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rohkeita kannanottoja tarvitaan lisää
Vajaa kymmenen vuotta sitten Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon piispat julkai-
sivat puheenvuoron hyvinvointiyhteiskun-
nan tulevaisuudesta. Kannanoton nimi oli 
Kohti yhteistä hyvää.

Siinä pohdittiin eri näkökulmista talous-
kehityksen vaikutuksia ihmisten elämään, 
ja annettiin suosituksia, miten vapaan 
markkinatalouden aiheuttamia haittoja 
voidaan ehkäistä.

Yksi toteamus oli, että vapaat markkinat 
eivät näytä toimivan siten, että ne tuottai-
sivat kaikille ihmisille hyvää riittävän tasa-
puolisesti. Markkinoiden rinnalla tarvitaan 
moraalia ja valtioiden harjoittamaa vas-
tuullista politiikkaa, jolla epäkohtia korja-
taan ja estetään syntymästä.

Piispain esiintulo aiheutti melkoisen me-
telin. Kannanotto tuomittiin julkisessa kes-
kustelussa marxilaiseksi lipun heilutuksek-
si. Piispoille huudeltiin, että ei ole kirkon 
asia puhua taloudesta, koska se ei voi siitä 
mitään ymmärtää. Näin sanottiin jopa kir-
kon sisältä käsin.

Tuolloin oli valloillaan voimakas optimis-
mi talouden ja varallisuuden loputtomasta 
ja nopeasta kasvusta.

Jälkeenpäin luettuna piispojen puheen-
vuoro näyttää yhä ajankohtaiselta. Monet 
siinä esitetyt arviot ovat osoittautuneet oi-
keiksi. Vapaat markkinat synnyttävät hyvää 
vain, jos mukana on moraalia ja sopiva an-
nos valtioiden ohjausta. Tarvitaan ihmisiä, 
jotka eivät keskity etsimään omaa hyvään-

sä vaan pyrkivät edistämään myös yhteis-
tä hyvää.

Piispojen mielestä ei ollut riittävää, että 
syrjäytyneitä autetaan aineellisesti vaan 
on pidettävä myös huolta siitä, että kaik-
ki kansalaiset ovat yhteiskunnan täysival-
taisia jäseniä ja voivat pitää itseään sellai-
sina.

Kannanotossa muistutetaan, että nämä 
ajatukset on ammennettu suoraan uskon-
puhdistuksen periaatteista.

Kovasta ryöpytyksestä huolimatta piis-
pojen puheenvuoro oli tervetullut piikki 
1990-luvun lopun kovaan maailmaan.

Sellaisia avauksia toivoisi piispoilta lisää 
– marxilaisuuden kammottavasta leimas-
ta huolimatta.

Sana-lehden päätoimittaja Hannu Nyman 
kertoo pääkirjoituksessaan 23. elokuuta 
dosentti Jyri Komulaisen käyttäneen tär-
keän puheenvuoron uskonnonopetuksen 
asemasta.

– Hänen kiinnostavimpia lauseitaan on 
tämä: Uskontoa voi perustellusti pitää eng-
lannin ohessa tärkeimpänä oppiaineena val-
mistauduttaessa kansainvälisiin tehtäviin.

Vaikka uskonto ja uskonnot ovat palan-
neet niin maailmanpolitiikan kuin kaiken 
muunkin keskipisteeseen, eletään meillä 
täällä raukoilla rajoilla kuin mitään muu-
tosta ei olisikaan tapahtunut. 

– Asioita kuntoon saatettaessa on otetta-
va huomioon tärkeä lähtökohta: ensin on 
ymmärrettävä oman uskon perusteet. Jos 
oman uskonnon ymmärtämistä pidetään 
lähtökohtana muiden uskontojen ymmär-
tämiselle, ei totisesti sovi  ihmetellä noista 
muista syntyviä ihmeellisiä näkemyksiä. 

Uusi Tie-lehden päätoimittaja Leif Num-
mela kertoo lehdessään 23. elokuuta, että 
joukko pastoreita on kollegansa Tim Kel-

lerin johdolla perustanut viime vuosina 
New Yorkiin ja sen lähistölle yli 50 uutta 
seurakuntaa ja muualle maahan saman 
verran lisää. Mukana on myös teologi 
Don Carson.

– Mikä on heidän onnistumisensa salaisuus? 
Ei mikään. Salaisuutta ei ole. Kun kuuntelee 
Carsonia ja Kelleriä, hämmästyy: tässähän 
ei ole mitään uutta ja erikoista. Heidän ju-
listuksensa on jykevää ja painottaa selkeästi 
Raamatun keskeisiä totuuksia: Ihminen on 
itsessään hukassa, Jumalan tuomion alai-
nen, oman syntisyytensä vuoksi. Jeesuksen 
Kristuksen ristinkuolema sovitti maailman 
Jumalan kanssa. Ihmisen on tehtävä paran-
nus, käännyttävä, ja palattava sen Jumalan 
yhteyteen, jonka luota hän on eksynyt pois. 
Sen jälkeen ihmisen koko elämä on – niin 
kuin Keller Lutheria seuraten julistaa – jat-
kuvassa parannuksessa elämistä.

– Jos on olemassa jokin salaisuus, miten 
tavoittaa tämän päivän newyorkilainen, 
lontoolainen tai helsinkiläinen, siinä se on: 
on löydetty uudestaan se, mikä on keskeistä, 
totta ja toimivaa.

Y löjärveläisessä hoitolaitoksessa 
paljastunut tapaus, jossa nuoren 
hoitajan epäillään murhanneen 

kaksi kehitysvammaista potilastaan ja 
yrittäneen murhata kolmannen, on 
järkyttänyt koko Suomea. Nyt kysel-
lään, miten tällainen on mahdollista, ja 
mikä voi olla murhien motiivi. Jotkut 
ovat epäilleet hoitajan surmanneen 
hoidettavansa säälistä, tarkoituksenaan 
vapauttaa potilaat kärsimyksistään. 
Poliisi ei kuitenkaan ole vahvistanut 
tällaista eutanasiamotiivia. 

Ehkä meidän olisi helpompi kestää 
ajatus, että hoitaja kuitenkin oli tar-
koittanut tehdä hyvää hoidettavilleen, 
kammottavasta toimintatavasta huo-
limatta. Vaikeasti kehitysvammaisten 
potilaiden hoitaminen ei ole kevyttä 
työtä, ei fyysisesti eikä psyykkisesti.

Monet potilaista ovat tuskaisia, 
kommunikointi on vaikeaa, liikku-
minen mahdotonta. Ehkä hän halusi 
todella auttaa, ja tämä oli ainoa keino 
mitä hän keksi. Silti sitä ei pidä kutsua 
eutanasiaksi. Ihmisen surmaaminen 
vastoin tai tietämättä tämän tahtoa ei 
ole eutanasia, ”hyvä kuolema”, vaan 
murha, paha kuolema. 

Eutanasia edellyttää potilaan omaa 
halua kuolla, hänen omaa, vakaata 
näkemystään, jonka mukaan hänen 
kärsimyksensä ovat kestämättömiä ti-

lanteessa, jossa hän ei voi parantua.
Maissa, joissa eutanasia on sallit-

tu, tämä on ensimmäinen edellytys 
eutanasian myöntämiselle. Potilaan 
tulee toki olla kykenevä tekemään ti-
laansa koskevia päätöksiä, ei esimer-
kiksi masennuksen tai tunnekuohun 
valtaama.

Eutanasiapyynnön tulee olla va-
paaehtoinen, harkittu ja toistuvasti 
esitetty. Tällaisen arvion ja pyynnön 
voi esittää vain potilas itse, ei kukaan 
toinen potilaan puolesta.

Parantumattomasti sairaan ja tus-
kaisen ihmisen harras toive päästä 
pois kärsimyksistään ja tuon toiveen 
täyttäminen on täysin eri asia kuin 
toisen elämän ulkopuolinen arvioi-
minen elinkelvottomaksi. 

Emme voi tietää, mitä syvästi ke-
hitysvammainen tai dementoitunut 
henkilö todella tuntee. Vaikka hänen 
elämänsä näyttäytyisi meidän silmiim-
me puutteellisena tai kurjana, hän 
voi nauttia elämästään ja kokea iloa 
enemmän kuin arvaammekaan.

Ystävällisen kosketuksen, lempeän 
äänen tai hyvän tuoksun aistiminen 
voi hänelle olla huikea elämys, suu-
rempi kuin mitä koskaan osaamme 
kuvitella, me joille nuo pienet miel-
lyttävät aistimukset helposti hukkuvat 
voimakkaampien ärsykkeiden jatku-
vaan tulvaan.

Elämä voi olla rikasta ja arvokasta, 
vaikka tuo elämän rikkaus muodos-
tuisi vaatimattomammista elementeis-
tä kuin meillä ”tavallisilla” ihmisillä. 
Kunnioittakaamme sitä.

Kia Kinnunen, uskontotieteen opiskelija, Helsinki
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Riikka Vuorijärvi käyttää journalismia osaavasti Aatok-
sia-kolumnipalstalla kirjoittaessaan viihteellistyneestä 
hengellisyydestä (RT nro 26, 16.8.2007). Viitatessaan 
ja kyseenalaistaessaan elokuun alkupuolella Oulussa 
järjestetyn Totuus-tapahtuman järjestämiseen osal-
listuneiden motiiveja olemme nähneet hyväksi vastata 
hänen kirjoitukseensa.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestettyä To-
tuus-tapahtumaa oli tänä vuonna toteuttamassa seit-
semän kristillistä seurakuntaa. Mukana järjestelyissä oli 
yhteensä lähes 300 vapaaehtoista nuorista ikäihmisiin. 
Edellytimme kaikilta vapaaehtoisilta omakohtaista us-
koa Jeesukseen. Tapahtuman johtotiimissä mukana 
olleina voimme sanoa, että suurin osa mukana olleista 
ihmisistä oli mukana palvelemassa koko sydämestään. 
Usko on tapahtuman järjestelyihin osallistuneille elämän 
voimavara, joka näkyy muillakin elämän osa-alueilla 
kuin vain sunnuntain jumalanpalvelusten tai kristillis-
ten tapahtumien aikana.

Vuorijärvi peräänkuuluttaa uskottavaa hengellisyyttä. 
Totuus-tapahtuma haluaa rohkaista ihmisiä etsimään 
Jumalaa ja Hänen tahtoaan. Henkilökohtainen suhde 
Jumalaan syntyy uskon kautta Jeesukseen. Jeesus itse 
sanoo olevansa ainut tie Isän luokse (Joh.14:6). Tämän 
suhteen vahvistumisessa on tärkeää omakohtainen 

elämää muuttava usko

Kulttuurin muutos 
pakottaa kirkon 
perimmäisten 
kysymysten äärelle: 
onko tärkeämpää 
säilöä toimintatavat 
vai haastaa tieto-
yhteiskunnan 
ihmiset syventämään 
uskonelämäänsä?

K irkko tasapainoilee vaikean 
ongelman kanssa. Toisaalta 
on tärkeää pitää tyytyväisi-

nä seurakunnan palvelujen suur-
kuluttajat. Ikäihmiset arvostavat 
pysyvyyttä ja heille tutut rituaalit 
ovat tärkeitä.

Toisaalta olisi saatava nuoret 
aikuiset sitoutumaan jäsenyyteen. 
Ilman heitä kirkon alkaa olla vai-
kea perustella oikeuttaan yhtei-
söveroon.

Jäsenkato on kaikkein suurinta 
18-36-vuotiaiden ikäryhmässä. Alle 
25-vuotiaista vain joka viides ei voisi 
kuvitella eroavansa kirkosta.

Uudistumisen tarve on tiedostettu 
kirkon hallinnossa. Visio Suomen 
evankelisluterilaisesta kirkosta 
vuonna 2010 on nimetty Läsnäolon 
kirkoksi. Kirkko haluaa jalkautua 
koko yhteiskuntaan ja kohdata 
ihmiset heidän elämänpiirissään. 
Tämä vaatii uusien vuorovaiku-
tustaitojen ja viestintäteknologian 
omaksumista. Yhteyksien rakenta-
mista sukupolvien välille pidetään 
tärkeänä. 

Vuoteen 2015 ulottuvaa strate-
giaa laaditaan parhaillaan. Siinä 
haastetaan pohtimaan, onko kir-
kolla enää varaa pitää suurin osa 
jäsenistöstään passiivisena. 

– Vapaaehtoistyön merkitys 
seurakunnille tulee jatkossa ole-
maan suuri, kun henkilökuntaa 

on pakko supistaa, ennakoi stra-
tegiatyöryhmän jäsenenä toimiva 
Kirkon Ulkomaanavun johtaja 
Antti Pentikäinen.

Luovuudelle kiitos ei?

Voisiko nuorten aikuisten haluk-
kuutta seurakuntatyöhön vähentää 
se, ettei heille ole tarjolla heidän ky-
kyjään vastaavia haasteita? 

– Muutosvastarinta seurakun-
nissa on kovaa. Nuoria pyydetään 
mukaan, mutta luovia ideoita ei 
mielellään oteta vastaan, nuoriso-
työnohjaaja Maire “Mono” Kuop-
pala sanoo.

Toiminnan kehittämistä hidastaa 
myös työtehtävien tilastointitapa. 
Tilastoja kerätään, jotta voitaisiin 
kehittää tilastoituja toimintoja. 
Tilastoilla perustellaan kirkon tu-
ottavuutta palvelujen tuottajana. 
Uusia työtapoja ei pidetä tilastoin-
nin arvoisena.

– Käytän suuren osan aikaani ne-
tissä ja puhelimessa, koska nuorille 
on luontevaa kommunikoida sillä 
tavoin. Epävirallisissa tilanteissa 
saatan käydä vaikka miten pitkiä ja 
syvällisiä keskusteluja, mutta en voi 
merkitä niitä mihinkään. Kaikkea 
ei voi kirjata sielunhoitokeskuste-

luksikaan, Kuoppala sanoo.
Hänen mukaansa henkilökohtai-

set kohtaamiset ovat välttämättö-
miä, jotta tarvittava luottamus ja 
seurakuntayhteys syntyisi. Mutta 
resursseja kenttätyöhön jaetaan 
niukasti.

– Joskus mietin teemmekö tiet-
tyjä töitä, jotta kirkkohallitus sai-
si haluamansa tilastot! Kuoppala 
puuskahtaa. 

media muuttuu, 
sanoma säilyy 

Sukupolvien kuilu kirkon sisällä on 
melkoinen, sillä vakinaisen henki-
löstön keski-ikä on noin 50 vuot-
ta. Luottamushenkilöistä kaksi kol-
masosaa on vieläkin iäkkäämpiä. 
Eri sukupolvet saattavat leimata 
mahdottomaksi asiat, joista heillä 
itsellään ei ole kokemusta. Nuoril-
le on mahdollista esimerkiksi py-
hän kokeminen verkossa, Kuop-
pala kertoo esimerkkinä. Parhaat 
tilanteet kuitenkin syntyvät, kun 
eri-ikäiset ryhtyvät tasapuoliseen 
yhteistyöhön toisiaan kunnioitta-
en, Kuoppala vakuuttaa. 

Vanhankin polven hyväksymä 
työmuoto ovat televisio- ja radio-
jumalanpalvelukset. Ne tavoittavat 

joka sunnuntai enemmän seura-
kuntalaisia kuin messut kirkoissa 
samaan aikaan. 

Voisiko kristillinen verkkosivusto 
pian tavoittaa sellaiset ihmisjoukot, 
että se pakottaisi kyseenalaistamaan 
perinteisesti toteutetun messun seu-
rakuntaelämän keskipisteenä? 

Vuorovaikutuksen mahdollisuus 
on keskeinen, jos halutaan kohdata 
seurakuntalaiset ihmisinä. Rippi-
koulun suosio on tutkimusten py-
synyt vakaana siksi, että niissä on 
vuosikymmenien ajan sovellettu 
uusia pedagogisia menetelmiä.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija 
Kati Niemelän mukaan kaavoihin 
kangistuneisuus heikentää juma-
lanpalvelusten suosiota.

– Jos rippikoulussa olisi tyydyt-
ty vuosikymmenten mittaan yhtä 
maltilliseen uudistamiseen kuin 
jumalanpalvelusten kohdalla, eh-
käpä osallistujamäärän kehityskin 
olisi samansuuntaista, Niemelä 
napauttaa.

rehellisyyttä kaivataan

Nuorten kirkosta eroamisen taus-
talla on tutkimuksen mukaan usein 
ärtymys johonkin kirkon kannan-
ottoon. 

rukouselämä, Raamatun lukeminen ja yhteys toisiin 
kristittyihin paikallisseurakunnassa sekä kuuliaisuus 
Jumalan Sanaa kohtaan. Tällöin mainosjulisteissakin 
näkynyt Jeesus tulee vahvaksi henkilökohtaiseksi todel-
lisuudeksi. Tähän todellisuuteen me Totuus-tapahtu-
man järjestäjinä haluamme ihmisiä kutsua.

Tapahtumaa varten avatuilla nettisivuilla www.
yksitotuus.fi voi lukea henkilökohtaisia kertomuksia 
siitä, kuinka usko Jumalan Sanaan on muuttanut ih-
misten elämää.

