perhetyöntekijä Saija Kivelälle, 
p. 040 5609678.
Iin rovastikunnan diakoniapäivä Tai-
valkoskella la 14.10. Aihe: Ikääntyvien 
yksinäisyys. Ilmoittautumiset 4.10. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
040 584 4406 tai 8161 003. Matka on il-
mainen.Lähtö kunnan viraston pihasta 
klo 7.30 ja paluu noin klo 16.30.
Varhaisnuoriso-ja nuorisotyö:.Nuor-
ten ilta to 7.9. klo 19 Jäälin seurakun-
takodissa. Yökahvila pe 8.9. klo 19-23, 
seurakuntakeskuksessa. Tyttöjen 
juttu tiistai-iltaisin klo 18-20 Suvelassa. 
Aloitus ti 12.9. Ryhmä on tarkoitettu 
8-luokkalaisille ja sitä vanhemmille. 
Rippikouluinfo ke 13.9. klo 18, vuonna 
1992 syntyneille ja heidän vanhemmil-
le seurakuntakeskuksessa

Juntunen. Tapio Artturi Heikkilä ja 
Jaana Tuulikki Helisten. Alpo Simo 
Tabell ja Jaana Maarit Kassinen. 
Kuollut: Tuomo Toivo Toppinen, 72 
v. Aino Elsa Maria Malmberg e. Met-
tovaara s. Enojärvi, 72 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

on ilmainen. Lisätiedot Eija Savolainen, 
p.040 779 0337.
Perhekerhot pe 8.9., ti 12.9. klo 9.30-11 
Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa. Perhekerhoja ei ole ke 13.9. 
Kirkkokuoron harjoitukset alka-
vat ke 13.9. klo 18.30 kirkonkylän 
seurakuntakodissa. Tervetuloa myös 
uudet laulajat! Aikuisten kuoroista 
voi kysellä Marja-Liisa Jääskeläiseltä, 
p. 040 779 0316.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu su 
17.9. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE). 
Vieraana Satu Kreivi-Palosaari.
Naisten piiri aloittaa to 21.9. klo 
18.30 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Mukana Timo Riihimäki. Luemme 
Korinttolaiskirjettä (aloitusjakso). Li-
sätietoja voi kysyä Anneli Markkanen, 
p. 040 510 6307. Tervetuloa uudet ja 
entiset! 
Etsimme vapaaehtoisia ensi vuonna 
toteutettavaan Virtaa välillämme- 
parisuhdeprojektiin.  Luvassa on, 
yhdessä muiden rovastikuntamme 
seurakuntien kanssa, ensi kevään ja 
syksyn aikana iso iltatapahtuma, pari-
suhdekurssitoimintaa sekä iltamessu. 
Katso lisää www.evl.fi/virtaa. Ota 
yhteyttä kappalainen Jaakko Tuiskuun, 
p. 040 770 3819 tai diakonissa Soile 
Pakkaseen, p. 040 779 0367.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotol-
le ajanvaraus: kirkonkylän diakonia-
toimisto ma ja to klo 9-10 Marja Posio, 
puh. 561 4541 tai 040 770 7431. Kokko-
kankaan diakoniatoimisto ma ja ke klo 
9-10 Sirkku Määttä, puh. 561 4643 tai 
040 779 0368 ja Soile Pakkanen, puh. 
561 4642 tai 040 779 0367.
Varhaisnuorten kerhot aloittavat 
viikolla 36. Lisätietoja antaa Katriina 
Mäki, p. 040 779 0372.
Nuoret: Päivystys alk. 7.9. torstaisin 
klo 14-16.30 keskustan seurakunta-
talolla. Nuorten ilta to 7.9. klo 19-21 
Vanhassa pappilassa. Päiväpappila 
ti 12.9. klo 14-17 Vanhassa pappi-
lassa. Nuorten lähetystiimi ke 13.9. 
klo 18.30-20 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten pelivuoro keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 18-19.30. 
Kempeleen rauhanyhdistys:  Pe 
8.9. klo 18 Yhteinen raamattuluokka 
molemmille ryhmille ja opettajil-
le kirkonkylän seurakuntakodissa, 
Kirkkotie 11. Raamattuluokan jälkeen 
opettajilla palaveri. La 9.9 klo 12 -14 
Liikennepuistokerho Sarkkirannassa 
kaikille kerholaisille. Su 10.9. klo 12 
pyhäkoulu ry:llä Paiturissa Heli ja Lasse 
Hintsalalla, Roinilantie 8, Kokkokan-
kaalla Ahlholmilla, Pyrstötähti 8, Sark-
kirannassa Leea ja Manne Hannulalla, 
Rytitie 29, klo 17 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe  8.9.  klo 
18.30 syysmyyjäiset ry:llä. La  9.9.  klo 
19  raamattuluokka ry:llä. Su 10.9. klo 
12  pyhäkoulut Haurulla ja Kari Aholal-
la. Su 10.9. klo 16  kodinilta ry:llä.
Kastetut: Eveliina Eliisa Niemi, Vertti-
Elmeri Teronpoika Saikkonen, Joona 
Mikael Sakari Bask, Miska Tapio Haa-
pa-aho, Milla Fredrika Romppainen, 
Leevi Pekka Nestori Koivujärvi, Sanni 
Katariina Alatalo, Ellen Aava Lyydia 
Konttila, Ellen Marlene Tuominen, 
Oona Anni Maria Ojamaa.
Vihitty: Tero Juhani Pisilä ja Satu Jo-
hanna Karjaluoto. Mikko Olavi Pekkala 
ja Sari Anneli Heikkinen. Olli Johannes 
Petäjäjärvi ja Lea Liisa Ulkuniemi. Ari 
Janne Olavi Heinonen ja Saara Maija 
Anita Sahlström. Osmo Juhani Siira 
ja Irma Anneli Nuojua. Jussi Petteri 
Karjalainen ja Raakel Martta Sofia 

Liminka

Kiiminki

Rauhan Majatalo
kristillinen keskus

Tarvitsetko eheytymistä, parantumista menneisyydestä, omien kipukoh-
tien kohtaamista, Jumalan uutta luovaa voimaa ja väliintuloa omaan 
elämääsi?  Valitse sinulle sopiva reitti:

MATKALLA UUTEEN –SIELUNHOITOVIIKKO 18.-22.9.2006
Elämänkaarien parissa! Vastuussa Salme Blomster, Juhani Karvinen, Riitta 
Moilanen ja Evelyn Hynynen sekä ryhmien ohjaajat. Luentoja, pienryhmiä, 
rukousta. Hinta: 350€ (täyshoidolla) Tied. ja ilm. viim. 11.9.