Paljon tunteita herättäneellä tapahtuman julisteella 
haluttiin tuoda kristinuskon keskeinen sanoma Kris-
tuksesta esille. Olennaista ei ollut niinkään Jeesus-hah-
mon ulkonäkö, vaan se, että ihmiset osasivat yhdistää 
kuvan hahmon Jeesukseen. Kyselyiden mukaan tässä 
onnistuttiin varsin hyvin. Kristinuskon sanoma ei ole 
kulttuuriin, tyyliin tai kansallisuuteen sidottu. Ul-
kokuori muuttuu, mutta Jumalan Sana on ja pysyy 
(Matt. 24:35). 

Kolumnissaan Vuorijärvi suomensi mainoksessa 
esiintyneen ”the truth is up there” -lauseen epätarkasti. 
Sananmukaisessa suomennoksessa ”Totuus on tuolla 
ylhäällä” totuudella tarkoitetaan Jeesusta ja hänen per-
soonaansa viitaten hänen sanoihinsa ”Minä olen tie, 
totuus ja elämä”. Ylhäällä-sana taas viittaa Jeesuksen 
ylösnousemukseen ja siihen, että hän istuu Isän oikealla 
puolella taivaassa (1 Piet. 3:21-22).

Totuus-tapahtuma sai tänä vuonna runsaasti myön-

teistä julkisuutta mediassa, mistä haluamme kiittää 
Vuorijärven lisäksi myös muiden tiedotusvälineiden 
toimittajia. Iloitsemme ja kiitämme hyvästä yhteistyöstä, 
jota olemme saaneet tehdä niin mukana olleiden seura-
kuntien, vapaaehtoisten kuin lukuisten yritysten, Oulun 
kaupungin sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Toivomme sen jatkuvan tulevaisuudessakin.

Totuus-tapahtuman johtoryhmän puolesta, 

JuHa SirViö
TaPaHTuman KOOrdinaaTTOri

ari KauPPiLa
OuLun Seudun e4-aLueTYörYHmän PuHeenJOHTaJa

Kolumnissani kerroin, mitä mielleyhtymiä Totuus-ta-
pahtuman mainonta minussa herätti – ja saattoi he-
rättää monessa kadunkulkijassa. Asiaan vihkiytymät-
tömät muodostavat mielikuvansa pitkälti mainonnan 
perusteella. Olen vakuuttunut, että useimmat tapah-
tumaan osallistujat olivat liikkeellä vilpittömin motii-
vein, kuten esimerkiksi RT:n numerossa 25/07 haas-
tattelemani nuoret.

riiKKa VuOriJärVi
TOimiTTaJa

Postia • rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu

Maire “Mono” Kuoppala tun-
tee ilmiön.

– Kirkon uskottavuus kärsii sii-
tä, että se pyrkii kannanotoissaan 
näennäiseen konsensukseen. Mik-
sei voida rehellisesti myöntää, että 
yhtä oikeaa vastausta ei aina ole? 
Kuoppala ehdottaa.

Nuorten aikuisten kohtaaminen 
vaatisi kirkolta älyllistä rehellisyyttä 
ja kykyä ristiriitojen hyväksymiseen. 
On paljon asioita, jotka eivät ole 
yksiselitteisesti oikein tai väärin. 
Arjen vaatimukset vetävät väkisin-
kin eri suuntiin. Nykymaailma on 
täynnä asioita, jota ei voitu aavis-
taakaan kun kristinopin tulkintoja 
aikoinaan muovattiin.

Tutkija Kaisa Yletyisen mukaan 
suomalaiset arvostavat pappia, joka 
sanoo rehellisen mielipiteensä, vaikka 
se olisikin kirkon virallisen kannan 
vastainen. Hyvä pappi ei piiloudu 
teologisten fraasien taakse.

– Eikö lähimmäisenrakkauden 
pitäisi olla tärkeä kristillinen arvo? 
Jos näin on, kirkon pitäisi toteuttaa 
sitä johdonmukaisesti. On eri asia 
lausua kannanottoja, kuin katsoa 
itkevää ja erehtyvää ihmistä, joka 
etsii ihmisarvoaan ja armoa, nuori-
sotyönohjaaja Kuoppala sanoo.

Tutkimukset osoittavat, että kai-
kenikäisillä ihmisillä on kiinnos-
tusta elämän syvien kysymysten 
pohtimiseen. Ihmiset ovat entistä 
tietoisempia eri kulttuureista ja eri 
hengellisistä perinteistä. Minkään 
maailmankuvan omaksuminen ei 
enää ole itsestäänselvyys.

– Kirkossa pitäisi olla tilaa kysy-
mysten esittämiseen. Nykyihmiset 
eivät tyydy helppoihin vastauksiin. 
Se ei kelpaa selitykseksi, että asiat 
tehdään niin kuin ne on ennenkin 
tehty, Kuoppala sanoo.

– Ei uskon ytimestä tarvitse luopua, 
vaikka kehittää toimintatapojaan. 
Haluan haastaa pohtimaan missä ja 
miten kirkko elää oppinsa todeksi 
omille jäsenilleen.

riiKKa VuOriJärVi

nuori aikuinen kaipaa 
uskonelämään vuorovaikutusta
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Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot Oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.Kesä

Oulun tuomiokirkossa su 
2.9. klo 10 piispanmessu ja 
tuomiorovasti Matti Pikka-
raisen virkaanasettaminen. 
Virkaanasettamisen toimittaa 
piispa Samuel Salmi, saarnaa 
tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen. Tilaisuuden jälkeen on 
tarjolla kirkkokahvit Keskustan 
seurakuntatalon juhlasalissa. 
Radiointi Radio Pooki.
Ks. linja-autoreitti erillisestä 
ilmoituksesta.

Karjasillan kirkossa su 2.9. klo 
10 perhemessu, toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kolehti ahdingossa ole-
vien henkilöiden taloudelliseen 
avustamiseen Suomessa Kirkon 
diakoniarahaston kautta. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. 
Maikkulan kappelissa su 2.9. 
klo 12 mukulamessu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, saarnaa Virpi 
Sillanpää-Posio, avustavat Mari 
Jääskeläinen ja Liisa Karkulehto, 
kanttoreina Riitta Piippo ja 
Ilkka Järviö. Kastellista kirk-
kokyyti Potnapekalla paikan 
ennalta varanneille. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Kaukovainion kappelissa: Su 
2.9. klo 12 perhemessu, toimit-
taa Satu Saarinen, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kanttorina 
Eeva-Maija Sorvari. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 2.9. klo 17 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
2.9. klo 12 perhemessu, toi-
mittaa Petri Satomaa, avustavat 
Hanna Partanen, Päivi Sutinen 
ja Kati Naisniemi, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Syyskau-
den avajaiset. Kirkkokahvit, 
lapsille ohjelmaa. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Kastellin kirkossa su 2.9. klo 
18 gospelmessu, toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Riina Moi-
lanen, Esa Rättyä ja Karjasillan 
gospelryhmä YA1. Huom. klo 10 
messua ei ole Kastellissa.

Tuiran kirkossa: Su 2.9. klo 10 
messu, toimittaa Juha Huhtala, 
avustavat Saila Luukkonen ja 
Anne-Mari Kyllönen, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
ahdingossa olevien taloudel-
liseen avustamiseen Suomes-
sa Kirkon diakoniarahaston 
kautta. Lähimmäisen päivä, 
kirkkokahvit.
Su 2.9. klo 18 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti maanjäris-
tyksen uhreille Kiinan Yun-
nanissa Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Ke 5.9. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Kolehti maanjäristyksen 
uhreille Kiinan Yunnanissa Suo-
men Lähetysseuran kautta.

To 6.9. klo 18.30 saksankielinen 
jumalanpalvelus, toimittaa 
Hans-Martin Röker, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 2.9. klo 10 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
2.9. klo 12 messu, toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Katariina 
Pitkänen, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Kolehti ks. Tuira klo 
10. 10-leirin muistelot.
Pateniemen kirkossa  su 2.9. 
klo 12 messu, toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti ks. Tuira klo 10.

Oulujoen kirkossa su 2.9. 
klo 10 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Antti 
Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Radiointi radio 
Dei.
Turkansaaren kirkko su 2.9. 
klo 12 messu, toimittaa Antti 
Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Ylikiimingin kirkko su 2.9. 
klo 10 messu, toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko.

Hartauselämä
Aamurukous ke 5.9. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Raa-
matun tekstit, hiljaisuutta, 
yhteistä rukousta ja laulua.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kesähartaus to 30.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Aamupiiri la 1.9. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 1.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 5.9. klo 12, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Miesten piiri ke 5.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 1. 
Tim. 5:1 - 25.
Hartaus to 6.9. klo 18.30, Kun-
totalo. Jyrki Vaaramo.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 6.9. klo 18.30, Intiön 
seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Pihaseurat 2.9. klo 15, Kirsi 
Vuoren kesämökki, Sanginsaa-
rentie 81. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 4.9. klo 19, Karjasillan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 6.9. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Raamattupiirit:
To 6.9. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 6.9. klo 18.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 31.8. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 6.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Ortodoksisen perinnekalmis-
ton siunaaminen la 1.9. klo 12, 
Oulujoen kirkko. Siunaamisen 
toimittaa Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan Metropoliitta 
Panteleimon papiston avusta-
mana. Maikkulan praasniekka 
ja kirkkokahvit tilaisuuden 
jälkeen Myllyojan seurakun-
tatalolla. Järj. myös Oulun 
ortodoksinen hiippakunta ja   
Pohjois-Viena-seura.
Seurat su 2.9. klo 15, Kirsti 
Vuori, Sanginsaarentie. 

diakonia
Erityisdiakonia 40 vuotta 
-ulkoilmatapahtuma la 8.9. 
klo 12–14, Rotuaari. Klo 12 ja 
13 Rotuaarin lavalla esitellään 
erityisdiakoniapalvelun teke-
mää työtä. Tarjolla lohikeittoa 
ja kakkukahvit.
Erityisdiakonian iltajuhla 
ma 10.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. Teemana ”40 
vuotta kaupunkierämaassa”. 
Juhlapuhujana kansanedustaja 
Erkki Pulliainen, musiikkia, 
tervehdyksiä. Kahvitarjoilu.
Erityisdiakoniapalvelun juh-
lavuoden messu su 16.9. klo 16, 
Oulun tuomiokirkko. Esteetön 

messu, jonka toteutukseesa on 
mukana mm. kuulo-, näkö-
ja kehitysvammaistyön sekä 
päihdetyön vapaaehtoisia ja 
työntekijöitä. Messu tulka-
taan viittomakielelle ja siinä 
käytetään selkokieltä. Virret ja 
käsiohjelmat ovat saatavilla iso-
tekstisinä ja pistekirjoituksena. 
Avustajia järjestetään. Liturgina 
Katariina Pitkänen, saarnaa 
Juha Kyllönen, musiikista vas-
taa Esa Rättyä. Mäntyahon 
orkesteri avustaa.Kirkkokahvit 
täytekakun kera Keskustan seu-
rakuntatalon alasalissa messun 
jälkeen.

Yhteinen seurakuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten perheleiri 
21.–23.9., Rokuan leirikeskus. 
Ilm. viim. 7.9. p. (08) 316 1340.
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten retki Tor-
nio-Haaparantaan ma 1.10. 
Yhdessä Pohjois-Pohjanmaan 
näkövammaiset ry:n kanssa. 
Hinta 10 e sis. matkat, ruo-
kailun ja opastetun kierto-
ajelun. Iltapäivällä ostosaikaa 
Ikeassa. Ilm.14.9. mennessä 
näkövammaisten yhdistykselle 
p. 311 5653. Opasta voit kysyä 
diakoniatyöntekijältä p. 050 
430 5178.
PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 3.9. klo 14.30, 
Diakoniakeskus, alakerta. 

karjasillan seurakunta

Palvelupiiri Auttavat kädet ma 
3.9. klo 12, Karjasillan kirkko. 

Yhdessäolemisen ja tekemisen 
paikka sinulle, joka tahdot toi-
mia seurakunnassa erilaisissa 
tapahtumissa ja tehtävissä.

tuiran seurakunta

Juttutupa ti 4.9. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. Suun-
nitellaan yhdessä syyskauden 
ohjelma. 

Lähetys
karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
4.9. klo 18. Lähetyspiirin aloitus 
Annikki ja Pekka Pikkaraisella, 
Lyijytie 2 B. Huom. Käynti 
Maakotkantien puolelta.

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Päiväkerhot:
Ma 3.9. klo 13, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 6.9. klo 13, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Tarkemmat tiedot 
ja ilmoittautuminen  Outi Met-
sikkö, p. 050 521 3380.

karjasillan seurakunta

Mukulamessu Maikkulan kap-
pelissa su 2.9. klo 12. Teemana 
perhe - Jumalan lahja. Mukana 
Maikkulan lapsikuoro, Karja-
siltakvartetti ja soitinryhmä. 
Jumalan siunaus kantaa pieniä 
ja suuria. Mukulamessu on tar-
koitettu kaikille, jotka haluavat 
kasvaa ja tulla lasten kaltaisiksi. 

Saamme viettää yhdessä iloisen 
hetken, hiljentyä rukoukseen 
ja laulaa yhdessä. Messun jäl-
keen kirkkomehut ja -kahvit. 
Huom. Kirkkokyyti Kastellin 
kirkolta lähtee Potnapekka 
Maikkulan kappelille klo 11, 
välipysäkkinä Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Paluu 
yhteiskuljetuksella. Paikkoja 
on rajallisesti, joten varmista 
paikkasi kyydissä tekstiviestillä 
p.040 831 5932. Kirkkokansaa 
haastetaan lähtemään matkaan 
myös polkupyörillä kohti Maik-
kulaa. Yhteislähtö klo 11 Kastel-
lin kirkon pihalta kappalainen 
Olavi Mäkelän johdolla.
Olkkari ma 10.9. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. Olkkari 
on paikka, jossa voit tutustua ja 
viettää aikaa muiden perheiden 
kanssa. Äidit, isät, lapset: kaikki 
mukaan joka maanantai. Lep-
poisaa yhdessäoloa, kahvittelua, 
biljardia yms. Lisätietoja Riina 
Moilaselta 050 433 4102.
Pyhäkoulut:
Su 2.9. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Pyhäkoulu jumalan-
palveluksen aikana.
Ip-pyhäkoulu to 6.9. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Pyhä-
koulussa myös ip-kerholaisia.

tuiran seurakunta

Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
3.9. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Perheleiri Kuusamon Juumas-
sa 7.–9.9. Perheleirillä liikutaan 
luonnossa sekä leikitään ja 
askarrellaan. Mukana pasto-

ri Riikka Honkavaara sekä 
lastenohjaajat Elisa Herukka 
ja Tiina Huurre. Ilm. www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. Hinnat: 41 e/ 
aikuinen, 4–18-vuotiaat lapset 
27 e. Hinta sis. matkat, ruuan 
ja majoituksen. 

OulujOen seurakunta

Perheiden toimintapäivä su 
2.9. klo 13, Timosenkosken 
koulu. Koulun pihapiiris-
sä on tarjolla toiminnallista 
puuhaa lapsiperheille, mm. 
lettujenpaistoa, askartelua ja 
tehtäväpolku.
Päiväkerhot:
Myllyojan päiväkerho 4–6v pe 
31.8. klo 9, Myllyojan seurakun-
tatalo. Päiväkerho kokoontuu 
tiistaisin ja perjantaisin klo 
9-11. Vapaita paikkoja voi tie-
dustella lastenohjaajilta puh. 
050 433 4092.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot alkavat 
viikolla 37.  Lisätietoja myö-
hemmin ilmestyvissä lehdissä 
ja www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

nuoret
tuiran seurakunta

Isoskoulutus I ke 5.9. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Syksyn ensimmäiset koulu-
tuskerrat järjestetään ke 5.9. ja 
ke 12.9. klo 17–18.30 Koske-
lan seurakuntakodilla. Uusia 
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puh. 041 550 7444.
Tuiran gospel -ryhmä ke 5.9. 
klo 18, Tuiran kirkko.
Psalmikuoro to 6.9. klo 18, 
Tuiran kirkko.
Sekakuoro Tuike to 6.9. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko.

OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset (pie-
net) ma 3.9. klo 17, Myllyojan 
seurakuntatalo. Uusia kuorolai-
sia otetaan mukaan. Lisätietoja 
kuoronjohtaja Anna Haanpää-
Vesenterä puh. 040 583 2368.
Oulujoen kirkkokuoron har-
joitukset ke 5.9. klo 18, Oulu-
joen kirkko. 
Lapsikuoroharjoitukset (isot) 
to 6.9. klo 17.15, Myllyojan 
seurakuntatalo. Kuoronjohtaja 
Anna Haanpää-Vesenterä puh. 
040 5832 368.
Ylikiimingin alue
Maanantaikuoro ke 5.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.
Lapsikuoro to 6.9. klo 17 Ylikii-
mingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 6.9. klo 18.30 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

muut menot
Virtaa välillämme -suhde-
kurssista kiinnostuneet parit! 
20.8.–14.9. Syksyn ryhmiin voi 
nyt ilmoittautua. Sunnuntai-
iltapäivisin kokoontuvassa ryh-
mässä on järjestetty lastenhoito, 
toinen ryhmä käy suhdekurssin 
viikonlopun aikana. Tied. ja ilm. 
14.9. mennessä: Johanna Kerola, 
puh. 050 540 2558. Lisätieto-
ja: www.oulunseurakunnat.
fi/virtaa.
Piispansauvakävely la 1.9. klo 
10, Oulun tori. Kaikenikäisille ja 
-kuntoisille liikkujille tarkoitet-
tu Piispansauvakävely järjeste-
tään ensimmäisen kerran Oulu 
Päivien lauantaina. Tapahtuma 
alkaa torilla klo 10 alkujumpalla. 
Kävellä voi sauvojen kanssa tai 
ilman. Kävelyreittejä on useita 
erimittaisia: 10 km, 5,5 km, 3 km 
ja 1,3 km. Ennen kävelemään 
lähtöä on mahdollista osallistua 
alkujumppaan. Musiikista vas-
taavat Oulun ev.-lut. seurakun-
tien soittokunta ja ONMKY:
n Vaskiveikot. Tapahtumalla 
on useita järjestäjiä: Oulun 
hiippakunnan tuomiokapituli, 
Oulun kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimi sekä liikuntatoi-
mi, Oulun kaupunginteatteri, 
Oulun ev.-lut. seurakunnat, 
Oulun Latu, ONMKY, Oulu-
kävely, Pohjois-Pohjanmaan 
Marttapiiri, Diak ja partiolai-
set. Tapahtuman nimi tulee 
viittauksesta piispansauvaan ja 
toisaalta omasta sauvakävelyä 
harrastavasta piispastamme Sa-
muel Salmesta, joka on mukana 
tapahtumassa. Kävely päättyy 
kaupunginteatterille, missä ta-
pahtuman järjestäjät esittelevät 
toimintaansa klo 9-13. 
Kaupunginteatterilla on Fun-
damentalisti-näytelmän esitys 
klo 14 ja 19. Molempiin näy-
töksiin myydään lippuja 3 euroa 
tavanomaista edullisempaan 
hintaan. Jokainen osallistuja 
saa tapahtumasta muistoksi 
tarran. Lisätietoja antavat: 
piispan sihteeri Hannele Sal-
mi, puh. (08) 5358 514 tai 040 
735 8451, hiippakuntasihteeri 
Pekka Asikainen, puh. (08) 5358 
553, 044 755 5553, Oulun kau-
punginteatterin markkinoin-
tipäällikkö Maarit Hyvönen, 
puh. (08) 558 47110, 044 7037 
110, rehtori Sulo Lehto, puh. 
(08) 522 5029, 050 537 7836 ja 
liikuntasihteeri Nina Suorsa, 
puh. 044 7038 049.
Aikuisrippikoulu alkaa la 1.9. 
Jos rippikoulu jäi aikanaan 
käymättä, niin ilmoittaudu nyt 
aikuisrippikouluryhmään. Puh. 
(08) 5313 200 (arkisin 9-16). 
Fransupiiri ma 3.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. Tule 
solmeilemaan fransupitsiä. 
Ohjaajana Terttu Hietala.
Pateniemen kivi- ja tiffany-

isoskoulutettavia pyydetään 
saapumaan jompaankumpaan 
koulutuskertaan. Aiheena: 
Minä ja muut -tutustuminen. 
Koulutus järjestetään kahdessa 
ryhmässä siten, että opetusta 
on aina kahtena keskiviikkona 
peräkkäin samasta aiheesta. 
Isoskoulutettavat voivat va-
lita koulutuskerroista heille 
paremmin sopivat. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Merja 
Oksmanilta, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi.
Nuortenilta ke 5.9. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Tule 
sinäkin nauttimaan musii-
kista, pelihetkistä ja hyvästä 
seurasta!

Opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Yliopiston ekumeeninen 
avajaisjumalanpalvelus ma 
3.9. klo 11, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Saarna metropoliitta 
Panteleimon, toim. piispa Sa-
muel Salmi ja yliopistopastori 
Ari Savuoja.
Peli- ja saunailta ke 5.9. klo 
18–21, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Oma pyyhe mu-
kaan. Nuotion äärellä iltapala 
ja päätöshartaus.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
to 6.9. klo 18, Öbergin talo. 
Kuoro on tarkoitettu ensisijai-
sesti opiskelijoille ja nuorille 
aikuisille. Ohjelmistossa on 
reippaita nuorten hengellisiä 
lauluja. Kuoro on mukana 
gospelmessuissa. Uudet laulajat 
ovat tervetulleita. Johtaa Noora 
Kataja p. 040 741 1331.
Rauhan Sanan ilta to 30.8. klo 
19, Koulukatu 10 C. Hannu Kip-
po: Tapahtuma tyhjällä tiellä.
OPKOn ilta la 1.9. klo 19, 
Öbergin talo. Henki jakaa 
kullekin omat lahjansa, Raimo 
Lehrbäck.
Lutukan raamattupiiri ma 
3.9. klo 16, yliopiston Tellus-
kirjastossa luonnontieteen 
opiskelijoille.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 5.9. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Jalat maassa, 
kädet aurassa, sydän taivaassa, 
Hannu Kippo.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkon eläkeläisten 
yhteinen kerhokauden aloi-
tus to 6.9. klo 13, Heinätorin 
seurakuntatalo. Tilaisuuteen 
ilmainen linja-autokuljetus ja 
kahvitarjoilu. Linja-auton ai-
kataulu: Toivoniemen pysäkki, 
kaupunkiin mennessä oikealta 
puolelta klo 12.15, Suomen 
pankin pysäkki klo 12.20, Intiön 
seurakuntatalon parkkipaikka 
klo 12.30, Ratakadulta linja-
autoaseman kohdalta pysäkki 
klo 12.40, Keskustan palvelu-
talo, Torikadun puoli klo 12.45, 
aurinkokoti klo 12.50. 

karjasillan seurakunta

Seurakuntakerho ma 3.9. klo 
13.30, Caritas-Koti, juhlasali. 
Hartaus,yhteistä ohjelmaa, 
keskustelua. Kahvitarjoilu.

tuiran seurakunta

Vireyttä ja voimaa 75+ ryhmä 
to 20.9, Lassintalon seniorikes-

kus. Ryhmä on tarkoitettu Tui-
ran terveysasemapiirin alueen 
yli 75-vuotiaille asukkaille. Jo-
kainen ryhmäkerta alkaa jutus-
telun ja kahvittelun merkeissä ja 
jatkuu liikunnallisella tuokiolla. 
Järj. myös Lassintalon seniori-
keskus.Tiedustelut ja ilm. viim. 
13.9. p. 044 703 5154. 
OulujOen seurakunta

Ikäihmisten kuntopiiri ma 3.9. 
klo 19, Huonesuon seurakunta
koti,väliaikaistilat. 
Ylikiimingin alue
Seurakuntakerho ti 4.9. klo 11, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Tervetuloa aloittamaan syksyn 
kerhot. Päätetään tehdäänkö 
syysretkeä.
Senioreiden laulupiirit: 
26.9 klo 13 Tuiran kirkko.
4.10 klo 13 Pyhän Tuomaan 
kirkko.

Leirit ja retket
Sinkkuleiri Rokuan leirikes-
kuksessa 14.–16.9. Leirin hinta 
34 e sis. matkat, majoituksen, 
vakuutuksen Oulun ev.lut. seu-
rakuntien jäsenille. Ilm.  www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri tai numeroon (08) 
3161 340 (arkisin 9–16).
OulujOen seurakunta

Perheiden retkipäivä 22.9. klo 
8.30-18, Rokuan leirikeskus. 
Lähde kanssamme päiväksi 
viihtymään Rokualle koko 
perheen voimin. Ohjelmassa 
ulkoilua, marjastusta, pelejä, 
makkaranpaistoa, ym. muka-
vaa. Retken hinta aikuiset 10 
e, lapset 4–10-vuotiaat 6 e ja 
alle 4-vuotiaat ilmaiseksi (sis. 
matkat, lounas, päiväkahvin 
ja vakuutuksen seurakunnan 
jäsenille). Lähtö Myllyojan 
seurakuntatalolta klo 8.30, 
paluu samaan paikkaan noin 
klo 18. Ilm. viim. 7.9. p. (08) 
316 1340. 

Kuorot ja  
yhdistykset
tuOmiOkirkkOseurakunta

Tuomiokirkkokuoro to 6.9. 
klo 17.
Katedraalikuoro to 6.9. klo 
18.30.

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitukset ma 3.9. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 3.9. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Mieskuoro TervasCanto ti 
4.9. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 4.9. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Maikkulan tenavakuoro ke 
5.9. klo 17, Maikkulan kappeli. 
Kaikkia 3–6-vuotiaita lapsia. 
Tiedustelut Riitta Piippo puh. 
040 583 3035.
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 5.9. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Maikkulan lapsikuoron har-
joitukset ke 5.9. klo 18, Maikku-
lan kappeli.  Tule laulamaan iloi-
seen ja pirteään kuoroomme! 
Kaikkia 7–12-vuotiaita tyttöjä 
ja poikia kutsutaan mukaan 
toimintaan. Tied. Riitta Piippo 
puh. 040 583 3035.
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 6.9. klo 17, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Cantio Laudis -kuoron harjoi-
tukset to 6.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Sekakuoro, jonka ohjel-
misto koostuu vaativista kirk-
komusiikkiteoksista. Kuoroon 
pääsee koelaulun kautta.

tuiran seurakunta

Tuiran kirkon naiskuoro ma 
3.9. 18.30. 
Pyhän Tuomaan lapsikuoro ti 
4.9. Ryhmä I: klo 16.30, Ryhmä 
II: klo 17.30.
Harmonisen laulun ryhmä ti 
4.9. klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Marja-Leena Mustonen, 

Kansainvälisyys
Su 2.9. klo 17 arabiankieli-
nen jumalanpalvelus.

Englanninkielinen messu 
su 2.9. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.

Deutschsprachiger Got-
tesdienst Do 6.9. um 18.30 
Uhr in Tuiran kirkko. 
Mit Pastor Hans-Martin 
Röker.

Eroryhmä
Syksyn eroryhmä kokoontuu Perheasiain neuvotte-
lukeskuksessa 19.9. alkaen. Kokoontumiset keskiviik-
koisin klo 15–16.30 kymmenen kertaa.
Ryhmässä jaetaan eroon liittyviä kokemuksia samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa ja etsitään voima-
varoja arkeen. 
Ilmoittautumiset Perheasiain neuvottelukeskukseen 
7.9. mennessä puh. (08) 561 8700.

kerho ma 3.9. klo 18, Kerho-
huone. 
Edessäsi kokonaisena - Naisten 
ilta ti 4.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Tule ja tuo ystäväsikin! 
Kirkkotekstiilipiiri ke 5.9. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Rakkautta arjessa -juhlailta pe 
7.9. klo 18, Hintan seurakunta-
talo. Ks. erillinen ilmoitus.

 

Vietämme yhteistä 
perhetapahtumaa 
Pyhän Andreaan 

kirkolla su 2.9. klo 12
Tapahtuma alkaa 

perhemessulla jonka 
jälkeen kirkkokahvit  

ja Miska-Pressan  
Katti-konsertti sekä 

pomppulinna.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus

to 6.9. klo 19
ortodoksisessa  

srk-salissa,
Torikatu 74

Toimittaa 
isä Paolo Berti ja 

ekumeeninen työryhmä.

Tuomiokirkko: Timo Paavo 
Mikael Holmi ja Sanna Kaisa 
Riivanne, Pekka Sakari Moila-
nen ja Ulla Satu Maaria Luoma-
aho, Timo Antero Isokääntä ja 
Jenni-Jasmiina Honka, Juha 
Jaakko Johannes Sarjanoja ja 
Mervi Tuulia Korkala, Antti 
Pentti Johannes Matinlassi 
ja Anniina Emilia Sohlman, 
Teuvo Kalervo Lapinlampi 
ja Liisa Marjatta Tyni, Pertti 
Jaakko Juhani Markkula ja 
Tuula Marketta Kova, Timo Ilari 
Kaakinen ja Hanna Katariina 
Alaoja, Eemil Kasperi Luukka 
ja Maiju Elisa Iittiläinen, Sami 
Ensio Puumalainen ja Paula 
Irmeli Keränen.
Karjasilta: Matti Pertti Juhani 
Kokkonen ja Erika Johanna 
Joensuu, Teemu Erik Marjeta 
ja Katri Annika Keränen, Mikko 
Juhani Junttila ja Juulia Anna 
Katariina Tiikkaja, Juha Tuo-
mas Pökkylä ja Laura Eveliina 
Lehtisaari, Marko Petri Alanen 
ja Virve Katariina Kytökangas, 
Jani Petri Rinta-aho ja Nina 
Johanna Ylönen, Matti Ville 
Ojala ja Johanna Elmiina Haake, 
Ilkka Samuel Haatainen ja Heli 
Irmeli Karjalainen, Janne Pekka 
Vilmunen ja Anu Marjaana Jun-
tunen, Sakari Aukusti Vanhala 
ja Riikka Ilona Päivikki Kivelä, 
Juha Tapani Kaartinen ja Taru 
Tuuliina Hökkä, Jan Stefan 
Sormunen ja Marjo Riitta Kemi, 
Jukka Tapio Väyrynen ja Katja 
Kristiina Häli, Tommi Antti 
Mikael Kahri ja Marika Johanna 
Viittanen, Juho Matias Venetpa-
lo ja Henna Pauliina Väisänen, 
Jouni Petteri Luokkala ja Anne 
Maria Väyrynen.
Tuira: Jani Raimo Ensio Man-
ninen ja Salla Tuulia Herrala, 
Antti Juhani Pirneskoski ja Sari 
Katariina Vahlroos, Jari Kristian 
Kahelin ja Heli Annika Lukkari, 
Marko Juhani Kanniainen ja 
Maiju Kristiina Määttä, Jaakko 
Johannes Palosaari ja Anu Pau-
liina Lampela, Aaro Johannes 
Suomela ja Mervi Hannele Väli-
maa, Mikko Juhani Koljonen ja 
Anne Elina Viinikainen, Mikko 
Matias Mustanoja ja Susanna 
Maria Korpela, Juha-Matti 
Kalevi Majuri ja Anna Eliisa 
Kallioinen, Jussi Ilmari Toikka-
nen ja Sara Hannele Veteläinen, 
Joni Johannes Klemola ja Päivi 
Johanna Huhtala, Harri Petteri 
Luhtala ja Tuulia Tellervo Urpi, 
Henri Veli Kustaa Huikuri  ja 
Liisa Johanna Yrjämä, Paavo 
Arttu Juhani Ikonen ja Piia-Eli-
na Ihonen, Jani Petteri Kaarlela 
ja Katja Kristiina Moilanen, 
Sakari Antero Iisakka ja Maria 
Elina Kallio, Jaakko Sakari 
Hietajärvi ja Anna-Maija Ala-
ruikka, Juho Antti Olavi Alatalo 
ja Jenni Kaarina Okkonen.
Oulujoki: Timo Antero Hevos-
maa ja Marjo Hannele Keskikal-
lio, Henri Mikael Luoma ja Jo-
hanna Maria Uhlbäck, Markus 
Johannes Jurvelin ja Suvi Lotta 
Lyydia Tihinen, Jarno Tapani 
Väliaho ja Helena Kyllikki Teräs, 
Mikko Johannes Veijola ja Sari 
Kyllikki Marttila.

Tuomiokirkko: Eliel Olavi 
Teppo, Emma Kaisa Katariina 
Hyvönen, Lyydia Matleena 
Kuisma, Elmo Anton Aleksan-
teri Mäkelä.
Karjasilta: Pekka Oskari Ahola, 
Jaakko Eeli Juhani Kajasviita, 
Niko Mikael Leipivaara, Linne 
Tuulevi Pahkala, Sofia Katariina 
Pitkänen, Elias Jaakko Iisakki 
Rounaja, Otto Maximus Sal-
mela, Viivi Maria Tuomikoski, 
Pyry Olavi Eroma, Toni Nico 
Kristian Aherto, Joona Taneli 
Heikkilä, Taru Amalia Holappa, 
Katri Maria Kylmänen, Ilona 
Kristiina Lamminmäki, Alisa 
Eerika Nevala, Elias Milo Patrik 
Sormunen.
Tuira: Meea Alisa Rouvinen, 
Veera Emilia Bäf, Noora-Emilia 
Odessa Hack, Nelli Maria Kaasa-
lainen, Tatu Elias Kemppainen, 
Aleksi Leo Matias Laitila, Saaga 
Christina Liedert, Severi Alfred 
Mertala, Lauri Tuomas Juhani 
Miikkulainen, Tuukka Elias 
Valtteri Myllymäki, Lilia Eeva 
Maria Matchett, Marta Hannele 
Jensen, Vera Ida Maria Dahlin, 
Niko Oskari Hyyryläinen, Iiris 
Elise Kallio, Owen Njuguna Ka-
rugu, Neea Aleksandra Laikari, 
Juho Antti Eemeli Niskanen, 
Mikael Antton Kasper Rossi, 
Tyko Juhani Saari, Eea Mimosa 
Sakko, Tomi Petteri Sipola, 
Lauri Antero Visuri.
Oulujoki: Aksel Kalle Mikael 
Hyry, Emil Oliver Benjamin 
Kenttälä, Elmo Aukusti Koivu-
kangas, Elena Matilda Kylmä-
nen, Mikael Niklas Marttila, 
Saaga Enni Alisa Sassi, Inka 
Maria Kristiina Järvinen, Tilma 
Annikki Hollmén, Milka Anna 
Elviira Kamula, Hetta Katariina 
Kurvi, Telma Ellen Lukka, Elias 
Mikael Lämsä, Luukas Joonatan 
Mertaniemi, Santeri Jasperi 
Moilanen.