PSYKODRAAMA SIELUNHOIDON APUVÄLINEENÄ (1v)
Ryhmäterapiaa voimavaraksi ja uusien näkökulmien antajaksi.
Sopii oman prosessin ohessa myös ammatilliseen kasvuun.
Ryhmää vetää psykodraamaohjaaja Evelyn Hynynen. 
9 int. jaksoa (to-pe), 265 €/jakso (täyshoidolla). Ilm. viim. 14.9.

 www.rauhanmajatalo.fi        puh. 040 5185 954

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. 
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulu su 10.9. 
klo 12 Huttukylässä P. Runtilla, Alaky-
lässä J. Peltokorvella ja E. Mäenpäällä, 
Tirinkylässä T. Turtisella, Jäälissä P. 
Korkalalla, kirkonkylässä U. Saukolla 
ja kirkkopirtillä. Seurat su 10.9. klo 
17 rauhanyhdistyksellä, Urho Savela, 
Pekka Asikainen.
Vihitty: Kalle Jukka Petteri Heiskanen 
ja Salla Tuulia Kohonen, Kimmo Ilmari 
Helomaa ja Seija Sinikka Marjaana 
Koistinen, Tero Aulis Raudasoja ja Päivi 
Elina Kervinen, Unto Rainer Kemp-
painen ja Lena Anette Kemppainen, 
Jukka Tapio Kauppila ja Katri Emma 
Johanna Ronkainen.
Kastettu: Liisi Aino Elmiina Pohjan-
heimo, Jonne Eevert Turtinen, Siiri 
Sisko Marjukka Kääriä, Emmi Lotta 
Impiö, Liinu Iida Olivia Huhtamäki, 
Anni Helmi Maria Paananen.
Kuollut: Paavo Jooseppi Mikkonen 
60 v., Anna Lyyli Orvokki Keränen s. 
Heikkinen 68 v., Ilkka Olavi Ijäs 66v., 
Kauko Armas Riikola 51 v.

Kirkkoherranviras-
to ja taloustoimisto 
suljettu pe 8.9. ja 
ma 11.9. koulutuksen 
vuoksi.
Sanajumalanpalve-
lus su 10.9. klo 10 kirkossa. Saarna ja 
liturgia Pieskä, kanttorina Kotkaranta. 
Virret: 346:1-3, 509, 431, 430:1-, 436:4-
5. Kolehti ahdingossa olevien henki-
löiden taloudelliseen avustamiseen 
Suomessa Kirkon diakoniarahaston 
kautta.
Pyhäkoulu su 10.9. klo 15 Koti-Pie-
tilässä.
Retki mielenterveyskuntoutujille ti 
12.9. Ouluun kasvitieteelliseen puu-
tarhaan,  ruokailu Caritas-kodissa ja 
kahvit Oulunsalon pappilassa. Lähtö 
klo 10.10 Sarlotan nurkalta. Hinta 
5 euroa. Ilmoita tänään, puh. 562 
1226/Sinikka.
Perheraamattupiiri ti 12.9. klo 18 
srk-talolla. Lastenhoito.
Seurakuntakerho ke 13.9. klo 12 
srk-talolla. Tarkoitettu avoimesti kai-
kille eläkeläisille, miehille ja naisille. 
Aiheena Syksynsatoa. Ota mukaan 
kuva, matkamuisto ym. kesällä iloa 
tuottanut asia. Mukana Sinikka, Ilkka, 
Mika ja Anneli.
Kuorot: To 14.9. kuoroharjoitukset 
Tähdet klo 16, kirkkolaulajat klo 18 
srk-talolla.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
varmimmin ma-ke-pe klo 9-10, puh. 
5621 226 tai 044 7521 227/Maisa  ja 
044 7521 226/Sinikka.
Huomio! Vapaaehtoisia pareja, ta-
vallisia tallaajia, etsitään ensivuonna 
alkavaan Virtaa välillämme -parisuh-
deprojektin erilaisiin tehtäviin, ks. 
www.evl.fi/virtaa. Antaessaan saa, ota 

Pikku Piplia

Tempaa pienen lap‑

sen iloisesti mukaan 

Raamatun saloihin. 

Antaa iloa myös 

lukemaan oppi‑

neelle koululaiselle. 

isbn 951‑577‑399‑7

19,80 euroa

Kaunis ja kestävä 

Raamattu. Kirjassa on 

reunahakemisto.  

isbn 951‑577‑402‑0

tarjoushinta 15 euroa 

Yhteisiin hetkiin

20 keskeistä 

Raamatun kertomusta 

kauniisti kuvitettuina.
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nen, Joel Markus Kalliokoski, Amanda 
Olivia Klasila, Oliver Eeli Ossian 
Luokkanen, Aino Ilona Parpala, Pihla 
Auroora Päkkilä, Heli Kristiina Romp-
painen ja Maija Sofia Satomaa.

To 7.9. klo 10-11.30 
perhekerho srk-ta-
lossa (isojen ryhmä). 
Klo 14-16 kokkikerho 
kerhohuoneessa. .
Pe 8.9. klo 18-19.30 
varhaisnuortenilta kerhohuoneessa, 
klo 20 nuortenilta Korsuhovilla.
Su 10.9. klo 18 (huom.aika!) sana-
jumalanpalvelus kirkossa, kolehti 
Kirkon diakoniarahastolle, ahdingossa 
olevien henkilöiden taloudelliseen 
avustamiseen Suomessa.
Ma 11.9. klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talossa (pienten ryhmä).
Ti 12.9. klo 10-11 päiväkerho 3-
vuotiaille Lukkarinkankaalla. Klo 
12.30-14.30 päiväkerho 4-vuotiaille 
Lukkarinkankaalla. Klo 18 perheraa-
mattupiiri Limingan seurakuntata-
lolla (huom.paikka!), lapsille omaa 
ohjelmaa.
Ke 13.9. Klo 10 päiväkerho 5-vuo-
tiaille Lukkarinkankaalla. Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä.
Klo 14 kokkikerho Lukkarinkan-
kaalla.
To 14.9. klo 10 perhekerho srk-talossa 
(isojen ryhmä). Klo 14 kokkikerho 
kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro: Kirkkokuoron har-
joitukset alkavat ke 20.9. klo 18.30 
srk-talolla. Tervetuloa entiset ja uudet 
laulajat! 
Partio: Sudenpentulaumat Ketut (po-
jat 7-10 v) ja Punatulkut (tytöt 7-10 v) 
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 vastaanot-
toaikaa, joten parhaiten tavoitat Marjon 
puhelimitse, p.387512 / 0456381973.  
Etsimme edelleen vapaaehtoisia ensi 
vuonna toteutettavaan Virtaa välil-
lämme -parisuhdeprojektiin.  Luvassa 
on, yhdessä muiden rovastikuntamme 
seurakuntien kanssa, ensi kevään ja 
syksyn aikana iso iltatapahtuma, pari-
suhdekurssitoimintaa sekä iltamessu. 
Näihin toivoisimme monia vapaaeh-
toisia avuksemme! Soittele Marjolle 
diakoniatoimistoon mahdollisimman 
pian ja kysele lisää, p.045 6381973. 
Katso myös www.evl.fi/virtaa.
Rippikoulu: To 21.9. klo 18 rippikou-
lun aloitus srk-talossa. Kaikki rippi-
koulun v. 2007 suorittavat tervetuloa, 
myös muualla leirinsä käyvät!
Tulossa: Lumigospel la 23.9. Lumijoen 
nuorisoseurantalolla, alkaen klo 18. 

Lumijoki
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Su 10.9. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
Lauriala ja Leinonen. 
Kolehti ahdingossa 
olevien henkilöiden 
taloudelliseen avus-
tamiseen Suomessa, Kirkon diako-
niarahasto.
Ma 11.9. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
To 14.9. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalassa.
La 16.9. klo 10-14 kanttori ja lapsikuo-
ro syysmarkkinoilla liikuntahallissa.
Su 17.9. klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen. Ko-
lehti kirkolliseen työhön liikkuvien 
ihmisten parissa maalla ja merellä, 
Suomen Merimieskirkko ry. Juma-
lanpalveluksen jälkeen tänä vuonna 
70 ja 75 vuotta täyttävien yhteinen 
syntymäpäiväjuhla seurakuntatalolla. 
Merkkipäiväänsä viettävät, tervetuloa 
perheineen juhlaan!
Kuorot: To 7.9. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla.
Ke 13.9. klo 11 veteraanikuoro, klo 
15 tyttökuoro Stellat ja klo 16 poi-
kakuoro Stellat seurakuntatalolla. To 
14.9. klo 19 Rantsilan Laulu seura-
kuntatalolla.
Virsilauluillat: Olisitko halukas otta-
maan kotiisi virsilauluillan? Soittele 
Arja-kanttorille, puh.044 518 1151.
Rauhanyhdistys: Pe 8.9. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 10.9. klo 12.30 ja 
18.30 seurat Mankilan Rukoushuo-
neella, Leo Karhumaa ja Vesa Lahti.
Kastettu: Mette Jasmin Lesonen ja 
Johanna Saimi Maria Orava.
Kuollut:  Viljo Edvin Ensio Porkka, 92 
v (Liminka evl).
Huom. Valitsijayhdistysten perus-
tamisasiakirjat ensi marraskuussa 
pidettäviä seurakuntavaaleja varten 
on annettava 15.09.2006 mennessä 
kirkkoherranvirastoon.
Huom. Tutustu myös sivuihin http://
www.evl.fi/Rantsila

Su 10.9. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Pekkala, 
kanttori Kajava. Ko-
lehti kirkon diako-
niarahastoon, ahdin-
gossa olevien ihmisten auttamiseen 
Suomessa.
Ti 12.9. klo 13 hartaus Muhoksen 
palvelukodissa ja klo 14 Sinisiivessä, 
Kyllönen. Klo 18.30 aikuisten raamat-
tupiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Pekkala. Klo 19 iltahartaus Rokualla, 
Kyllönen.
Ke 13.9. klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
To 14.9. klo 13 virsilaulutuokio Päi-
väkeskuksessa, Kajava.
Etsimme edelleen vapaaehtoisia 
ensi vuonna toteutettavaan Virtaa 
välillämme – parisuhdeprojektiin. 
Luvassa on ensi kevään ja syksyn ai-
kana rovastikuntamme seurakuntien 
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 13.9. 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, sähköpostitse tuula.vaananen@
evl.fi tai käymällä nuorisotoimis-
tossa.  
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, alkaa 12.9. Ke klo 18-19 poikavartio 
10-11 v, alkaa 13.9. To klo 18-19 tyttö-
lauma 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. Metsänkä-
vijöissä paikkoja avoinna reippaille ja 
innokkaille henkilöille, jotka voisivat 
mahdollisesti tulevan talven aikana 
aloittaa oman lauman tai vartion 
vetämisen. Vartionjohtajakoulutus 
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Muhos

Gospel-musiikkia ja lyhyitä puheita. 
Katso lisää netistä, 
www.lumigospel.net. 
Tulossa: Retkipäivä mielenterveys-
kuntoutujille Ouluun ti 12.9. Bussi 
lähtee Limingasta  klo 10.10. Ruokailu 
Caritas-kodissa klo 11 ja sen jälkeen 
tutustuminen kasvitieteelliseen puu-
tarhaan. Sieltä retki jatkuu kahveille 
Oulunsalon pappilaan klo.14.30, jossa 
myös loppuhartaus ja sieltä sitten 
linja-autokuljetus takaisin Liminkaan. 
Retken hinta 5 e. Ilmoittautumiset 
Marjolle, p. 045 6381973 viimeistään 
ma 4.9. 
Seurakuntavaaliasiaa: Mahdolliset  
vaaliluettelon oikaisuvaatimukset 
to 7.9. klo 16 mennessä virastoon!  
Valitsijayhdistyksen perustamis-
asiakirjat liitteineen tulee toimittaa 
kirkkoherranvirastoon 15.9. klo 16 
mennessä.
Rauhanyhdistys: Pe 8.9. klo 19 raa-
mattuluokka Ari Viinikalla. Su 10.9. 
klo 12 seurat ja perheruokailu ry:llä Ali 
Viinikka. Päiväkerhot ry:llä klo 17.30-
19 I ti 12.9. II ke 13.9. III to 14.9.
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
Avioliittoon vihitty: Jarmo Tapani 
Kauppi ja Outi-Maria Nurmi.
Kastettu: Konsta Roope Elmeri 
Klaavo.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 10.9. klo 10, 
Hannu Kippo, Juha 
Kukkurainen, Jukka 

Jaakkola. Kirkkokahvit ja  Siionin 
Kanteleen lauluja.
Kuorot: Lapsikuoro aloittaa to 14.9. 
klo 17, Vox Margarita ke 13.9. klo 18 
ja kirkkokuoro to 14.9. klo 18.
Diakoniatyö: Koillismaan kehitys-
vammaisten kirkkopyhäretki Taival-
koskelle su 24.9. Mukaan kutsutaan 
kehitysvammaisia vanhempineen/
saattajineen. Lähtö seurakuntakodilta 
8.30. Retki on ilmainen. Ilmoittau-
tuminen to 14.9. mennessä Leena 
Saarikoskelle.
Kuulovammaisten kerho seura-
kuntakodissa ke 20.9. klo 11. Syksyn 
toiminnan suunnittelua.
Naistenilta Hilturannassa pe 8.9. 
klo 17. Saunomista, grillaamista 
ym. mukavaa yhdessäoloa ulkoillen. 
Nyyttärit.
Lähetystalkooilta Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa ma 11.9. 
klo 18.
Rippikoulutyö: Rippikoululaiset! 
Palauttakaa ilmoittautumislomake 
joko seurakuntaan tai Rimmille 1. 
rakennuksen Kimmo-opon toimis-
ton aulassa olevaan pahvilaatikkoon 
mahdollisimman pian. Isoskoulu-
tukseen! 1,5-vuotinen isoskoulutus 
alkaa syyskuun lopulla. Ilmoittaudu 
mukaan Rimmillä olevalla ilmoit-
tautumislomakkeella 15.9. mennessä. 
Lisätietoja marko.vayrynen@evl.fi tai 
040 752 43 87/Marko.
Varhaisnuorisotyö: Ilmoittaudu 
kerhonohjaajaksi! KO-koulutuksen 
1. osa on 15.-17.9. Haukiputaalla. Jos 
olet KO-koulutuksen käynyt, sinun ei 
tarvitse koulutusta käydä uudelleen. 
Kerhot alkavat viikolla 39. Ilmoit-
tautumiset/lisätiedot viim. ti 12.9. 
tiina.inkeroinen@evl.fi tai 040 571 
46 36/Tiina.
Perhekerho seurakuntakodissa ti 12.9. 
klo 10-13 ja to 14.9. klo 10-13.
Petri Laaksosen konsertti kirkossa pe 
15.9. klo 19. Ohjelmamaksu 10 e.