Tuomiokirkko: Ossi Kustaa 
Lauste 84 v, Kerttu Niskala s. 
Pulkkinen 72 v, Ville-Veikko 
Sakari Jokiranta 43 v, Matti 
Adonias Hiltula 80 v, Heikki 
Sakari Vilppola 55 v.
Karjasilta: Taimi Katri Sallima 
Gutzén-Piiroinen s. Gutzén 94 
v, Pentti Olavi Väänänen 41 v, 
Marja Terttu Sakko 60 v, Juho 
Kauko Hautamäki 82 v, Tuula 
Helena Tyrväinen 60 v, Kerttu 
Annikki Rasila s. Pusa 84 v, 
Johan Iisak Jämsä 84 v, Einari 
Jauhiainen 88 v, Aino Johanna 
Kuivala s. Bark 85 v.
Tuira: Väinö Henrikki Sorvisto 
72 v, Toivo Aarne Nyman 74 v, 
Timo Kalervo Mäkinen 50 v, 
Tapani Antero Mettovaara 51 v, 
Suoma Maria Liisa Perttunen s. 
Ukkola 89 v, Matti Eetu Eemeli 
Räihä 18 v, Airi Sirkka Liisa Lau-
rila 65 v, Tuomo Tapio Alapieti 
60 v, Liisa Jemina Alaruikka 8 
v, Aino Loviisa Alaruikka 8 v, 
Eemeli Aulis Alaruikka 1 v, Laila 
Tuulikki Eskola s. Jämsä 76 v.
Oulujoki: Jaakko Mikael Oja-
lehto 35 v, Rauli Vilhelm Wat-
hén 59 v.

Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset  
Tuija Puurunen, 
p. 050 357 6915.

Pyhän Tuomaan kirkolla
Tuiran seurakunnan 

musiikkileikkikoulussa 
on vielä vapaita paikkoja 
maanantaisin klo 17.30 

ja tiistaisin klo 9 ja klo 11 
perheryhmissä.  

Ortodoksisen perinne-
kalmiston siunaaminen 
la 1.9. klo 12 Oulujoen 
kirkossa. Tilaisuuden jäl-
keen Maikkulan praas-
niekka ja kirkkokahvit 
Myllyojan seurakunta-
talolla. Ks. Hartauselä-
mää kohdasta.
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Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
pe 7.9. klo 18

Ohjelma: Mieskuoro Weljet
 Perheneuvoja Paula Juolasmaa
 Tenorilaulaja Tuomas Katajala
 Iltapalatarjoilu
 Illan päätteeksi ehtoollisen vietto

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tarjoilun järjestämisen 
vuoksi ilmoittautuminen 3.9. mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/virtaa

Virtaa välillämme -tapahtumissa käsitellään mm. puheen ja 
musiikin avulla parisuhteessa elämisen asioita. Arkisen rak-
kauden juhlaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset parit.

Oulussa on imua ja Poh-
jois-Suomessa vetoa. 
Monet sen jo tietä-

vät, mutta enempienkin on 
se syytä tietää.

Jotta enemmätkin tietäi-
sivät, järjestetään Oulun 
päivien yhteydessä Piispan-
sauvakävely. Yhteishenkeä 
vahvistavan sauvakävelyn 
on ideoinut piispa Samuel 
Salmi, joka on tapahtuman 
suojelija ja kävelee yhden 
neljästä reitistä. Reitti ei ole 
kaikista lyhyin, lupaa piispa 
ja kehottaa muitakin olemaan 
kohtuullisen perso reitin va-
linnassa.

Kävelyn takana on taattu 
pohjoissuomalainen kon-
sortio, joka talkoohengellä 
työtunteja säästämättä tuo 
oululaisten iloksi kävelyn, 
joka on määrä järjestää sään-
nöllisesti. 

Tarkoituksena on vahvis-
taa viestiä: Oulu ja Pohjois-
Suomi pitävät yhtä.

 – Olemme yhdessä kadun 
tasolla, missä tavalliset ihmi-
set kohtaavat toisiaan.

ei saa olla ahne
 

Kuntoilua ei kuitenkaan kan-
nata aloittaa liian ahneesti, 
piispa sanoo. Hän itsekin 
aloitti pienemmällä lenkil-
lä ja nyt kotimaastossa Kii-
mingin Jäälissä reitti on jo 
kymmenen kilometrin pi-
tuinen.

Piispa on kolunnut myös 
Pikisaarta ja Hietasaarta asu-
essaan Oulun keskustassa.

Kotona Jäälissä piispa on 
pysäytetty lenkillään monta 

Piispa Samuel mukana 
Piispansauvakävelyssä

kertaa: ihmiset ovat halunneet 
jututtaa piispaansa. Muu-
ankin tuli pyörällä ja pyysi 
lupaa keskusteluun.

Kävelyllä ei tylsisty, sillä 
liikunta saa ajatukset kir-
kastumaan. 

– Väitöskirjan pahimmat 
tutkimusongelmat ratkesivat 
aikoinaan kävelyllä, piispa 
kertoo.

Piispansauvakävelyyn tuo-
miokapitulin ryhmä aikoo 
osallistua yhtenäisin asuin. 
Painotalot tekevät tyylikkäät 
vaakunat asuihin.

Sauvoja ei sen sijaan kum-
memmin tuunata. Niihin 
korkeintaan liimataan kestävä 

Su 2.9. klo 10 jumalanpalvelus Ou-
lujoen kirkosta, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppäniemi.
Su 9.9. klo 10 jumalanpalvelus Kar-
jasillan kirkosta, toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Nina Niemelä, 
kanttorina Ilkka Järviö.

Su 9.9. klo 11.25 Radiopyhäkoulu alkaa, puhujana lapsi-
työnohjaaja Aila Valtavaara.
Ke 5.9. klo 15.45 Naisen allakka. Oululainen opettaja Mar-
jut Koskela kolumnoi.
To 6.9. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Mitä kaikkea ki-
vaa voi oppia seurakunnan varhaisnuorten kerhoissa?
Ke 12.9. klo 15.45 Naisen allakka. Saila Kukkohovi-Jäm-
sän ajatuksia.
To 13.9. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Miksi murk-
ku ei puhu? Nuorisotyönohjaaja Maire ”Mono” Kuoppalaa 
haastattelee Marja Blomster.

Su 2.9. klo 10 messu Oulun Tuomio-
kirkosta, tuomiorovasti Matti Pik-
karaisen virkaanasettaminen. Toi-
mittaa piispa Samuel Salmi, saar-
naa Matti Pikkarainen, avustavat 
Hanna-Maija Karjalainen ja Ari-Pek-

ka Metso, urkurina Maija Tynkkynen ja kanttorina Raimo 
Paaso. Sofia Magdalena -yhtye.
Su 9.9. klo 9.45 Radiopyhäkoulu alkaa, puhujana lapsi-
työnohjaaja Aila Valtavaara.
Su 9.9. klo 10 messu Raahen kirkosta.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

r a d i O - O H J e L m aT

Perhekerhot alkavat

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
 keskiviikkoisin klo 10 
 •  Heinätorin seurakuntatalo
 torstaisin klo 10 
 •  Intiön perhekerho

Karjasillan seurakunta
 maanantaisin klo 9.30
 •  Kaakkurin toimintakeskus
 keskiviikkoisin klo 9.30
 •  Pyhän Andreaan kirkko
 •  Kastellin kirkko
 •  Karjasillan kirkko 
 •  Kaukovainion kappeli
 •  Maikkulan kappeli (alkaa 12.9.)

Tuiran seurakunta 
 tiistaisin klo 9.30
 •  Niittyaron seurakuntakoti 
 keskiviikkoisin klo 9.30
 •  Pyhän Tuomaan kirkko
 •  Toppilan monipalvelutalo
 •  Rajakylän seurakuntakoti
 •  Kuivasjärven seurakuntakoti
 •  Pateniemen kirkko
 •  Koskelan seurakuntakoti
 torstaisin klo 9.30 (alkaa 6.9.)
 •  Pyhän Luukkaan kappeli

Oulujoen seurakunta
 keskiviikkoisin klo 9.30 (alkaa 12.9.)
 •  Myllyojan seurakuntatalo
 •  Heikkilänkankaan seurakuntakoti
 •  Sanginsuun seurakuntakoti 
 •  Saarelan seurakuntakoti 
 •  Huonesuon seurakuntakoti
 •  Hönttämäen seurakuntakoti
 keskiviikkoisin klo 9.30 (alkaa 19.9.)
 •  Hintan seurakuntatalo
 torstaisin klo 10 (alkaa 6.9.)
 •  Ylikiiminki, Vanha Pappila

Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikki lapset hoitajineen 
tai vanhempineen. Kerhossa on hartaus, kahvittelua, 
askartelua ja laulua. Ilmoittautumista ei tarvita.
Lisätiedot: www.oulunseurakunnat.fi/perhekerhot.

 

  
  

karjasillan seurakunta 
to 27.9. klo 18, Karjasillan kirkossa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 21.9. mennessä 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen puh. 040 574 7157  
ja pastori Juha Vähäkangas p. 040 574 7158. 

OulujOen seurakunta

ti 11.9. klo 17.30 Myllyojan seurakuntatalolla
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 7.9. mennessä  
diakoniatyöntekijä Eija Röning puh. 040 558 0435  
ja pastori Pentti Kortesluoma p. 040 575 2716. 

tuiran seurakunta 
to 20.9. klo 18 Tuiran kirkkossa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 14.9. mennessä 
diakoniatyöntekijä Raili Toppinen puh. 040 574 7145  
ja pastori Nanna Helaakoski p. 050 575 0826. 

tuOmiOkirkkOseurakunta 
to 20.9 klo 18 Heinätorin seurakuntakodilla 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 14.9. mennessä 
diakoniatyöntekijä Marjo Heikkinen puh. 040 730 4117 
ja pastori Jyrki Vaaramo p. 050 433 4108.

Sururyhmässä voi rauhassa keskittyä muistelemaan 
poismennyttä läheistä, jakaa omia ajatuksia, tunteita ja 
kysymyksiä toisten surevien kanssa. Ryhmä kokoontuu 
6-8 kertaa noin puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmäs-
sä on mukana pappi ja diakoniatyöntekijä. Omaisen 
kuolemasta tulisi olla kulunut vähintään noin kolme 
kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

 

itsemurhan kautta läheisensä menettäneille

ke 10.10. klo 18 Oulussa.
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä sairaalapastori Anna-
Maija Mattilalle p. 040 579 7803.

lasten sururYhmä 
ti 30.10. klo 17-18.30 Maikkulanraitin päiväko-
dissa 
Kokoontumisia kahdeksan. Ryhmä on tarkoitettu lä-
heisen menettäneille 7-9 vuotiaille lapsille. Ilmottautu-
minen pe 28.9. mennessä sekä lisätietoja Sirkku Nivala 
p. 050 521 1065 tai Anu Kontio  p. 040 574 7162.

Piispanmessu ja tuomiorovastin  
virkaanasettaminen Oulun  

tuomiokirkossa su 2.9. klo 10 
Tilaisuuden jälkeen kirkkokahvit Keskustan seurakun-
tatalon juhlasalissa. 
Tilaisuuteen linja-autokuljetus. Reitti: 8.45 Toivo-
niemen pysäkki, 8.55 Heinätorin seurakuntatalo, 9.00 
Aurinkokoti, 9.05 Keskustan palvelutalo Kirkkokadun 
puolelta, 9.15 Linja-autoaseman tilausajolaituri ja 9.25 
Intiön seurakuntatalon parkkipaikka. Messun jälkeen 
on kirkkokahvit keskustan seurakuntatalolla. Paluukyyti 
noin klo 13 samaa reittiä.

tarra, jollaisen saavat kaikki 
muutkin kävelyyn osallistujat. 
Tarrassa lukee Piispansauva-
kävely 2007.

Hengellinen puoli on käve-
lyssä itsestään selvä: Ihminen 
on Jumalan luoma olento, joka 
luonnon helmassa nauttii ja 
virkistyy, iloitsee toinen toi-
sensa seurasta, vaihtaa kaverin 
kanssa ajatuksia ja latautuu, 
piispa Samuel sanoo.

– Hikeä pintaan ja mieli 
iloiseksi, piispa kehottaa.

– Meille on annettu tehtä-
vä pitää huolta itsestämme, 
piispa muistuttaa

– Mutta on olemassa myös 
syvä hengellinen viesti. Sauva 
muistuttaa kuinka Kristus on 
kanssamme ja tukenamme 
maailman loppuun asti, ku-
ten Hän on luvannut.

Niin kuin piispa saa no-
jata sauvaansa, jokainen saa 
nojata Kristukseen, piispa 
Samuel sanoo.

PeKKa HeLin

Lähde Piispansauvakävelylle
Oulu Päivien lauantaina 1.9. 

Kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille
• Alkujumppa klo 10.
• Lähtö torilta pian alkujumpan jälkeen. 
Kävellä voi sauvojen kanssa tai ilman. 
Reitit 1,3 km, 3,4 km, 5,5 km ja 10 km. 
• Musiikista vastaavat Oulun ev.-lut. 
seurakuntien soittokunta ja Ynnin 
Vaskiveikot.

Järj. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Oulun kaupungin sosiaali- 
ja terveystoimi sekä liikuntatoimi, Oulun kaupunginteatteri, Oulun 
ev.-lut. seurakunnat, Oulun Latu, ONMKY, Oulukävely, Pohjois-Poh-
janmaan Marttojen hallitus, Diak ja partiolaiset. 

Lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Lähimmäisen päivää viete-
tään luterilaisessa kirkossa 
sunnuntaina 2. syyskuuta. 
Tänä vuonna teemana on 
”Näe väkivalta”. Teeman 
valinnalla halutaan koros-
taa, että vastuu väkivallan 
ehkäisystä ja siihen puuttu-
misesta on jokaisella. Jos vä-
kivaltaan ei puututa, pide-
tään yllä väkivaltaa hyväk-
syvää ilmapiiriä.

”Näe väkivalta” -päivän 
virikemateriaalit korostavat 
erityisesti lähisuhdeväkival-

taan puuttumista. Jo väkival-
lasta puhuminen perheessä, 
ystävien tai naapurien kesken 
voi olla merkittävä väkivallan 
päättymisen kannalta.

Lähimmäisen päiväksi on 
valmisteltu aineistoa jumalan-
palveluksen tueksi ja koottu 
näkökulmia aiheen käsittelyyn 
varhaiskasvatuksessa. Lähim-
mäisen päivän Raamatun teks-
tit kertovat, miten Jeesus oli 
elämällään ja opetuksellaan 
esimerkkinä rajat ylittävästä 
rakkaudesta. KT 

Lähimmäisen päivää 
vietetään 2. syyskuuta

Pe
KK

a 
H

eL
in



7nro 27 • 30.8.2007 •rauhan Tervehdys 

M aarit Peltoniemi on tyttä-
relleen Sonjalle, 10, ihana 
äiti. Mutta ehkä jo kah-

den vuoden kuluttua tilanne on 
toinen: ihanasta äidistä on tul-
lut kamala.

Ei Maarit luultavasti itse muu-
tu, tytär muuttuu, kun murrosikä 
iskee päälle.

Maarit Peltoniemi on Oulun 
Nuorten Naisten Kristillisen yh-
distyksen toiminnanohjaaja. Pel-
toniemi osaa odottaa tyttärensä 
muuttumista, sillä hän on jo kahden 
vuoden ajan kuullut äitien tarinoita 
Kamalat äidit -ryhmissä, joita Ou-
lun NNKY:llä on järjestetty.

Nyt työ on projektin myötä laa-
jentumassa ja siitä vastaa projekti-
koordinaattori Arja Ilvesviita.  

Usein äideistä tuntuu, että mur-
rosikä saattaa tulla tytölle yhdessä 
yössä. Yhtäkkiä tytön huone ja 
hiukset ovatkin mustat. Pahim-
missa tapauksissa äiti saa huolehtia 
tyttärensä juomisesta, liian paljas-
tavasta vaatetuksesta, lävistyksistä 

Ihanasta äidistä kamalaksi
ja huumeista.

Joskus tilanne saattaa kehittyä 
niin pahaksi, että apua kannattaa 
hakea ammattiauttajilta.

Ihanasta äidistä tulee itsenäistyvän 
lapsen silmissä kamala, kun tämä 
yrittää pitää jälkikasvuaan kurissa 
ja poissa vaikeuksista.

Aikaisemmin Kamalat äidit pui-
vat suhteitaan tyttäreensä. Syksystä 
alkaen äidit ryhmissä keskustellaan 
myös äiti-poika-suhteesta, Pelto-
niemi ja Ilvesviita kertovat.

Vinkkejä 
muilta äideiltä

Kun äidit tapaavat toisiaan, he saa-
vat vinkkejä miten muiden lasten 
vanhemmat yrittävät ratkaista on-
gelmia. Usein murrosikäiset väittä-
vät, että muissa perheissä on pal-
jon vapaampaa.

Mutta tämä ei pidä yleensä 
paikkaansa. Kun äiti saa tietää et-
tä muutkin vanhemmat asettavat 

M inä olen se inhottava äiti, 
kaikki muut äidit ovat nor-
maaleja,  kuvaa Leena 14-

vuotiaan tyttärensä syytöksiä. 
Toisten äidit ovat tyttärestä ki-

voja, he sallivat enemmän eivätkä 
kyttää ja kyylää. 