Kipuryhmä ke 20.9. klo 18 seurakun-
takodin rippikoulusalissa. Nyyttiarpa-
jaiset ja kahvit. Kipuryhmän retken 
ajankohta siirtyy, seuraa ilmoituksia.
Kyläpäivä Petäjäkankaalla Ristolassa 
su 10.9. klo 15.
Rauhanyhdistykset: Rippikoulu/Ko-
dinilta Kurenalan ry:llä su 10.9. klo 17. 
Myyjäiset ja seurat Hirvaskosken ry:llä 
la 16.9. klo 19, I. Jurmu ja syysseurat 
Hirvaskosken ry:llä su 17.9. klo 17, P. 
Lehto ja  P.Kyllönen. Seurat Ervastissa 
ry:n mökillä su 10.9. klo 13, P. Lehto. 
Käsityöilta Sarakylässä Juhani Jurmulla 
pe 8.9. klo 19, seurat Sarakylän koululla 
su 10.9. klo 12 ja 19, E. Österberg ja L. 
Kaikkonen.
Haudattu: Paavo Artturi Piri 66 v, Valt-
teri Valikainen 67 v, Saara Lehmikangas 
80 v, Lilja Justiina Sarviaho 82 v ja Aili 
Mirjami Karppinen 78 v.
Avioliittoon vihitty: Pentti Eerik 
Riekki ja Johanna Maaria Hemmilä,  
Veli Pekka Samuli Salmela ja  Päivi 
Kristiina Raitio,  Kari Samuli Kujala 
ja Sari Johanna Heikkala sekä Mikko 
Akseli Niemelä ja Marika Päivikki 
Illikainen.
Kastettu: Arttu Antero Salmela,  Kiia 
Saana Sofia Karppinen, Iina Maarit 
Illikainen, Aarne Olavi Tuomaala, 
Aatu Eemeli Tuominen, Peppiina Iida 
Sofia Manninen ja Jussi  Johannes 
Rautiainen.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 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.

toteutetaan kuluvan syksyn ja talven 
aikana. Lisätietoja Katilta ja Riitalta.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 8.9. klo 19 raa-
mattuluokka ja ompeluseurat ry:llä. 
Su 10.9. klo 12  ja klo 18 seurat ry:llä. 
Ma 11.9. klo 18 päiväkerho. Ke 13.9. klo 
9.30 perhekerho ry:llä. Pe 15.9. klo 18 
sadonkorjuumyyjäiset ry:llä.
Kuollut: Jorma Kalervo Latvalehto 55 
v, Kaarlo Olavi Keinänen 64 v.
Vihitty: Jussi Jaakko August Rauhio ja 
Annakaisa Katariina Airaksinen.
Kastettu: Fanni Hertta Matilda Paasi-
maa, Joona Samuel Karhumaa, Joona 
Santeri Keränen, Lotta Saaga Maria 
Tuomikoski. 
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
7.9. klo 11. Tervetuloa 
syksyn ensimmäiseen 
kerhoon!
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 7.9. klo 
11.30, Vesa Äärelä.
Kitarapiiri Repussa to 7.9. klo 16 
soittelevat alkajat, ja klo 17 jatkajat, 
sekä pe 8.9. klo 16-17 jatkajat.
Raamis pe klo 18-20. Repussa.
Reppu auki perjantaisin klo 20-01.
Messu kirkossa su 10.9. klo 10, Pertti 
Lahtinen.
Sadonkorjuulounas seurakuntatalolla 
su 10.9. klo 11-13.30 lähetystyön 
hyväksi.
Pyhäkoulut seurakuntatalolla, Mint-
tukujalla ja Salonpäässä su 10.9. klo 
12. (Huom. Pitkäkankaan koululla 
toiminut pyhäkoulu on muuttunut 
Minttukuja 3:een)
Herättäjä-Yhdistyksen seurat pappi-
lassa su 10.9. klo 18.30.
Repussa ma  klo 17-18 Gospel-ilta.
Arki-illan hartaus kirkossa ma klo 18. 
Huom. muuttunut kelloaika.
Raamattu- ja keskustelupiiri ma klo 
19 seurakuntatalon kerhohuoneessa. 
Tervetuloa kaikki yhteyttä ja Sanan 
hoitoa kaipaavat! 
Tasaus Oulun kauppatorilla syysmark-
kinoiden ajan 11.-13.9. oulunsalolais-
ten ja kempeleläisten myyntivuoro ti  
klo 10-14. Tule tasaamaan elinoloja 
maailmassa ostamalla puolikas leipä 
tai munkki kokonaisen hinnalla! Va-
paaehtoisia tarvitaan myyntivuoroon, 
ilmoittaudu lähetyssihteerille, p. 040 
779 7705.
Perhekerho seurakuntatalolla ti 12.9. 
klo 12.30-14. Syysarkartelua.
Päiväkerholaisten vanhempainilta 
seurakuntatalolla ti 12.9. klo 18.
Parkkipaikka perhepäivähoitajille 
ja lapsille seurakuntatalolla ke 13.9.,  
ei kerhoa.
Perhekerho Minttukujalla ke 13.9., 
ei kerhoa.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
13.9. klo 13.30. Vesa Äärelä.
Seurakuntaretki Kaustiselle 13.-
14.9.
Kitarapiiri Repussa to klo 16 aloittajat 
ja klo 17 jatkajat.
Syksyn ensimmäinen Tilkkutäkkilau-
lujen ilta pe 15.9. klo 18.30. Simojoella, 
Suosirrintie 7. Voit tulla laulamaan 
yksin, kaksin tai koko perheelle. Ter-
vetuloa! Lisätietoja Vesa Äärelä, p. 044 
745 3858.
Perheretki Ranualle la 16.9. 
Messu kirkossa su 17.9. klo 10, Vesa 
Äärelä.
Kutsu sururyhmään ke 27.9. klo 14 
Pappilassa. Ilm. diakoniatoimistoon 
20.9. mennessä, p. 514 2700.
Kastettu: Ville Veikko Matias Kiljan-
der, Neela Anna Amanda Markkanen, 
Matilda Aino Sofia Hirvonen, Martta 
Eedit Kämäräinen, Helmi Aava Linnea 
Pesola, Iina Madeleine Ilola, Arttu 
Sakari Kaakinen.
Vihitty: Ari-Pekka Johannes Kurikka 
ja Merja Anneli Heikkinen, Pasi Ka-
levi Hirvonen ja Marianne Kristiina 
Mäkipaaso.
Kuollut: Viljo Kalervo Turunen 79 
v, Elma Aliina Väisänen 85 v, Antti 
Johannes Ervasti 76 v.
Salonpään ry: To 7.9. klo 18.30, Lau-
luseurat Maija ja Jorma Ilolalla. Su 
10.9. klo 17 seurat ja uusien jäsenien 