Tyttären sanat saivat Leenan 
itsesyytöksiin ja pelkäämään voi-
mien loppumista. Kamalien äitien 
ryhmässä Leena sai tietää totuu-
den: hän ei ole sen huonompi äiti 
kuin kukaan muukaan. Muutkin 
äidit ovat tyttäriensä mielestä ka-
malia, kamalampia kuin muut. He 
ovat uskaltaneet asettaneet lapsil-
leen rajat ja saaneet näiden vihan 
päälleen.

– En ollutkaan hirvittävän huono 
äiti kuten olin yksin luullut kaiken 
keskellä. 

Eikä tytärkään kauhea ole, vaan 
aivan normaali murrosikäinen.

Leenan on eronnut miehestään 
ja kokee, että mies ei kanna vastuu-
taan lapsenkasvatuksessa. Mies ei 
taida oikein edes tietää, mitä äidin 
ja tyttären välillä on meneillään. 
Tytär ei halua näyttää pahaa olo-
aan isälleen.

– Kun ei ole miestä, lapsen kas-
vattaminen on yksinäistä puuhaa. 
Mies toimisi ukkosenjohtimena, 
tasaisi paineita perheessä. Mo-
nilla muillakin ryhmän äideillä 
on sama ongelma, mies puuttuu, 
Leena  kertoo.

äiti ei ole 
mukava kaveri

Leenan tytär muuttui, kun hän 
aloitti yläasteen. 

– Tyttärestä tuli hankala asuin-
kumppani, Leena muistelee.

– Hän on nimitellyt minua kau-
heasti.

Kuten lähes aina, rajojen aset-
taminen sai itsenäisyyttä etsivän 
nuoren raivostumaan.

Aikuisen on kuitenkin asetetta-
va rajat lapselleen. Äiti ei voi olla  
mukava kaveri, joka sallii kaiken. 
Äidin on oltava aikuinen ja käskijä, 
vaikka se nuoren silmissä näyttääkin 
inhottavalta vapaudenriistolta.

– On oltava paikalla, vaikka tytär 
haluaa enemmän vapautta ja olla 
enemmän yksin.

– Murrosikäinen nuori on rasit-
tava. Hän ei ole yhteistyökykyinen 
eikä häntä  kiinnosta mikään, Lee-
na sanoo. Tytär ei tee kotitöitä eikä 
välitä siivota huonettaan.

– Tyttären mielestä meillä on 
huono perhe, koska meillä ei ole 
käytettävissä sellaista hirveää ra-
hamäärää kuin muilla.

Kahdeksas luokka 
on pahin

Ryhmän jälkeen Leena näki tyttä-
rensä toisessa valossa. Kaikki kuuluu 
normaaliin elämänvaiheeseen.

Leena huomasi ryhmässä, että 

hänen perheensä tilanne oli aika 
hyvä.  

– Tyttäreni on aika kiva, rauhal-
linen ja  normaali murrosikäinen 
tytär, ei häirikkö.

Äidit kertoivat ryhmässä oman 
tarinansa. Kuultiin rankkoja pu-
heenvuoroja.

– Kun on saanut puhua ja kuun-
nella muita, hyväksyn itseni sellai-
sena äitinä kuin olen.

– Olemme oppineet tyttären 
kanssa pikkuisen keskustelemaan, 
Leena tunnustaa.

–Välimme ovat parantuneet, mut-
ta monta vaikeutta on vielä edessä. 
Kahdeksas luokka on alkanut. Mo-
net sanovat, että se on pahin.

– Nuoret tekevät samat jutut, mit-
kä mekin teimme, Leena pelkää.

– Toivottavasti tieto siitä, että 
minä rakastan tytärtäni antaa hä-
nelle tarvittavat eväät.

Leena toivoo, että tyttären mie-
lenmyräkät ovat ohitse viimeistään 
18-vuotiaana.

Tytär saattaa vieläkin heittäytyä 
puhumattomaksi. On oltava ovela 
ja merkeistä pääteltävä mielenliik-
keet, kun lapsi ei puhu. 

– Normaalisti meillä on toimivat 
puhevälit, tosin minä olen puheli-
aampi kuin tytär.

”itse leikin 
pitempään”

– Aika on erilainen kuin minun 
nuoruudessani. Silloin ei ollut 
huumeita.

– Lapsuus on lyhentynyt. Itse 
leikin pitempään. Paineet olla iso 
ovat koulussa kovat. Tyttäreni joutui 
yläasteella muuttumaan isommaksi 
kuin olikaan.

Varsinkin ulkonäköpaineet ovat 
suuret. Murrosikäisen ruokailua on 
tarkkailtava, ettei hän lopeta syömistä. 
Naisihanne on sairaanlaiha. 

Tyttöjen maailma on Leenan 
mukaan kova. Jos ei ole muotin 
mukainen, tippuu joukosta.

– Murrosikäisellä on lapsen mie-
li, mutta hän näyttää aikuiselta. Ei 
ole kumma, että nuoretkin ovat 
ihmeissään.

– Itse lähestyn vaihdevuosia ja 
tyttäressä jylläävät hormonit. Ei 
ole ihme, että olemme tarttumassa 
toistemme tukkiin.

 – Sisuksissa ja päässä tyttäreni 
rakastaa minua. Joskus hän lei-
poo minulle, mutta ei uskalla il-
maista rakkauttaan sanoin. Hän 
osoittaa sen pienillä teoilla aina 
silloin tällöin. Hän ei sano minua 
hyväksi äidiksi, mutta saan kuulla 
sen ryhmässä.

Leena rakastaa tytärtään kiukut-
televana ja hankalanakin, ja haluaa 
ilmaista sen, vaikka mikä olisi.

– Hän on loppujen lopuksi ai-
ka kiltti.

Leenan nimi on muutettu.

PeKKa HeLin

Minä olen se inhottava äiti

Kamalat äidit on Oulun NNKY:n toteuttama ja RAY:n 
rahoittama projekti, joka tarjoaa murrosikäisten las-
ten äideille vertaisryhmiä, äititreffejä ja kasvatusaihei-
sia seminaareja. Syyskuun ensimmäisenä päivänä  toi-
mintaa esitellään NNKY:n avoimissa ovissa.

Syyskuun 10. päivä alkaa Kamalat äidit vertaisryh-
mä, joka kokoontuu syksyn ja talven aikana kahdeksan 
kertaa. Ryhmiä on tarvittaessa useita.

Äititreffejä järjestetään kerran kuukaudessa. Niissä 
keskustellaan eri aiheista, käytetään puheenvuoroja ja 
ollaan yhdessä.

Tiedustelut: Arja Ilvesviita, projektikoordinaattori, 
puh. 0400 138754, email: arja.ilvesviita@co.inet.fi, 
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset.

rajoja lapsilleen, hän ymmärtää 
väsymyksen keskellä olla antamatta 
periksi lapsen vaatimuksille. Äiti ei 
olekaan kamala vaan aivan normaali 
vanhempi, jonka on pidettävä joh-

to käsissään.
Monet äidit kokevat, että vastuu 

murrosikäisten kaitsemisesta jää 
perheessä heille.

PeKKa HeLin
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Työryhmä 
valmistelee 
kirkkoherran 

välillistä 
vaalia

Kirkkohallitus on valinnut 
työryhmän valmistelemaan 
ehdotusta kirkkoherranvaa-
lin muuttamisesta välilliseksi. 
Kirkkoherran valitsisi kirk-
kovaltuusto tai seurakunta-
neuvosto.

Työryhmän puheenjohta-
jaksi nimettiin kirkkoneuvos 
Matti Halttunen ja jäseniksi 
vs. maakuntajohtaja Pertti 
Rajala, kirkkoherra Pertti 
Simola, kirkkoherra, pap-
pisasessori Pirjo Vahtola ja 
sihteeriksi kirkkohallituksen 
sihteeri Katri Kuuskoski.

Pipliaseura 
aloittaa 

toiminnan 
Pohjois-
irakissa

Libanonin Pipliaseuralle on 
myönnetty virallinen lupa 
avata paikallistoimisto Kur-
distanin alueella Pohjois-Ira-
kissa. Asiasta kertoo Yhty-
neet Raamattuseurat, Uni-
ted Bible Societies, jonka 145 
kansallista pipliaseuraa toi-
mii 200 maassa.

Raamattutyötä Irakissa 
on tähän asti hoidettu Liba-
nonista. Viime joulukuussa 
Irakin viranomaiset myönsi-
vät jo luvan kurdinkielisten 
raamattukalenterien jake-
lulle. Libanonin Pipliaseura 
suunnittelee nyt toimiston 
avaamista Erbilin kaupun-
gissa vuonna 2008.

Libanonin Pipliaseuran pää-
sihteeri Mike Bassous pitää 
luvan saamista merkittävänä 
edistysaskeleena Lähi-idän 
raamattutyössä. – Uskon, 
että raamattutyön aseman 
virallistaminen vahvistaa ja 
rohkaisee myös kurdi-kris-
tittyjä, Bassous sanoo.

Libanonin Pipliaseuran 
Bagdadin toimipiste ja sen 
yhteydessä oleva kirjavaras-
to jatkavat edelleenkin toi-
mintaansa. Erbiliin avatta-
va toimisto vahvistaa Irakin 
raamattutyön toimintamah-
dollisuuksia.

Yhtyneiden Raamattuseu-
rojen mukaan suhteellisen 
rauhallisesta kurdialueesta 
on tullut turvapaikka Ira-
kin kristityille, jotka ovat 
paenneet sinne sotaa maan 
muista osista. 

Suomen Pipliaseuran yh-
teistyöhankkeisiin kuuluu 
yhtenä merkittävänä osana 
Lähi-itä ja siellä paikallisten 
kirkkojen palveleminen yh-
dessä esimerkiksi Jordanian, 
Egyptin, Libanonin, Israelin 
ja Palestiinan Pipliaseurojen 
kanssa. Suomen Pipliaseura 
on tukenut muun muassa 
Lastenraamattujen ja raamat-
tukalenterien jakeluhankkeita 
Irakissa. 

KT/SuOmen PiPLiaSeura
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M ikä ihmeen dinkku? Useimmat 
suomalaiset eivät tunne ter-
miä, vaikka tieteessä dinkuista 
on puhuttu jo vuosia.  

Helpotetaan vähän: Sinkku 
on yksi, dinkku kaksi. Termi tarkoittaa pa-
riskuntaa, jonka molemmat puoliskot ovat 
töissä ja joilla ei ole lapsia. 

Dinkut eivät halua jälkikasvua tai sitten 
Luoja ei ole sitä vain suonut. Syitä vapaaeh-
toiseen lapsettomuuteen voivat olla naisen 
tuntema pelko tai miehen pitkään kestävä 
”puberteetti”.

Dinkut voivat naimisissa tai avoliitossa. 
Heitä on ollut aina, mutta  termi on uusi.

Valtiotieteen maisteri Salla Ketola pereh-
tyi gradussaan laajasti dinkkuja koskevaan 
tutkimukseen.

– Tieteellisessä keskustelussa dinkuista on 
puhuttu ainakin kymmenen vuoden ajan, 
Ketola paljastaa.

Sinkku on yksi, 
dinkku on kaksi

Arkikielessä termi vakiintui noin viisi vuotta 
sitten. Helsingissä nuorten keskuudessa on 
aivan yleistä puhua dinkkupariskunnista. 
Pohjois-Suomessa termi on ehkä vähemmän 
tuttu. Rauhan Tervehdyksen pika-gallupissa 
sitä ei tunnistanut yksikään.

Lasten 
tekeminen riski

Usein dinkut haluavat elää ja kokea, mat-
kustella, tehdä uraa ja toteuttaa itseään. 
Lapsen myötä tällaiseen ei ole aina mah-
dollisuutta.

Dinkkunaiselle raskaus saattaa näyttäytyä 
pelottavana.  Hän pelkää ulkonäkönsä rup-
sahtavan: Lapsi uhkaa ihmisarvoa, ulkonäköä 
ja seksuaalisuutta.

Dinkut pitävät usein lasten tekemistä ris-
kinä, sillä pieni ihmistaimi merkitsee syvää 

sitoutumista. Siihen ei mielellään ryhdytä. 
Dinkkujen kauheimmissa kuvitelmissa 

perhe hajoaa. Lapsen kanssa se voi olla jär-
kyttävä kokemus.

Miehellä puberteetti tuntuu kestävän pi-
tempään kuin naisilla, kolmekymppisiksi, 
napauttaa Ketola.

– Monet nuoret naiset sanovat, että mie-
het eivät halua lasta. 

Naisten ja miesten toiveet eivät osu yksiin. 
Mies ei halua lasta, mutta se paljon puhuttu 
biologinen kello ei anna naiselle armoa.

Monet dinkut eroavat kolmekymppisinä 
ja lähtevät uudelle kierrokselle. Lapsesta 
haaveilevan naisen asema tukaloituu en-
tisestään.

Joskus dinkkupariskunta odottaa hetkeä, 
jolloin vanhemmuus tuntuu oikealta. He 
haluavat olla hyviä vanhempia ja valmiita 
lasta varten.

Mutta oikeaa hetkeä ei tule: Riskitöntä 

hetkeä lapsen hankkimiselle ei ole olemassa. 
Kun tämä kirkastuu, monet dinkut alkavat 
tosissaan miettiä perheenlisäystä.

Myös biologia pakottaa lapsentekoon. Kovin 
vanhana lasta ei voi eikä uskalla tehdä.

dinkut ovat 
keskivertoa väkeä

Salla Ketola toivoo, että kirkko suhtautuisi 
dinkkuihin humaanisti. 

– Kirkko voisi tukea ihmisiä heidän elä-
mänvaiheissaan. Se voisi suvaita, että ihmi-
set elävät eri tavalla ja suunnata palvelujaan 
myös dinkuille.

Hengellisissä asioissa dinkut ovat kuin 
suomalaiset keskimäärin. Muutenkin he 
ovat keskivertoa väkeä.

– Luulen, että dinkkuja on kaikissa sosiaa-
liluokissa. Korkeammin koulutetut dinkut 

”Emme ole koskaan halunneet lapsia”
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ovat useammin avioliitossa. Vähemmän 
koulutetut suosivat enemmän avoliittoa, 
Ketola selostaa.

Korkeasti koulutetut ovat Ketolan mu-
kaan ehkä tietoisempia, että avioituminen 
on lain edessä parempi vaihtoehto parin ja 
lasten kannalta.

Aviosäädyn välttelyllä voi olla hyvinkin 
yllättävä syy: Häistä on tullut ökytapahtumia 
ja ne maksavat melkoisesti. Siksi dinkkuna 
halutaan pysyä.

 Ihmiset voivat typeryyttään kysellä syytä 
parin lapsettomuuteen.

– Luulen, että ne jotka ovat vapaaehtoisesti 
lapsettomia, kestävät paremmin. Jos päätös 
on mietitty, omat motiivit on helpompi kes-
tää, Ketola arvelee.

Myös kaikkitietävä ja kaikkinäkevä mark-
kinatalous on huomannut dinkkujen ole-
massaolon. Tietyille bisneksen aloille dinkut 
ovat merkittävä kohde. Parilla, joilla ei ole 
lapsia, on enemmän aikaa ja rahaa käytet-
tävissä. Jopa mediatutkimuksissa otetaan 
dinkut huomioon.

PeKKa HeLin

Dinkku-sana tulee englannista sanoista dink: 
double income no kids. Suomeksi termi on 
kahdet tulot, ei lapsia. 

K ari ja Jaana ovat alle nelikymppisiä 
dinkkuja. Jaana on miestään muu-
taman vuoden nuorempi.

Kari ja Jaana eivät halua esiintyä omilla 
nimillään, joten heidän nimensä on muu-
tettu. 

Jaanasta tuntui jo nuorena, että lapset 
eivät ole häntä varten.

– En ole koskaan halunnut lapsia. Oma 
lapsuus oli oikein hyvää ja mukavaa aikaa. 
Jo yläasteikäisenä kun kaverit juttelivat, 
montako lasta haluavat sanoin, etten halua 
yhtään. He sanoivat, että odotahan vaan, 
kymmenen vuoden päästä sinulla on monta 
lasta, Jaana muistelee.

– Aikaa on mennyt jo lähemmäs 20 vuotta, 
mutta edelleenkään en halua lapsia. Onnek-
si mies on samaa mieltä. Asiasta on joskus 

keskusteltu, mutta samaa mieltä olemme: ei 
lapsia. Ja miehen kanssa yhteiseloa on kestänyt 
jo yli kymmenen vuotta, Jaana jatkaa.

Karin mielestä lapsettomuus tuli aivan 
luonnostaan, kun kumpikaan ei lapsia ha-
lunnut.

– Ollessani nuori äitini ja siskoni toi-
mivat perhepäivähoitajina, lapsia saattoi 
kodissamme olla toistakymmentä ja meno 
sen mukaista. Ei se tosin silloin mitenkään 
häirinnyt, joten en usko että se siitäkään 
johtuu, Kari toteaa.

”Emme ole koskaan halunneet lapsia”
Haittapuolia 
hyvin vähän

Kari ja Jaana löytävät lapsettomuudesta 
myös haittapuolia.

– Voisihan sitä ajatella, että sitten kun on 
itse vanha, ei ole ketään, joka pitää huolta ja 
käy katsomassa, mutta toisaalta, ei se että on 
lapsia ole mikään tae siitä, että he pitäisivät 
vanhemmistaan huolta, Jaana selostaa.

Karin mielestä haittapuolia ei ole juuri 
tullut vastaan.

– Jos jotain pitäisi keksiä niin lapsille 
suunnattuja elokuvia ei ilkeä mennä elo-
kuvateatteriin katsomaan, kun ei ole lasta 
kainalossa, mies lohkaisee.

Kari ja Jaana eivät hae lapsettomuudel-
laan mitään etuja, mutta löytävät kuitenkin 
muutaman, kun sitä kysyy. 

– On enemmän aikaa itselle ja kumppa-
nille, työlle ja harrastuksille. Ei tarvitse som-
pailla aikataulujen kanssa. Rahaakin kuluu 
vähemmän, Jaana huomauttaa.

– Ehkä suurin etu on, että lapset eivät 
rajoita menemisiä, ei tarvitse ”kärsiä” ai-
kaisista aamuherätyksistä ja kaikesta siitä 
mikä normaalisti rajoittaa lapsiperheiden 
elämää, Kari sanoo.

Kukaan ei ole 
syyllistänyt

Kari ja Jaana eivät suunnittele lasten hank-
kimista vastaisuudessakaan.

  – Muiden lapset on ihan OK, ja tulen toi-
meen lasten kanssa, ja onhan meillä kummi-
tyttökin. Lisäksi minulla todettiin hiljattain 
perinnöllinen sairaus, jonka johdosta lapsen 
hankinta ei ole kohdallani suositeltavaa. Siitä 
olen iloinen, että tuo sairaus on nimenomaan 
minulla eikä sellaisella, joka lapsia haluaa, 
Jaana huokaa.

– Jotenkin tuntuu jo kummalliselta, jos 
lapsen hankkimiseen pitäisi olla pakottava 
tarve, Kari tokaisee.

Usein dinkuilta kysytään piinallisen usein 
lapsettomuudesta. Jotkut myös syyllistävät 
heitä. Karia ja Jaanaa ei ole juuri piinattu.

– Kukaan ei ole syyllistänyt – miksi pitäisi? 
Asia ei ole ongelma kummankaan vanhem-
mille, eivätkä muutkaan sukulaiset kysele tai 
ihmettele, Jaana sanoo.

– Anoppi on kysynyt kerran, onko teidän 
uudessa kodissanne tilaa pinnasängylle, vasta-
simme ei ja asia jäi siihen, Jaana muistaa.

– Miksi pitäisi tuntea syyllisyyttä? Ei kaikilla 
ole lapsia – osalla omasta tahdostaan, osa ei 
lapsia voi saada. Ei lapsia tulisi hankkia vain 
siksi, kun se on tapana tai muut sitä odot-
tavat, lapsen tulee olla toivottu ja lapselle 
tulee olla aikaa, Jaana jatkaa.

– Kukaan ei ole kysynyt, aiotteko tehdä 
tai miksi ette halua lapsia. Kai sitä pidetään 
sen verran henkilökohtaisena asiana, ettei 
kehdata udella, kun ei tiedetä onko lapset-
tomuus vapaaehtoista vaiko ei. Monihan 
ei voi saada lapsia, vaikka haluaisi ja se on 
arka paikka. Ja ne jotka utelevat – yleen-
sä vanhemmat naisihmiset – ottavat asian 
luonnollisena tyyliin eiväthän kaikki halua 
lapsia, Jaana kertoo. 

Lapsettomuudesta ei huudella 
ympäri kaupunkia

Kari ja Jaana tuntevat toisia dinkkuja, mut-
ta eivät ole kysyneet heiltä syytä lapsetto-
muuteen.

– Kun on tullut ilmi, ettei meillä ole eikä 
tule lapsia, moni pariskunta on sanonut, että 
hekään eivät aio tehdä lapsia. Käsittääkseni 
se on kohtuullisen yleistä, sitä vain ei huu-
della pitkin kaupunkia. Eihän asia muille 
kuulu. Ennenkin on ollut ihmisiä, jotka 
eivät halua lapsia, siitä vaan ei ole puhuttu. 
Moni vanhempi nainen on sanonut, ettei 
olisi halunnut lapsia, mutta siihen aikaan 
ei voinut valita, Jaana sanoo.
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Rovastikunnallinen retkipäivä mie-
lenterveyskuntoutujille Hailuotoon 
ti 18.9. Retken hinta 5 e. Ohjelmassa 
käynti emutarhassa, tutustumista 
luontonäyttelyyn sekä mahdollisuus 
ostoksiin Hailuodon leipä ja lammas 
-puodissa. Ilmoittautumiset 10.9. 
mennessä Sirkku Määttä, p. 040 779 
0368.
Kirpputori Ilonpisara avoinna 11.9. 
alkaen ti ja to klo 14-17, la klo 10-13.
Nuoret: Yöpappila pe 31.8. klo 20-24 
Vanhassa pappilassa. Nuortenilta to 
6.9. klo 19-21 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten peli-ilta keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 17-18. Kempeleen 
seurakuntanuorten kotisivut: www.
kempeleenseurakuntanuoret.com.
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 2.9. 
klo 12 aloituspyhäkoulu ry:llä. Su 2.9. 
klo 17  seurat ry:llä. Ma 3.9. klo 17.15 
päiväkerhot alkavat ry:llä. Pe 7.9. klo 
18 raamattuluokat alkavat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 31.8 klo 
19 lauluseurat Sirpa ja Aimo Rasin-
kankaalla, Keinäsentie 79. Su 2.9. klo 
16 seurat rauhanyhdistyksellä.
Kastetut: Niina Lyydi Johanna Mattila, 
Heta Loviisa Lauttamus, Fanni Lotta 
Margareetta Ahola, Elviira Isla Fred-
riikka Hakio, Saana Eerika Heikkinen, 
Tuomas Petteri Ruotsalainen.
Vihitty: Petri Matias Pelkonen ja Tanja 
Katriina Alasirniö. Keni Petri Olavi 
Hiltunen ja Kaisa Riikka Jämsä. Tommi 
Kristian Vaalto ja Pia Kristiina Juntura. 
Jarmo Tapani Nikkilä ja Anne Maarit 
Jauho. Matti Aulis Niemi ja Minna 
Kristiina Karpakka. Mika Markus Nie-
mi ja Mervi Tuulikki Halonen. Jouni 
Juhani Suorsa ja Sanna Hannele Jacob-
son. Joni Markku Johannes Holappa ja 
Henna Hannele Linjanen.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Perhekerhot aloittavat seuraavasti: 
Kirkonkylän Vakkurilassa ti 21.8. klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa to 23.8. 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa pe 31.8. klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla pe 24.8. klo 
9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla ilman 
ilmoittautumista.
Martinniemen päiväkerhot aloittavat 
remontin jälkeen seuraavasti: maanan-
tai-torstain ryhmät tänään to 30.8. ja 
keskiviikon ryhmä 5.9. Ensimmäinen 
kerta kestää yhden tunnin. Tiedustelut 
lapsityöntoimistosta, p. 547 5721 tai 
lapsityönohjaajalta, p. 040 547 1472.
Seurakuntakerho Jokivarren van-
hustentalolla ma 3.9. klo 13, Kellon 
srk-kodissa ti 11.9. (huom. päivä) klo 
13 ja srk-keskuksen monitoimisalissa 
to 13.9. klo 13. Mikäli tarvitset kulje-
tuksen kerhoon, ota yhteyttä diakonia-
toimistoon ajanvarausvastaanotolle 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636.
Raamattupiiri srk-keskuksen moni-
toimisalissa ke 5.9. klo 18.30.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa to 6.9. klo 13. Mikäli tarvitset 
kuljetuksen kerhoon, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11, p. 
5472 636.
Musiikkityö: Seurakunnan Lapsikuo-
ro: harjoitukset torstaisin klo 17-18 
srk-keskuksessa. Syyskausi alkaa to 6.9. 
Uusia laulajia otetaan 6. ja 13.9. klo 
16.30 alkaen. Kuoro on tarkoitettu 7-13 
-vuotiaille tytöille ja pojille. Tieduste-
lut kuoronjohtajat Minna Pohjola ja 
Kaisa Säkkinen, p. 040 581 8 974.
Mielenterveysiltapäivä Isoniemen 
leirikeskuksessa ti 11.9. klo 12-16. 
Lounas, kahvit ja makkarat, hartaus, 
yhdessäoloa, ulkoilua, saunomismah-
dollisuus. Ilmoittautumiset ruokailun 
järjestämiseksi diakoniatoimistoon 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636, pe 
7.9. mennessä.
Kirkonkylän lähetyspiiri aloittaa 
toimintansa retkellä Keminmaahan ti 
11.9. Ilmoittaudu läh.siht. Ylimaulalle 
pe 7.9. mennessä, p. 040 5014 764. 
Lähetyspiiri kokoontuu joka toinen 
viikko pienryhmätilassa (Kirkkotie 10 
C) alkaen ti 25.11. klo 13.
Kaiken ikäisten reki Pyhätunturin 
Kairosmajalle 5.-7.10. Lähtö kirk-
kopihasta pe klo 16 ja paluu su n. klo 
18. Lauantain ohjelmaa kuuluu retki 
Isonkurun jylhiin maisemiin. Retki 
soveltuu sekä lapsille että liikkumaan 
pystyville vanhuksille. Matkan hinta 
aikuisilta 110 e, 3-5 v. 28 e, 6-12 v. 
56 e ja 13-16 v 84 e. Hintaan sisältyy 
matkat ja täyshoito Kairosmajalla. 
Ilmoittautumiset pe 14.9. mennessä 
diakoniatoimistoon pe klo 9-11, p. 
5472 636. tai Laila Rantakokolle, p. 
040 8668 319. Ilmoittautuneille lä-
hetetään tarkempi retkikirje. Retken 
vetäjinä ovat diakoniatyöntekijä Laila 
Rantakokko ja lapsityönohjaaja Outi 
Palokangas.
Kellonkartano: Jeesuksen sisällinen 
tunteminen 1.-2.9., Vilho Harvala, 
Veli Tuomi, kartanon kirkko su 2.9. 
klo 13, seurat su 2.9. klo 15, Kaikkeen 
maailmaan -raamattu- ja radiolä-
hetyspäivät 8.-9.9., Jukka Norvanto, 
Juha Auvinen.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: eläke-
piiri srk-keskuksen monitoimisalissa 
ti 4.9. klo 13, Jokikylä: päiväkerho 
Jokikylän koululla to 6.9. ja to 13.9. 
klo 17.30-19, raamattuluokka isoille 
ja pienille Kari Kaunistolla pe 7.9. klo 
17, toimintakauden avajaiset ry:llä pe 
7.9. klo 18.30, pyhäkoulut su 9.9. klo 
12: Aki Sarajärvellä, Jukka Karsikkaalla, 
Seppo Rehulla, Harri Heikkalalla ja 
Ville Illikaisella, seurat Isoniemen 
leirikeskuksessa su 9.9. klo 17, Hannu 
Kinnunen, Esko Mettovaara, Kello: 
seurat ry:llä su 2.9. klo 17, Juha Paa-
nanen, Esko Kalaoja, ompeluseurat 
Kaisu ja Esa Sarjanojalla, Tiurasenpelto 
2, pe 7.9. klo 18.30.
Kuollut: Vera Hirsso 85 v., Tyyne Sofia 
Ronkainen 80 v.
Avioliittoon kuulutettu: Henri Jouni 
Vähäkuopus ja Kaisa Maria Kärkkäi-
nen. Mikko Olavi Hyvönen ja Outi 
Marjaana Kauppi. Jani Juhani Hack 
ja Marianne Emilia Järvenpää. Janne 
Petteri Kiuttu ja Nadja Maria Ojala.

Su 2.9. klo 10 messu.
Su 2.9. klo 12 pyhä-
koulu kirkon kerho-
huoneella. Pyhäkoulu 
kokoontuu aina pa-
rittoman viikon sun-
nuntaisin klo 12.
Ti 4.9. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Seppo ja Kyllikki Viitaluomalla, Län-
sivainiontie 25.
Ke 5.9. klo 9.30 päiväkerho 3-5-vuo-
tiaille lapsille kirkon kerhohuoneella. 
(Huom. muuttunut paikka!). Ilmoit-
tautuminen päiväkerhoon Kaisamar-
jalle mahd. pian, p. 040 743 0381. 
Ensimmäisellä kerralla vanhemmat 
voivat jäädä lapsen kanssa kerhoon 
tutustelemaan ja täyttämään ilmoit-
tautumismonisteen. Tervetuloa uudet 
ja entiset kerholaiset.
To 6.9. klo 10 aamukahvila Luu-
kulla.
Su 9.9. klo 10 mökkiläismessu.
Oletko kiinnostunut pyhäkoulun-
opettajan tehtävästä? Koulutuspäivä 
pyhäkoulunopettajille Oulussa la 15.9. 
Ilmoittautuminen Kaisamarjalle 6.9. 
mennessä, p. 040 743 0381. 
Rovastikunnallinen retkipäivä mie-
lenterveyskuntoutujille Hailuodos-
sa ti 18.9. Ohjelmassa mm. käynti 
emutarhalla, ruokailu Luototalossa, 
tutustuminen luontonäyttelyyn ja 
kahvit. Päivän hinta 5 e. Ilmoittau-
tuminen 10.9. mennessä Marjolle, p. 
040 743 0382.
Kirkkoherra tavattavissa maanantai-
sin klo 9.30 - 12 ja keskiviikkoisin klo 
12 - 14.30. Tapaamisen voi sopia myös 
muuksi ajaksi, p.  040 743 0 371.
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Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 2.9. 
klo 10, liturgia Neva-
la, saarna Siljander, 
kanttorina Kaisa Säk-
kinen.Lähimmäisen 
sunnuntai. Seurakunta tarjoaa ilmaista 
kirkkokyytiä. Ilmoittautumiset dia-
koniatoimistoon, p. 547 2636, pe 31.8. 
klo 9-11. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit srk-keskuksessa.
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 2.9. klo 12, Vähäkangas, 
kanttorina Kaisa Säkkinen. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvit.
Hautausmaajuhla hautausmaalla 
tänään to 30.8. klo 18.30, hartaus-
puhe Kaltakari. Lyhyet elämänkerrat 
kanttori Kalle Vakkurista ja opettaja 
Jaakko Jussilasta ja käynnit hei-
dän haudoillaan. Karjalaan jäänei-
den muistomerkillä kuullaan viime 
vuoden hautausmaajuhlasta alkaen 
Haukiputaan hautausmaahan hau-
dattujen poisnukkuneiden nimet ja 
hiljennytään kunnioittamaan heidän 
muistoaan.Hautausmaajuhlan jälkeen 
kesäillan sävelhartaus Haukiputaan 
kirkossa.
Kesän viimeinen kesäillan sävelhar-
taus kirkossa tänään to 30.8. klo 20, 
Sekakuoro Tuike, johtaa Lauri-Kalle 
Kallunki. Hannu Niemelä urut.Ilta-
hartaus piispa Olavi Rimpiläinen. Kah-
vitarjoilu srk-keskuksessa lähetystyön 
hyväksi sävelhartauden jälkeen.

Kastettu: Saku Paavo Joonatan Lohi, 
Minea Judith Joanna Kupsala, Joona 
Elias Pentti, Milla Marika Seppänen, 
Veera Marjaana Jokela, Ella Siiri 
Josefiina Mursu, Laura Magdaleena 
Tarvainen, Meri-Tuuli Sofia Alakärppä, 
Anni Elina Tossavainen, Emma Karo-
liina Palosaari, Eelis Vilhelmi Lopakka, 
Miika Juhani Petäjäkangas, Iida Linnea 
Hallanaro, Eino Ilmari Pietikäinen.