tervetulotilaisuus ry:llä, Tapani Ala-
kärppä ja Lauri Karhumaa. Ke 13.9. 
klo 18, avoimien ovien ilta ry:llä, ter-
vetuloa tutustumaan toimintaamme. 
Su  17.9. klo 13, uudistetun toimitalon 
avajaiset.
Oulunsalon kk:n toimintaa: To 7.9. 
klo 17.30 sisarpiirin retki Pilpajär-
velle. Lähtö ry:n pihalta klo 17.30. La 
9.9. klo 18 äitien ja isien virkistysilta 
Umpimähkässä. Tahdon, Mauno 
Linnanmäki. Su 10.9. klo 10 ehtool-
liskirkko, Pertti Lahtinen,  klo 12 raa-
mattuluokka I, ry, raamattuluokka II; 
Kylänpuoli ja Keskikylä, ry, Karhuoja: 
Tuomas Lääkkö, Pahajärventie 2, klo 
17 seurat, ry, Matti Kinnunen, Pekka 
Kinnunen .Ti 12.9. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa; Keskikylä: Pekka Seppänen 
Vihtakuja 5, Karhuoja: Väinö Lam-
pinen, Rantatie 71.To 14.9. klo 18 
miesten neliö Umpimähkässä.
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. 

Tiedoksi: Pe 8.9. kirk-
koherranvirasto sul-
jettu.
Su 10.9. klo 12 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa, Tanjunen. Klo 13
hartaushetki Puistolassa, Tanjunen 
ja Nissinen.
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 rippikou-
lulaisten ilmoittautuminen vuoden
2006-2007 rippikouluun. Pyydämme 
kaikkia rippikouluun tulevia, myös eri 
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Piippola 
Pe 8.9. lastenkerhoon 
ilmoittautuminen, 3-5 
v,  Marketalle,p. 0207 
109 864.
Su 10.9. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, Risto 
Tuominen, Marika Luukkonen. Ko-
lehti ahdingossa olevien henkilöiden 
taloudelliseen avustamiseen Suomessa. 
Kirkon diakoniarahasto. Klo 12 messu 
Pyhännän kirkossa, jossa kaikkien 
Siikalatvan seurakunnan luottamus-
henkilöiden siunaaminen tehtävään
Ke 13.9. klo 10 virkistyspäivä Vaarin-
talossa, vieraana suuhygienisti Natalia 
Kareva.
Kuollut: Teuvo Kaarlo Matias Kuro-
nen 52 v.

Pulkkila 
To 7.9. klo 10 kirkko-
kuoro.
Pe 8.9. lastenkerhoi-
hin ilmoittautuminen 
Marketalle,  p 0207 109 
864, I ryhmä 3-4 v, II 
ryhmä 5-6 v.
Su 10.9. klo 19 (Huom aika!) messu, 
Piri, Veijo Kinnunen. Klo 12 messu 
Pyhännän kirkossa, jossa kaikkien 
Siikalatvan seurakunnan luottamus-
henkilöiden siunaaminen tehtävään.
Ke 13.9. seurakuntakerhon retki 
Kalajoelle ja Raaheen.Lähtö klo 9 
seurakuntatalolta, paluu n. klo 19. 
Matkan hinta 15 e, sisältää matkan ja 
lounaan. Käymme Kalajoen kristil-
lisellä opistolla ja Raahen museossa. 
Ilmoittaudu Kirsti Hakkaraiselle, p. 
040-508 3403.
Kastettu: Jaana Ilona Tuulia Pi-
nolehto.
Avioliittoon kuulutettu: Juho Matti 
Jylhänkangas ja Leena Sisko Mylly-
mäki.
Rauhanyhdistys: Su 10.9. klo 13 seurat 
Koivulehdossa ja klo 13.30 seurat ry:
llä, Mauno Mustapää.

Pyhäntä
To 7.9. klo 12 vete-
raanikuoro, klo 18 
kirkkokuoro srk-ko-
dilla. Klo 17.30-19 

Seurakuntien Tasausteltta myy 
leipää ja munkkeja Oulun kaup-
patorilla 11.-13.9. kello 10-18. 
Raha-avustuksen voi antaa myös 
keräyslippaaseen.

Su 10.9. klo 12 messu Pyhännän 
kirkossa ja Siikalatvan seurakunnan 
luottamushenkilöiden siunaaminen, 
khra, lrov Erkki Piri, rov. Sulo Kautto, 
kantt. Veijo Kinnunen, kirkkokuoro.
Messun jälkeen Pyhännän srk-kodin 
laajennusosan siunaaminen, khra 
Erkki Piri, rov. Sulo Kautto, kantt.Veijo 
Kinnunen, kirkkokuoro, messussa ja 
siunaamistilaisuudessa avustavat Timo 
Hakkarainen, Enna Junno, Seppo Tis-
sari ja Kauko Karppinen. Siunaamis-
tilaisuuden jälkeen ruokailu ja kahvi 
samassa paikassa.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö Seu-
rakuntafoorumissa Aulangolla 5.-7.9, 
toimistosihteeri Eija Holappa  kuntou-
tuskurssilla Oulussa 4.-15.9.

Kestilä
Pe 8.9. klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
La 9.9. klo 9 - 14 rip-
pikoulua seurakunta-
kodissa.
Su 10.9. klo 10 messu kirkossa, Ris-
toTuominen ja Marika Luukkonen. 
Kolehti  Kirkon diakoniarahastolle. 
Klo 12 messu Pyhännän kirkossa, 
jossa kaikkien Siikalatvan seurakunnan 
luottamushenkilöitten siunaaminen 
tehtävään.
Ti 12.9. klo 10.30 - 13 lasten päiväker-
ho kerhokodissa.
Ke 13.9. Kestilän seurakuntatoimisto 
suljettuna! Klo 10 - 13 ystävänkam-
mari kerhokodissa. 
Pe 15.9. klo 13 ehtoollishartaus Pih-
lajistossa, Tuominen.
Muuta: Eija kuntoutuskurssilla Ou-
lussa 4. - 15.9. Ke 13.9. A-killan 
siivoustalkoot ja virkistyspäivä Sel-
kälässä alkaen klo 12, kyydityksestä 
ilmoitukset Leenalle, p. 0207 109 869. 
Seurakuntakerho aloittaa pe 22.9. klo 
11 seurakuntakodissa.
Kastettu: Maria Liisa Josefiina Hol-
ma.
Rauhanyhdistys: pe 1.9. klo 19 ompe-
luseurat, pe 8.9. klo 19 ompeluseurat/
myyjäiset ry:llä. Su 10.9. klo 12 seurat 
ry:llä, Toivo Kananen, Eero Salin. Pe 
15.9. klo 19 Kodinilta ry:llä. 