Vaalinäytemessu su 
2.9. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toim. Pekka Rehumä-
ki, avust. Riihimäki, 
Liikanen ja Puolitaival, 
kantt. Jääskeläinen. 
Kirkkokahvit. Kolehti Kirkon diako-
niarahastolle ahdingossa olevien hen-
kilöiden avustamiseen Suomessa.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu to 30.8.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna 31.8. klo 10-15.
Päiväkerhot ja perhekerhot aloittavat 
viikolla 36, 3.9. alkaen. 
Sanan ja rukouksen ilta ti 4.9. klo 
18 Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Puhujana evankelista Jean Roos. Ru-
kouspalvelu.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Naisten piiri aloittaa syyskauden to 
6.9. klo 18.30 Kirkonkylän seurakun-
takodissa. Luemme 1. Korinttolais-
kirjettä. Tervetuloa entiset ja uudet 
piiriläiset.
Kymmenen kerran Alfa-kurssi alkaa 
ma 17.9. klo 18-20.45 Helena Lunkin 
luona, Tienvieri 1 E 28. Mukaan mah-
tuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta. 
Ilmoitt., p. 040 512 6954. Yleistä tietoa 
alfa-kursseista www.alfakurssi.fi.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.30-17.30 (to 30.8. 
ei ole harjoituksia) ja perjantaisin 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa klo 15-16. Uusia laulajia otetaan 
mukaan.
Uusi Mukulakuoro aloittaa toi-
mintansa. Kuoro on tarkoitettu 5-8 
-vuotiaille tytöille ja pojille. Soitamme 
rytmisoittimilla, laulamme ja leikim-
me tuttuja lastenlauluja ja hengellisiä 
lauluja. Tavoitteena on iloita musisoi-
misesta yhdessä. Kuoro toimii kirkon-
kylän seurakuntakodilla torstaisin klo 
17.30-18.15. Kuoromaksu 10e/vuosi 
sisältää kuoropaidan ym. materiaalin. 
Kuorojen ilmoittautumiset Eija Savo-
laiselle, p.040 779 0 337.
Nuortenaikuistenkuoro aloittaa 
syyskauden pe 7.9. Mukaan otetaan 
uusia laulajia (18-45 v). Kuorossa lau-
letaan uudempaa hengellistä musiikkia 
neliäänisin sovituksin. Lisätietoja Eija 
Savolainen, p.040 7790 337.
Retki Kalajoelle Kirkon Ulkomaa-
navun Toivon torstaihin 6.9. Retki 
on tarkoitettu diakonian ja lähetyksen 
vapaaehtoisille ja kaikille kansainvä-
lisestä diakoniasta kiinnostuneille. 
Retki on ilmainen. Lähtö 6.9. klo 8 
Kirkonkylän seurakuntakeskuksen 
edestä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
viim. 5.9. mennessä Soile Pakkanen, 
p. 040 779 0367 tai Minna Sorvala, p. 
040 779 7705.
Limingan rovastikunnan Virtaa 
välillämme 3. -suhdekurssi alkaa 
Tyrnävällä 18.9. ja jatkuu 6 kertaa. 
Ilmoitt. 7.9. menn. Eija Salmenhaara, 
p. 044 73 72615 tai Sinikka Ilmonen, p. 
044 752 1226 Hinta 20 e/pari.
Solmuja parisuhteessa -parisuh-
dekurssi alkaa Limingassa 19.9. ja 
kokoontuu 8 kertaa. Lisätietoja vetäjiltä 
Kimmo Helomaa, p. 044 752 1235 ja 
/tai Sinikka Ilmonen, p. 044 752 1226. 
Hinta 100 e/pari Ilmoittautuminen 
6.9. mennessä.

Messu su 2.9. kirkossa 
klo 10, Miia Seppä-
nen, Eeva Mertaniemi, 
kanttorit Marja Ainali 
ja Jarkko Metsänhei-
mo. Lähimmäisen päi-
vä. Kolehti ahdingossa olevien hen-
kilöiden taloudelliseen avustamiseen 
Suomessa, Kirkon diakoniarahasto. 
Kirkkokahvit ja puheenvuoroja 
Lähimmäisen päivän teemasta Näe 
väkivalta. Puheenvuoron käyttävät 
poliisi Risto Vuorjoki, sos.- ja terv.lau-
takunnan puh.joht. Pentti Jokikokko 
ja nuortenkoti Peruskalliokodista psyk. 
sairaanhoitaja Tuula Markkula.
Jäälistä kirkkoon kuljetus su 2.9. 
Pyynnöt kirkkoherranvirastoon, p. 
040 584 4406 tai 8161 003 edelliseen 
perjantaihin klo 16 mennessä. Lähtö 
Jäälin ostoskeskuksesta klo 9.45.
Projektikuoron miesten harjoitus 
su 2.9. klo 16 kirkkopirtillä ja koko 
kuoron harjoitus ke 5.9. klo 18.30 
kirkkopirtillä.
Eläkeläisten seurakuntakerho  4.6 klo 
13 Jäälissä Kotirinteen kerhohuoneella, 
Mäntykuja 2, (huom. paikka).
Uuden poikakuoron aloitus to 6.9. 
klo 17-18 kirkkopirtillä. Kuoro tar-
koitettu 1-6 -luokkalaisille pojille. 
Tiedustelut Ulla Merenheimolta, p. 
050 360 1866.
Toivon Torstai 6.9. Kalajoella. Päivä 
on kansainvälisyyskasvatuksen ja kan-
sainvälisen diakonian koulutuspäivä 
Oulun hiippakunnassa. Ilmoittautu-
minen kirkkoherranvirastoon, p. 040 
584 4406 30.8 mennessä.
Lasten lähetysnäyttely Ilo sulle ja 
mulle seurakuntakeskuksessa.Ylei-
sölle esitykset ke 5.9. ja to 6.9. klo 18. 
Torstaina on kirkkopirtillä pienim-
mille askartelua, jos vanhemmat ovat 
näyttelyssä.
Eläkeläisten seurakuntakerho 11.9 
.klo 13 Montinsalissa
Diakoniapiirien yhteinen luontoretki 
17.9. Koiteliin. Lähtö Jäälin srk.kodilta 
ja Kolamäen kerhohuoneelta klo 17. 
Sateen sattuessa olemme Suvelassa.
Lapsityö: Päiväkerhoissa vielä tilaa. 
Tiedustelut Birgitta Kontio, p. 040 
7431901.

Perhetyö: Perhekerho kokoontuu 
klo 9.30-11.30 tiistaisin kirkkopirtillä 
ja torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin kirkkopirtillä. Jäälin toi-
minta käynnistyy remontin vuoksi 
vasta viikolla 37.
Virtaa välillämme plus-kurssi. Virtaa 
Välillämme -kurssi alkaa 30.9. Ko-
koontumiset sunnuntaisin klo 16-19 
Montin-salilla. Lastenhoito järjeste-
tään Kirkkopirtillä. Ilmoittautumiset 
14.9. mennessä perhetyöntekijä Saija 
Kivelälle, p. 040 560 9 678. Kurssille 
otetaan 3-5 paria.
Isien ja lasten ilta ma10.9. klo 18-20 
Suvelassa. 
Varhaisnuoriso-ja nuorisotyö: Toi-
mintakauden startti ja yökahvila 31.8. 
klo 19-23 srk-keskus.
Rauhanyhdistys: Alueellinen nuorten 
lauluilta pe 31.8. klo 19 rauhanyh-
distyksellä. Päiväseurat su 2.9. klo 13 
rauhanyhdistyksellä, Matti Liukkonen, 
Kauko Säkkinen.
Vihitty: Sami Kristian Kamppuri ja 
Maarit Inkeri Vesa. Samuli Markku 
Tapio Liuska ja Sirpa Maria Kaakku-
riniemi, Mika Juhani Uitto ja Marja 
Leena Loukusa.
Kastettu: Kalle Niilo Henrik Kanni-
ainen, Viivi Eveliina Holappa, Noel 
Jamiel Heikkilä, Jasmin Isabella 
Heikkilä, Reetta Emilia Pitkänen, Iiris 
Linnea Laitinen, Aleksanteri Toivo 
Sirius Pikkuhookana,Elias Mikael 
Kemppainen, Ossi Ilmari Koivukoski, 
Ville Pauli Antero Kähkönen, Martta 
Eedit Justiina Lauri.
Kuollut: Matti Heikki Paakki 94 v., 
Hilkka Orvokki Sirviö 73 v.

Hartaus to 30.8. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Messu su  2.9. klo 10 
kirkossa. Kimmo He-
lomaa, avustaa Ilkka 
Tornberg. Virret: 432:1 ja 4, 334:5-8, 
509, 431, 125:1 ja 4, 430:1-, 225, 575:1 
ja 4. Kolehti ahdingossa olevien hen-
kilöiden taloudelliseen avustamiseen 
Suomessa kirkon diakoniarahas-
ton kautta. Lähimmäisen päivänä 
naisvoimistelijoiden ja vanhusten 
kirkkopyhä. Kahvitarjoilu. Läheisiä 
ja naapureita rohkaistaan tarjoamaan 
autottomille kyytiä kirkkoon. Saat 
hyvän mielen ja annat sitä.
Sanajumalanpalvelus su 2.9. klo 15 
Vanamossa. Ilkka Tornberg, avustaa 
Kimmo Helomaa.
Hartaus to 6.9. klo 13.15 vuodeosas-
tolla.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 
10.9. klo 12 srk-talolla. Tarkoitettu 
omaistaan tai läheistään hoitaville ja 
myös heille, joilta omaishoitajuus on 
päättynyt/Maisa.
Tupoksen Olohuone ti 11.9. klo 14-
16 Vanamon yläkerta. Virikkeellistä 
toimintaa aikuisille ikään katsomatta. 
Lapset vanhempien mukana/Kyllikki 
ja Maisa.
Tulossa: Rovastikunnallinen retkipäi-
vä ti 18.9. mielenterveyskuntoutujille 
Hailuotoon. Ilmoittautuminen 10.9. 
mennessä Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226 tai Maire Taikina-aho, p. 5587 
3841. Retken hinta 5 euroa. Lähtö klo 
8.50 Sarlotan nurkalta ja paluu noin 
klo 18. Solmuja parisuhteessa -pari-
suhdekurssi alkaa 19.9. ja kokoontuu 
8 kertaa Tupoksen Toimitilassa, Vana-
mossa. Ryhmään otetaan neljä paria, 
myös lähiseurakunnista. Ilm. vetäjille 
6.9. mennessä Kimmo Helomaalle, p. 
044 7521 235 ja Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226. Virtaa välillämme Limingan 
rovastikunnan 3. suhdekurssi alkaa 
Tyrnävällä 18.9. ja kokoontuu 6 kertaa. 
Ilm. 7.9. mennessä Eija Salmenhaara, 
p. 044 7372 615 tai Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226. 
Uusi Äitiverkko ryhmä alkaa Tu-
poksessa 4.10. klo 12-14. Ryhmä ko-
koontuu kolmen viikon välein yht.10 
kertaa. Kyseessä on vertaistukiryhmä, 
jonka sisältö muovautuu yksilöllisesti 
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ryhmän jäsenten tarpeiden mukaan. 
Aiheet voivat liittyä äitiyteen, lasten 
hoitoon, unelmiin, omaan verkostoon, 
jaksamiseen jne. Tämän ryhmän 
ohjelmaan kuuluu myös kansainvä-
lisiä elämyksiä. Ryhmä on tarkoitettu 
pienten lasten vanhemmille. Ohjaajina 
diakonissa Maisa Hautamäki ja psy-
kologi Laila Vainio. Lisätietoja ja ilm. 
26.9. mennessä Maisalle, p. 044 7521 
227 tai marja-liisa.hautamaki@evl.fi 
tai laila.vainio@liminka.fi.
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10, Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227. Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Lähetystyö: Vintin toiminta alkaa ma 
3.9. klo 12-14. Tervetuloa mukaan 
tutustumaan ja jatkamaan lähetys-
toimintaa!
Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulunopettajien 
kokous ke 5.9. klo 18 Koti-Pietilässä.
Nuorisotyö: Nuorten palveluryhmän 
ensimmäinen kokoontuminen  to 
30.8. klo 15.30 diakoniatoimistossa, 
lisätietoja Sinikalta, p. 044 542 1226 
tai Marialta. Nuortenilta nuorten 
kololla to 30.8. klo 18-20. Nuortenilta 
Vanamossa pe 31.8. klo 18-21. Uusien 
isosten koulutus Vanamossa su 2.9. 
klo 12-15 ja jatkoisojen koulutus klo 
15-18. Lähetysvintin nuoret ti 4.9. klo 
17-18.30 lähetysvintillä. Nuortenilta 
nuorten kololla to 6.9. klo 18-20. Nuo-
risotyönohjaajat Katri Harju, p. 044 
2919 420, katri.harju@evl.fi ja Maria 
Matilainen, p. 044 7521 225, maria.
matilainen@evl.fi. Nuorisotyön mese: 
nuorisotoimisto@hotmail.com. 
Perhekerhot alkavat ti 11.9. Kotiko-
lolla klo 9.30-11 ja ke 12.9. Tupoksen 
Vanamossa klo 9.30-11.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhot alkavat 
3.9. Kerholaisten nimilistat ovat näh-
tävissä kerhopaikkojen (Koti-Pietilän 
ja Vanamon) ulko-ovissa 16.8. lähtien. 
Alatemmeksellä kerho kokoontuu 
Lakeuden koulun luokkahuoneessa 
maanantaisin klo 14-16. Mikäli lapsesi 
ei tarvitse kerhopaikkaa, ilmoita siitä 
pikaisesti Helenalle, p. 044 7521 230.
Partio: Markku Korhonen vapail-
la ja vuosilomalla 2.9. saakka. Ma 
10.9. Vartioikäisten partiotoiminnan 
aloitus seurakuntatalolla klo 18-20.  
Katsellaan kuvia Jamboreelta ja Ha-
vas-Pökkelöltä. Uusien ja vanhojen 
partiolaisten ilmoittautuminen toi-
mintaan. Partiotoimisto, p. 562 1223, 
Make käsipuhelin, p. 044 752 1223. 
Sähköposti markku.korhonen@evl.
fi. www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 31.8. klo 19 
nuotioilta Marja-Liisa ja Olli-Pekka 
Kinnusella. Su 2.9. klo 11.30 yhteinen 
pyhäkoulu ja raamattuluokka ry:llä ja 
klo 14 seurat Alatemmeksen vanhain-
kodilla sekä klo 17 seurat Limingan 

To 30.8. klo 10-11.45 
sisaruskerho  Luk-
karinkankaalla. Klo 
10-11.30 perheker-
ho  srk-talolla. Klo 
14-16 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 19 Korsu-
hovin kerhohuoneella rukoillaan ja 
keskustellaan alueemme lapsi- ja 
nuorisotyön tulevaisuudesta, kaikki 
tervetulleita!
Su 2.9. klo 12 (Huom.aika!) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, rovasti Pekka 
Sippola, kolehti Kenian-lähetykselle 
erityisesti aids-orpotyöhön ja kehitys-
vammaiskoulun työn tukemiseen, 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyh-
distys ry:lle
Ma 3.9. klo 10-12 4 v- päiväkerho 
Lukkarinkankaalla.
Ti 4.9. klo 10-11 3 v- päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30-14.30 
4 v- päiväkerho (2.ryhmä) Lukka-
rinkankaalla.
Ke 5.9. klo 10-12 5 v- päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 14 hartaus 
Lumilyhdyssä. Klo 18 kirkkoneuvosto 
virastossa.
To 30.8. klo 10-11.45 sisaruskerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 10-11.30 
perhekerho srk-talolla. Klo 14-16 
kokkikerho Lukkarinkankaalla. Klo 
19 Korsuhovin kerhohuoneella ru-
koillaan ja keskustellaan alueemme 
lapsi- ja nuorisotyön tulevaisuudesta, 
kaikki tervetulleita!
Limingan rovastikunnan Virtaa 
välillämme 3. -suhdekurssi alkaa 
Tyrnävällä 18.9. ja jatkuu 6 kertaa. 
Ilmoit.7.9. menn.Eija Salmenhaara, p. 
044 737 2615 tai Sinikka Ilmonen, p. 
044 752 1226. Hinta 20 e / pari.
Solmuja parisuhteessa -parisuh-
dekurssi alkaa Limingassa 19.9. ja 
kokoontuu 8 kertaa.Lisätietoja vetäjiltä 
Kimmo Helomaa, p. 044 752 1235 ja 

Su 2.9. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Kyllö-
nen, kanttori Kajava. 
Kolehti ahdingossa 
olevien henkilöiden 
taloudelliseen avusta-
miseen Suomessa. Klo 14 jumalanpal-
velus Rokualla, Kyllönen, Kajava.
Ti 4.9. diakonitoimistossa ei päivys-
tystä. Klo 18 aikuisten raamattupiirin 
syyskauden aloitus srk-talon kappeli-

huoneessa, Pekkala.
Ke 5.9. klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. 
Viime keväänä Anna-Liisa Valtavaara 
luennoi Muhoksella aiheesta Kilttey-
destä kipeät. Nyt sinulla on mah-
dollisuus tulla jakamaan ajatuksia 
pienryhmässä, joka kokoontuu syksyn 
aikana seitsemän kertaa. Etsimme 
vastauksia kysymyksiin elämmekö 
vain miellyttääksemme muita, suos-
tummeko ja suoritammeko itsemme 
väsyksiin, että kelpaisimme. Infoti-
laisuus keskusteluryhmästä ke 5.9. klo 
18.30 srk-talon yläkerrassa. 
To 6.9. diakoniatoimistossa ei päivys-
tystä. Klo 13 hartaus Päiväkeskuksessa, 
Kyllönen. Klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Pekkala.
Su 9.9. klo 10 vanhemman väen kirk-
kopyhä, johon mobilistit järjestävät 
kirkkokyydityksen. Kyytiä tarvitsevat, 
ilmoittautuminen to 6.9. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 533 1284.
Tulossa: ti 18.9. rovastikunnallinen 
retkipäivä mielenterveyskuntoutujille 
Hailuotoon. Lähtö Muhoksen srk-
talolta klo 8.10, paluu n. klo 18.30. 
Ohjelmassa ulkoilua, tutustuminen 
emutarhaan ja luontonäyttelyyn sekä 
tietysti hyvää ruokaa ja kahvittelua. 
Retken hinta 5 e. Tied. ja ilm. ma 
10.9. mennessä, p. 040 547 0784/Sari 
Mustonen. 
Lapset/perheet: perhekerhot ti klo 
9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä to klo 10-12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Valokuvaus päivä- ja 
perhekerhoissa viikolla 36 kerhojen 
aikana. Ti 25.9. perhekerhoretki satu-
balettinäytökseen Oulun balettiopis-
tolle. Tanssisatu Pessi ja Illusia, näytös 
kestää n. 45 min. Lähtö srk-talolta klo 
8.45, linja-auto ajaa Laitasaaren ruko-
ushuoneen ja Päivärinteen srk-salin 
kautta. Kyyti ilmainen, näytökseen 
liput 4 e/hlö, alle 1-vuotiaat ilmaiseksi. 