Tasaaminen on nyt helppoa

Tyrnävä
Siikalatva

Miten voisimme 
tasata hyvinvointia 
maailmassa, jossa 
monilla on yltäkyllin 
jokapäiväistä hyvää, 
toisilla ei edes 
riittävästi ruokaa?

j okainen voi tehdä pienen te-
on, joista kasvaa iso asia. He-
lena Ylimaula ja Aili Kuok-

kanen kertovat Suomen Lähetys-
seuran Tasaus-keräyksestä, jota Yli-
maula järjestelee työtovereidensa 
sekä lähes kolmenkymmenen va-
paaehtoisen kanssa. Tasaus-keräys 
on Oulun seurakuntien sekä Hau-
kiputaan, Kiimingin, Kempeleen ja 
Oulunsalon yhteinen hanke.

Tasausajatusta toteutetaan ihan 
kirjaimellisesti tempauksessa, joka 
näkyy Oulun kauppatorilla syysmark-
kinoiden aikaan 11.-13. syyskuuta. 
Seurakuntien torille pystyttämässä 
teltassa myydään leipiä ja munk-
keja, jotka on puolitettu.

– Jokainen, joka ostaa puolikkaan 
ja maksaa siitä kokonaisen hinnan, 
osallistuu hyvän tasaamiseen, puu-
hanaiset selittävät.

Torilla on tarjolla kahden leipo-
mon lahjoittamia tuotteita, ruislimp-
puja ja vaaleaa leipää. Talkoolaiset 
paistavat tuoreet munkit myyntiin 
joka aamu.

Riisi ei riitä

Tasaus-keräyksen tämänvuotinen 
teema on Kun jokapäiväinen riisi 
ei riitä. Apu menee Kiinaan Luo-
teis-Hunanin vuoristokylien köy-
hille sekä kylien kehitysohjelmaan 
Nepalissa ja syrjäisen Mugun alu-
een vähemmistöheimojen autta-
miseen Kambodzhassa.

Suomen Lähetysseura saa projek-
teihin myös Suomen ulkoministe-
riön kehitysyhteistyövaroja.

Lähetysseuran Tasausbussi kiertää 
Oulun seudulla 20.-22.9. tekemässä 
keräystä tutuksi. Lauantaina 16.9. 
Oulun tuomiokirkossa vietetään 
Tasauksen Tuomasmessua.

aina tarpeeseen

Aili Kuokkanen on puuhannut seu-
rakunnan myyjäisten ja muiden 
tempausten hyväksi monia vuosia 
Haukiputaalla ja Kellossa.

– Emme me kysele, mihin apu 
milloinkin menee. Olkoon lä-
hetystyötä, diakoniaa tai Kirkon 
Ulkomaanavun toimintaa, avus-
tuskohteet ovat harkittuja. Apu 
menee tarpeeseen.

Kuokkanen hyväksyy ajatuksen, 
ettei hänen työpanoksensa yksin 
riitä pitkälle, mutta on tärkeä osa 
yhteisiä ponnisteluja. Ja tasaami-
nen on vastapaino nykyajan itsek-
kyydelle.

aili Kuokkanen (vas.) ja helena Ylimaula paketoivat leivänpuolikkaat tasauspusseihin.

Haukiputaan ja Kiimingin yhtei-
nen lähetyssihteeri Helena Ylimau-
la on nähnyt, etteivät yhdessä te-
kemisen ilo ja vapaaehtoiset seu-
rakunnan toimijat katoa, vaikka 

sellaista on pelätty.
– Joku väsyy, mutta uusia voimia 

tulee tilalle.

PiRKKO PaaKKi

järjestöjen rippikouluihin meneviä tu-
lemaan kirkkoon. Kaikkien läsnäolo
välttämätön, pyydämme myös rippi-
koululaisten vanhempia mukaan!
Rauhanyhdistys: Pe 8.9. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. La 9.9. klo 19.30
raamattuluokka Väinö Lepistöllä. Su 
10.9. klo 13 seurat ry:llä. Ke 13.9. klo 
18.30 ompeluseurat ja opistoilta ry:llä. 
To 14.9. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Seurakuntaamme jakaa EU-elin-
tarvikepaketteja niitä tarvitseville 
sosiaalisin perustein maanantaisin klo 
16-17 pappilan alakerrassa, vanhan 
viraston tiloissa ja muina aikoina 
elintarvikkeita saatavana  kirkkoher-
ranvirastosta, sen aukioloaikoina. 
Sinä, joka tunnet tarvitsevasi ko. tukea, 
ota yhteys diakoniatyönjohtokunnan 
puheenjohtaja Anni Hirvaskariin, puh. 
241 323. Hän toimii yhteyshenkilönä ja 
jakelun vastuuhenkilönä tukipakettien 
jakelussa. Anni Hirvaskari antaa lisä-
tietoa asiasta. Ota rohkeasti yhteyttä! 
Paketit on tarkoitettu kaikille, jotka 
tukea tarvitsevat.
Seurakunta kiittää kaikkia vastuun-
kantajia ja osallistujia Siikajoen 
Kotiseutupäivän ja Veteraanien kirk-
kopyhän järjestelyistä. Taivaan Isä 
rakkautenne palkitkoon.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri  p. 0207 
109 861, talouspäällikkö Tarmo Mylly-
koski p  0207 109 852, toimistosihteeri 
Eija Holappa p.  0207 109 867, kanslisti 
Toini Anttila p 0207109 878, Kestilän 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207109 
865 , Pulkkilan seurakuntatoimisto 
p. ja fax 0207 109 850 , Pyhännän 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207 109 
870, seurakuntatoimistot avoinna 
ma, ke ja pe klo 9-12, lomien takia 
osa toimistoista muutamina päivinä 
suljettuna.

lettuilta Lamujoen koululla.
Su 10.9. klo 12 messu Pyhännän 
kirkossa ja Siikalatvan seurakunnan 
luottamushenkilöiden siunaaminen, 
khra, lrov Erkki Piri, rov. Sulo Kautto, 
kantt. Veijo Kinnunen, kirkkokuoro. 
Kolehti Ahdingossa olevien henki-
löiden taloudelliseen avustamiseen 
Suomessa. Kirkon diakoniarahasto. 
Messun jälkeen Pyhännä srk-kodin 
laajennusosan siunaaminen, khra 
Erkki Piri, rov. Sulo Kautto, kantt.Veijo 
Kinnunen, kirkkokuoro, messussa 
ja siunaamistilaisuudessa avustavat 
Timo Hakkarainen, Enna Junno, Seppo 
Tissari ja Kauko Karppinen. Siunaa-
mistilaisuuden jälkeen ruokailu ja 
kahvi samassa paikassa, vapaaehtoinen 
ruokamaksu lähetystyölle.
Ke 13.9. klo 12 varttuneenväenkerho 
srk-kodilla. Klo 17.30-19 lettuilta 
Tavastkengän kodalla.
To 14.9. klo 11-13.30 päiväkerho 
kerhohuoneessa srk-kodilla. Klo 11 
veteraanikuoro srk-kodilla. Klo 17 
lapsikuoro srk-kodilla, uusia 7-13 
vuotiaita laulajia  toivotaan lisää. Klo 
18 kirkkokuoro srk-kodilla, uusia 
laulajia toivotaan lisää.
To 14.9. klo 11 ehtoollishartaus Nes-
torintuvassa, Kautto.
Kastettu: Henri Marko Kristian Sa-
volainen.
Kuollut: Toivo Aadam Korsulainen 
86 v.
Rauhanyhdistys: Su 10.9. klo 16 seu-
rat ry:llä, Mauno Eilola, Olavi Hyry. 
Tulossa  16.- 17.9. syysseurat.

To 7.9. klo 10.30 harta-
us Mäntyrinteellä.
Pe 8.9. klo 10.30 har-
taus Sotainvalidien 
palvelutalolla.
Pe 8.9. klo 18.30 mu-
siikki-ilta ja hautaus-
maajuhla Temmeksen 
kirkossa. Musiikkituo-
kion jälkeen siirrym-
me hautausmaalle, 
jossa kunnioitamme 
poisnukkuneiden vai-

najien muistoa. Haudoilla käynnin 
jälkeen iltapala. Kyytiä tarvitsevat 
voivat ottaa yhteyttä Olavi Savelaan, 
puh. 0400 280 678.
Su 10.9. klo 10 messu Tyrnävän 
kirkossa, Ikonen. Kolehti ahdingossa 
olevien henkilöiden taloudelliseen 
avustamiseen Suomessa, Kirkon dia-
koniarahasto.
Ti 12.9. rovastikunnallinen mielen-
terveyskuntoutujien retki Ouluun. 
Lähtö klo 9.50 Tyrnävän srk-talolta.
Ti 12.9. seurakuntakerhon retki 
Temmekselle ja Rantsilaan. Lähtö 
klo 10 Tyrnävän srk-talolta ja 10.20 
Temmeksen srk-talolta. Paluu noin 
klo 14.30. Tutustutaan Kärsämänkylän 
historiaan, ruokaillaan Temmeksen 
srk-talolla ja osallistutaan kirkkohet-
keen Temmeksen kirkossa. Osallis-
tumismaksu 7 euroa kerholainen ja 
10 euroa muut. Ilm. 8.9. mennessä 
khranvirastoon, puh. 564 0600.
To 14.9. klo 13.15 hartaus Limingan 
sairaalassa.
Perhekerhot tiistaisin klo 10-12 
Temmes srk-talolla, keskiviikkoisin 
klo 13-15 Murron koulun vanhalla 
puolella ja torstaisin klo 10-12 Tyr-
nävän srk-talolla.
Kuorot: Kuorot alkavat ke 13.9., 
lapsikuoron harjoitus klo 17 ja kirk-
kokuoron harjoitus klo 19 Tyrnävän 
srk-talolla. Uudet ja nykyiset laulajat 
tervetuloa!
Nuoret: Nuortenilta pe 8.9. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. 
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 10.9. 
klo 16 seurat ry:llä. Murto: Pe 8.9. klo 
18.30 syysmyyjäiset ry:llä. La 9.9. klo 
19 raamattuluokka ry:llä. Su 10.9. klo 
12 pyhäkoulut Rahkolla, K Pudaksel-
la, S Illikaisella ja Satomaalla, klo 16 
kodinilta ry:llä.
Kuollut: Katri Sofia Yrttiaho s Mik-
konen 77 v. 
Avioliittoon vihitty: Marko Tapio 
Pellikainen ja Virpi Marianne Ek. 
Kastettu: Sami Viljami Erkkilä, Alex 
Cristian Mikael Kakko, Rami Antero 
Koskela, Neea Emilia Koskiniemi, 
Emma Karoliina Kuisma, Riina Emmi 
Irene Kylén, Iida Sofia Pelkonen, Seelia 
Anna Kaarina Toppinen, Vera Aurora 
Karppinen.
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sanan aika

Anna vierelleni lähimmäinen, johon ot-

taa yhteyttä hädän hetkellä, äläkä anna 

minun kulkea apua tarvitsevan ohi.

on 14. sunnuntai helluntaista. Sen aihe on Lähimmäinen. Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä 
Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä 
lähimmäisen. Kristukselta saamme myös voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi. Ihminen itse ei 
ole aina tietoinen siitä, että hän hyvää tehdessään toimii Jumalan rakkauden välikappaleena.
Päivän psalmi on Ps. 112: 5-9. Ensimmäisenä lukukappaleena luetaan Ruut 1: 8-11, 14-18 ja toisena Room. 
13: 8-10. Evankeliumi on Mark. 12: 41-44.

ensi sunnuntai

Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi 

meidän keskuuteemme, että hän lähetti 

ainoan Poikansa maailmaan, antamaan 

meille elämän. Siinä on rakkaus – ei sii-

nä, että me olemme rakastaneet Juma-

laa, vaan siinä, että hän on rakastanut 

meitä ja lähettänyt Poikansa meidän 

syntiemme sovitukseksi. 

1 jOh. 4:9-10. 

Toisen kunnioittaminen ei ole kerta-

luonteinen projekti. Se ei ole ansio, jon-

ka tuloksena jaetaan pisteitä ja arvo-

kuponkeja. Armahtavaa rakkautta voi 

panna harjoitukseen jatkuvasti elämän 

poluilla. Se toimii, se kestää, se voittaa.

PiRKKO POiSUO

On suurin voima rakkaus
Virsikirja on mainio opus. Se on laulukirja, hartauskirja ja runokirja. Sanat ja sävelmät 

toimivat hyvin yhdessä ja erikseen.

Virsikirjaa selatessa sen sivuilta nousee esiin kirkon vuosisatainen perinne. Uudem-

mat virret toimivat tämän ajan kristillisen ajattelun ja kysymysten tulkkina. Virsi tar-

joaa kanavan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemiseen.

Kullakin virrellä on oma syntyhistoriansa ja taustansa. Monet virret liittyvät suo-

raan johonkin Raamatun kohtaan, ja näin virrestä on muodostunut pienimuotoinen 

Sanan selitysteos.

Vuodesta 1886 on virsikirjassa ollut Johan Ludvig Runebergin virsi 431. Se muis-

tuttaa muodoltaan hieman Jeesukselle esitettyjen kysymysten rakennetta: ensimmäi-

sessä säkeistössä pohditaan lähimmäisen rakastamisen käsitettä, ja virren loppuosassa 

vastataan esitettyyn kysymykseen: ”Ken on mun lähimmäiseni ja ketä eläissäni myös 

minun tulee rakastaa kuin omaa itseäni?”

Jeesus muistutti tavan takaa, että Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen liittyvät 

yhteen. 

Kaikkivaltiaan kunnioittaminen ei voi olla pelkkää uskonnollista tunteilua ja omassa 

itsetyytyväisyydessä kellimistä. Rakkaus ei ole vain hempeitä unelmia ja tulevaisuuden 

toiveita. Lähimmäisyys on kykyä kantaa vastuuta omassa elinympäristössään. Lähim-

mäisiä on lähellämme ja meistä kaukana. 

Rakkautta voimme osoittaa teoin ja totuudessa – juuri sillä paikalla, jossa elämme, 

juuri niine mahdollisuuksinemme, joita meillä on. 

Kaikkien resurssit ja mahdollisuudet eivät ole samoja. Sama ihminen ei eri elämän-

vaiheissaan voi huolehtia toisten hyvinvoinnista yhtä voimallisesti. Tärkeintä ei kui-

tenkaan ole määrä, vaan laatu! Tärkeintä on asenne, tahtotila ja herkkyys.

Jeesuksen osoittama rakkaus lähti aina kohtaamisesta. Pysähtymisen hetki saattoi 

olla ajallisesti lyhyt mutta merkittävä. Se oli merkittävä, koska se oli aito.

Kun meitä kehotetaan rakastamaan lähimmäistämme, sekin tapahtuu keskellä aitoa 

elämää – meidän elämäämme. 

PiRKKO POiSUO
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Pa LV E L U h a K E M i S T O

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Y h D i S T Y K S E T M U U T  S E U R a K U n n aT

O P i S K E L i j a M E n O T

Aamurukous ke 13.9. klo 7.45–
8, Pyhän Luukkaan kappeli
Ison kirjan ilta to 7.9. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 13.9. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Aki 
Lautamo aiheesta Maailman ja 
ihmisten luominen.

Erikoishammasteknikko

VELI HEIKKINEN
90100 Oulu, Rautatienkatu 10

Puh. 0208 372 560

• PROTEESIT
• POHJAUKSET     
• KORJAUKSET

SYLVIA VEHKAPERÄ
OS. NURMELA

     s. 18.3.1923 Pudasjärvellä
     k. 10.8.2006 Oulussa

     Kaivaten:

     * lapset
     * lastenlapset
     * lastenlastenlapset
     * sisko ja veljet
     * muut sukulaiset ja ystävät

Nyt olen vapaa ja mukana tuulen
saan kulkea rajoilla ajattomuuden.
Olen kimallus tähden, olen pilven 
lento.
Olen kasteisen aamun pisara hento.
En ole poissa, vaan luoksenne 
saavun mukana jokaisen nousevan 
aamun.
Ja jokaisen tummuvan illan myötä,
toivotan teille hyvää yötä. 
(Eino Leino)

Siunaus on toimitettu lähiomaisten läsnä ollessa.
Kiitämme Intiön hoivakodin os. Violan 
henkilökuntaa Sylvia Vehkaperän hyvästä 
hoidosta.

Tämän vuoden kristillinen 
kirja valitaan lokakuussa. 
Kristilliset kustantajat ry:
n järjestämään kilpailuun 
voivat osallistua kaikki 
Suomessa toimivat kus-
tantajat.

Vuoden kristilliseksi kirjak-
si voidaan valita yhden tai 
useamman Suomen kansa-
laisen kirjoittama, toimit-
tama tai toteuttama kuva-
teos tai kaunokirjallinen 
teos, joka on ilmestynyt 
edellisen valintaprosessin 
jälkeen loka-joulukuussa 
2005 tai vuoden 2006 aika-
na, kuitenkin ennen 15.9. 
tänä vuonna. 

– Yli 20 kustantajaa lä-
hetti teoksia kilpailuun 
viime vuonna, Kristilliset 
kustantajat ry:n puheen-
johtaja Pertti Poutanen 
kertoo.

Vuoden kristillisen kirjan 
tulee olla ajankohtainen, 
laajalle lukijakunnalle suun-
nattu, yleistä kiinnostusta 
tai keskustelua herättävä 
teos, jonka arvopohja nou-
see kristillisestä traditiosta. 
Vuoden kristillisen kirjan 
graafisen ja painoteknisen 
toteutuksen tulee olla vii-
meistelty ja kirjan sisällön 
kanssa sopusoinnussa.

Esiraati valitsee kilpai-
luun ilmoitettujen teosten 

Kristillinen kirja haussa
joukosta kymmenen kirjaa 
loppukilpailuun, jonka tu-
lokset julkistetaan 28.9.

Tänäkin vuonna järjes-
tetään yleisöäänestys, jossa 
yleisö valitsee oman suosik-
kinsa Vuoden kristillisek-
si kirjaksi. Yleisöäänestys 
järjestetään kirjakaupois-
sa ympäri Suomen sekä 
internetin kautta. Myös 
yleisöäänestyksessä kol-
me eniten ääniä saanutta 
teosta palkitaan Vuoden 
kristillinen kirja -julkista-
mistilaisuudessa.

Vuoden kristillisen kirjan 
2006 valitsee oopperalaulaja, 
baritoni Esa Ruuttunen. 

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli valitsi hiippa-
kuntadekaanin virkaan Tui-
ran seurakunnan kappalaisen, 
TT Niilo Pesosen 1.11.2006 
alkaen.

Tuomiokapituli hyväksyi 
hiippakuntasihteeri Jouko 
Lankisen anomuksen jäädä 
vuorotteluvapaalle 2.–30.9.2007 
sekä 1.6.–20.9.2008. 

Tuomiokapituli hyväksyi 

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
kristillisen kasvatuksen joh-
tajan, TT Matti Pikkarai-
sen väitöskirjan ylemmän 
pastoraalitutkinnon suori-
tukseksi.

Kappalainen Tarja Kor-
pelalle myönnettiin virka-
vapautta Tuiran seurakun-
nan 1. kappalaisen virasta 
jatko-opintoja varten ajalle 
1.9.2006–12.8.2007.

Pastori Päivi Jussilalle an-
nettiin virkamääräys Tuiran 
seurakunnan seurakuntapas-
toriksi ajalle 1.8.–31.8.2006 ja 
sen jälkeen vs. kappalaisek-
si ajalle 1.9.2006–12.8.2007. 
Pastori Nanna Helaakoskelle 
annettiin virkamääräys Tui-
ran seurakunnan seurakun-
tapastoriksi ajalle 1.9.2006–
31.8.2007. 

Pesosesta hiippakuntadekaani
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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.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

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

OULUN SIIVOUSPALVELUOULUN SIIVOUSPALVELU
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:

* kotisiivoukset
* suursiivoukset
* peruspesut ja vahaukset
* rakennus- ja saneeraussiivoukset

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme tai
soita!

p. 0400 519 159 / 0400 571 159
info@oulunsiivouspalvelu.fi
www.oulunsiivouspalvelu.fi

MAIKKULAN
FYSIOTERAPIA
Riihitie 3
90240 Oulu

Puh. (08) 557 2822
Gsm 040 544 4592

Fysikaaliset hoidot, hieronta

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

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

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

Myllyojan 

Maikkulan
• Keittiöt • Kylppärit

• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

Kaikkea hyväkuntoista 
tavaraa mm. kuolinpesät

Myös pienet erät 
hyväkuntoista tavaraa

 040 707 8444/0400 581 390

Lippitie 1 Alppila p. 020 7414821
Ma-Pe 10.00-18.00  La ja Su 10.00-16.00

Isokatu 8 Keskusta p. 020 7414820
Ma-Pe 10.00-18.00  La 10.00-16.00