Suomen Lähetysseuran esikoulutus
on mahdollisuus tutustua tämän päivän lähetystyöhön

ja pohtia omaa paikkaa palvella maailmassa. 

Oulun hiippakunnan kurssi syksyllä 2007 Ylivieskassa, Raudasky-

län opistolla. Ensimmäinen lähijakso 14.-16.9. Kurssin hinta 170 e. 

Hakemukset 5.9.2007 mennessä osoitteella Suomen Lähetysseura/

esikoulutussihteeri, PL 154, 00141 Helsinki.

Lisätietoja ja hakukaavakkeita: www.mission.fi/esikoulutus tai 

Annamari Tuomela p. 050 5450 841, esikoulutus@mission.fi

Naistenpäivät 21.-23.9.2007
Lapiosalmen eräleirikeskuksessa Posiolla. Mukana mm. pastori Irja 

Aro-Heinilä ja tansanialaisia vieraita. Hinta 75–95 euroa, yhteiskul-

jetus Oulusta 40 euroa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset hiippakun-

nan lähetystoimistoon, puh. (08) 535 8521, oulu.sls@mission.fi

Rippikoulu 2008
Leirijaksot 20.-24.3. ja 23.-28.6.2008 Lapiosalmen eräleirikeskuk-

sessa, hinta 310 e + matkat Posiolle. Tiedustelut ja ilmoittautumi-

set hiippakunnan lähetystoimistoon ke 5.9. klo 9.00 lähtien, puh. 

(08) 535 8521. 

kirkossa. Kirkkokahvit ry:llä.
Kastettu: Tuukka Timotei Kostet, 
Väiski Vili Samuli Kyrö, Jade Anna 
Elisabet Mikkonen,  Aatu Oskari Mäm-
melä, Rianna Katariina Sarajärvi, Riku 
Rudolf Teirikko ja Jimi Veeti Valtteri 
Tuomiranta.
Vihitty: Jukka Kalevi Tuomisto ja Nii-
na Maarit Haapalainen, Teijo Tommi 
Huotari ja Tarjamari Huhtala, Karri 
Juhani Kuronen ja Jenni Helena Hut-
tunen sekä Juho Aaron Rantapelkonen 
ja Heli Maarit Supperi.
Kuollut: Pauli Tapio Pirkola 47 v 4 
kk 8 pv ja Toivo Petter Jaatinen 77 v 
10 kk 6 pv,
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

/tai Sinikka Ilmonen, p. 044 752 1226. 
Hinta 100 e / pari Ilmoittautuminen 
6.9. mennessä.
Tulossa: Mielenterveysväen retki-
päivä Hailuotoon ti 18.9. Ilmoittau-
tumiset Marjolle diakoniatoimistoon, 
p. 045 638 1973 ma 10.9. mennessä. 
Retken hinta 5 e. Tarkemmat tiedot 
ja aikataulut Marjolta. Retken järjes-
tää rovastikuntamme seurakuntien 
diakoniatyö.
Rauhanyhdistys: La 1.9 klo 16 myy-
jäiset Pudasjärvellä. Pyhäkoulu 2.9 klo 
12 I Altti Aspegren II H Vanhala III 
Saarnio. Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 
I ti 4.9 II ke 5.9 III to 6.9.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Rauhan Tervehdys -lehti alkaa ilmestyä 
syyskuussa joka viikko.
Avioliittoon kuulutetaan: Sauli Elias 
Malinen ja Anu Hannele Myllymäki. 
Mikko Tapani Marttila ja Marjo Kaa-
rina Sovisalo.
Vihitty: Vesa Pekka Johannes Männik-
kö ja Lilli Amanda Pernu.

Ilmoittautumiset perhekerhoissa. 
Nuoret: Kerhonohjaajakoulutus 8.-
9.9. Nuokkarilla. Partiot alkavat vii-
kolla 36. Yhteinen aloitus ja nuotioilta 
ti 4.9. klo 18.30 Koortilassa. Laumat ja 
vartiot syyskaudella 2007: ti klo 18-19 
poikavartio 10-13 v./Heidi, Emma, 
to klo 18-19 tyttö + poikalauma 7-9 
v./Päivi, to klo 19-20 tyttövartio 10-
13 v/Laura, Liina. Lauman/vartion 
koko enintään 10 henkilöä. Vaeltajat 
14 v. kokoontuvat pari kertaa/kk. 
Vartiojohtaja eli VJ-peruskurssi; I-osa 
7.-9.9. Ranta-Kemilän leirimaja/Uta-
järvi, yhteistyössä SUSU/Utajärvi 
ja Tyrnävän Mustavaristen kanssa. 
Ilmoittautumiset elokuulla. Tied. Kati, 
p. 050 554 2469 tai Riitta, p. 040 573 
3315 tai riitta.colpaert@evl.fi.  
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perhe-
kerho to klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 31.8. klo 19 raa-
mattuluokka 4-6-lk ry:llä. Sisarpiiri 
Männikön mökillä. La 1.9. veljespiirin 
Raatteen retki. Su 2.9. klo 12 pyhäkou-
lut: kk1 J.Taskila, kk2 Hanhisuanto, 
Korivaara Karjula, Pälli P.Lohi, Suokylä 
T. Karhumaa. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 
3.9. klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 4.9. 
klo 13 lauluseurakerho.
Kuollut: Kerttu Aino Tellervo Karja-
lainen 63 v., Voitto Olavi Rahko 71 v, 
Kaarlo Johannes Kinnunen 85 v.
Vihitty: Jeremias Timo Olavi Vuojus 
ja Nina Maarit Juutinen, Matti Lauri 
Samuli Räisänen ja Anne Katariina 
Väliahdet sekä Janne Antti Toikkanen 
ja Laura Emilia Suikkanen, Tampere, 
Harjun srk. 
Kastettu: Tomi Johannes Asikainen, 
Sofia Matleena Heikkinen, Aleksi 
Petteri Jaukka, Tuomas Anton Ala-
kärppä, Ville Viktor Iisakki Hartikka, 
Pihla Linnea Karjula, Edla Selina 
Lyytikäinen. 

Limingassa auotaan 
parisuhteen solmuja

Kaikenikäiset pariskunnat kutsutaan au-
komaan suhteensa solmukohtia kurssil-

la, joka alkaa Limingan seurakunnassa 19. 
syyskuuta. Kurssi kokoontuu syksyn aika-
na kahdeksan kertaa kolmen tunnin jak-
soissa. Kurssille mahtuu vielä.

– Tällainen kurssi olisi tarpeellinen mel-
kein kenelle tahansa. Omat solmut pienene-
vät usein jo siitä, kun huomaa että monella 
muulla  on ihan samanlaisia, kertoo kurssin 
vetäjänä toimiva Sinikka Ilmonen. Vetopa-
rina hänellä on Kimmo Helomaa. Ilmosen 
mukaan parisuhteen huolto kannattaa siinä 
missä autonkin huolto. 

– Yhteiselämä on paljon kivempaa, jos 
vuorovaikutus toimii. Toisen kuuntelua 

voi opetella kehonkielestä alkaen.
Solmuja parisuhteessa -kurssin järjes-

tää Kataja ry, joka organisoi monenlaisia 
ihmissuhdekursseja ja kouluttaa kurssien 
vetäjät.

– Emme ole terapeutteja tai opettajia, 
Ilmonen vakuuttaa. Hänen mukaansa ver-
taistuen saaminen toisista pariskunnista on 
kursseilla usein antoisinta. 

Jokaiselle kurssikerralle on tietty teema, 
mutta osallistujat voivat suunnata keskus-
telun heitä askarruttaviin aiheisiin.

Ilmoittautuminen 6.9. mennessä 044-
7521226 tai 044-7521235 

riiKKa VuOriJärVi
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Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Isos- ja kerho-ohjaajakoulutukseen 
ilmoittautuminen 7.9. mennessä: kesti-
set ja pyhäntäset Katariina Rautiolle, p. 
0207 109 877 ja piipposet ja pulkkiset 
Saila Karppiselle, p. 0207 109 856.
Maata näkyvissä -festarit Turussa 
16. - 18.11.2007, ilmoittautumiset 
7.9. mennessä Katariinalle ja Sailalle. 

Ma 3.9. klo 10-12 perhekerho Pallerot 
Nuppulassa. 
Ti 4.9. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Lasten ja nuorten kerhot:  Ti klo 
10-11.30 Hovin Nuppukerho Hovin 
koululla ja klo 14.15-16 Mankilan 
varhaisnuoret Mankilan koululla.
Ke klo 10-12 Nuppukerho 5-vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14-15.30 Hovin 
varhaisnuorten kerho Hovin koululla 
sekä klo 16.30-18.30 Tyttökerho Nup-
pulassa. To klo 10-12 Nuppukerho 3-4 
vuotiaille Nuppulassa ja klo 15-16.30 
suunnitellaan Sipolan varhaisnuorten 
kerhoa Sipolan Uudelle Pyrinnölle, 
sipolaiset: Seuratkaa tiedotteita Alek-
santerin koulun ilmoitustaululta!
Isoset: Ensimmäinen kokoontuminen 
ja isoskoulutuksen aloittaminen la 8.9. 
klo 11 Nuppulassa (huom. muuttunut 
päivä!).
Tulossa: Su 16.9. Herättäjän kirkko-
pyhä. Klo 10 messu kirkossa, saarna 
Jouni Riipinen, liturgia Hannu Lau-
riala. Jumalanpalveluksen jälkeen klo 
12 kirkkokahvit ja seurat Annikki 
Juntusella.
Rauhanyhdistys: Pe 31.8. klo 19 ompe-
luseurat seurakuntatalolla. Pe 7.9. klo 
19 ompeluseurat ry:llä. Su 9.9. klo 18.30 
seurat ry:llä, Pekka Kinnunen.
Kastettu: Johannes Väinö Henrikki 
Sovisalo ja Lilli Sofia Keskitalo.

Koskelon mökillä Säikkärannassa. La 
8.9. klo 18, äitien ja isien virkistysilta 
Umpimähkässä. Su 9.9. klo 10 messu 
kirkossa, Pekka Kinnunen klo 17 seurat 
ry, Erkki Piri, Aaro Vatanen.
Aukioloajat: ma  9-13 ja 16-18, ti 9-1, 
ke 9-13 ja 16-18, to 9-13, pe 10-13.
Kirkkoherran virastossa on Umpimäh-
kän leireiltä unohtuneita vaatteita, 
käykää katsomassa löytyisikö oma, 
säilytämme vaatteita vielä viikon.
Kastettu:  Jaakko Ilari Juuti, Odessa 
Kirsi Sofia Saarni.
Vihitty: Jarmo Henrik Lohilahti ja 
Sanna Marjaana Määttä, Janne Juhani 
Karjalainen ja Jaana Anneli Halonen, 
Ari Veikko Viitala ja Tiina Karin Irene 
Suorsa.
Kuollut:  Matti Alfred Jarva 80 v, Tyyne 
Lilja Nauska  92 v.

Matkan hinta 60 e.
To 30.8 seurakunnan työtekijät kou-
lutuksessa.
Ke 5. - 6.9. Piri, Myllykoski, Keskinen 
ja Holappa koulutuksessa.
To 6.9. Toivon torstai Kalajoella, 
lisätietoja Sailalta, Ennalta, Kirstiltä 
ja Leenalta.
Kirkkoherra ves-vapaalla 1.-2.9., sijai-
sena Martti Arkkila.

Kestilä
Pe 31.8. klo 13 ehtool-
lishartaus Pihlajistos-
sa, Isomaa.
Su 2.9. klo 10 messu 
kirkossa, Isomaa, Kin-
nunen. Kolehti Kirkon 
diakoniarahastolle Suomessa asuvien 
ahdingossa olevien henkilöiden talo-
udelliseen avustamiseen.
Ti 4.9. klo 19 kirkkokuoron harjoituk-
set seurakuntakodissa, Määttä. Uudet 
kuorolaiset tervetulleita! Ei erityistä 
laulukoetta, rohkeasti mukaan!
Ke 5.9. klo 11 -13.30 päiväkerho ker-
hokodilla, Rautio
Rauhanyhdistys: Pe 31.8. klo 19 nuo-
tioilta ry:llä, Markku Pikkarainen. Pe 
7.9. klo 19 ompeluseurat ry:llä, Alpo 
Pikkarainen. 
Kastettu: Pihla Ilona Pikkarainen.

Piippola 
Su 2.9. klo 18 messu 
(huom. aika!) kirkossa, 
Arkkila ja Kinnunen. 
Kolehti Kirkon diako-
niarahastolle ahdin-
gossa olevien henkilöiden taloudelli-
seen avustamiseen Suomessa.
Ma 3.9. klo 13.30 hartaus Ponna-
rissa.
Lomalla/vapaalla: Heikki Rosenberg 
lomalla 3.9. saakka, Erkki Piri ves-va-
paalla 1.-2.9., sij. Arkkila.
Rauhanyhdistys: Su 2.9. klo 19 seurat 
ry:llä.
Kuollut: Eino Iisakki Haapalainen 85 
v., Tyyne Helmi Kyllönen s. Riskola 
81 v.

SiikalatvaRantsila

Pudasjärvi

To 30.8. kirkkoherran-
virasto on suljettu. 
Su 2.9. sanajumalan-
palvelus kirkossa klo 
10, Hannu Lauriala ja 
Veli-Pekka Tuomela. 
Kolehti ahdingossa 
olevien henkilöiden taloudelliseen 
avustamiseen Suomessa, Kirkon 
diakoniarahasto, Kirkkohallitus. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 70-75-
vuotiaiden syntymäpäiväjuhla seu-
rakuntatalolla.

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

Yksi lö l l istä  ja  turva l l ista  hoi toa

Kauppurienkatu 27-29, Oulu, www.sairaalabotnia.fi
Ajanvaraus (08) 3232 400

B  TNIA
Sepänkatu 21, 90100 Oulu, www.odl.fi

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS
Käytössämme on Kelan suorakorvaus!

Pa LV e L u H a K e m i S T O

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

Jalkahoidot,
hieronnat,

kotikäynnit
ja

lahjakortit

LYHYTTERAPIAA
PARISUHDETERAPIAA

Mentores-lyhytterapiapalvelu
Ajanvaraus: 044 282 7127

info@mentores.  www.mentores.
Merikoskenkatu 7 B 2. krs, Oulu

Rotuaari Hammarinkulma 4. krs, 
Kirkkokatu 27 A (Stockmannia vastapäätä)

Puh. 040 5644 390      Ma-to 9-17

info@terveysimpulssi.com    www.terveysimpulssi.com

Terveysimpulssi 10 vuotta
Terveysimpulssi Rotuaarilla 5 vuotta

    Kolesteroli-, verenpaine- ym. arvot 
    edelleen edullisesti, ilman ajanvarausta 
    ja tulokset mukaan.

Tervetuloa! ELACIN
yksilöllinen kuulo-

suojain

Oulunsalo
Kirkkoherranvirasto 
auki uudessa osoit-
teessa, Vattukuja 2.
Ha r t a u s t i l a i s u u s  
Teppolassa to 30.8. klo 
11.30, Minna Salmi.
Poikakuoro seura-
kuntatalolla to 30.8. klo 18.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuode-
osastolla to 30.8. klo 13, Vesa Äärelä.
Messu kirkossa su 2.9. klo 10,  Vesa 
Äärelä, saarna Minna Salmi kanttori 
Taru Pisto. KyläKamari toiminnan 
kiitos Jumalanpalvelus. Kirkkokahvit 
museon pihalla KyläKamarilla. Kolehti 
Ahdingossa olevien henkilöiden talou-
delliseen avustamiseen Suomessa, kir-
kon diakoniarahasto, Kirkkohallitus. 
Perhekerho- ja parkkipaikkatoiminta 
alkaa säännöllisesti viikolla 37.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
5.9. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Lähetysillat alkavat. Ensimmäinen 
lähetysilta ke 5.9. klo 18 uuden toimi-
talon neuvottelu huoneessa ( 2.krs). 
Seurakuntakerhon retki Hailuotoon 
6.9. Lähtö seurakuntatalolta klo 9.20
Avoimet ovet uudessa toimitalossa  
6.9. klo 15-19.
Messu kirkossa su 9.9. klo 10 Ry: 
kirkkopyhä, Pekka Kinnunen, kanttori 
Tuomo Kangas.
Kolehti Nuoriso- ja opiskelijatyölle, 
Kansan Raamattuseuran säätiö.
Sadonkorjuulounas su 9.9. klo 11-
13.30 srk-talolla lähetystyön hyväksi.
Salonpään ry: La 1.9. nuorempien 
raamattuluokka Kurunlahdella klo 
18, vanhempien Ylimäellä klo 19.30. 
Su 2.9. seurat ry:llä klo 14, Tuomo 
Hilliaho, Risto Laurila. Lauluseurat 
ja myyjäiset pe 7.9. Salonpään ry:llä 
klo 18.30.
Kirkonkylän ry: Pe 31.8. klo 17 
myyjäistavaroiden vastaanotto ja 
ruokailu, klo 18.30 myyjäiset ry, klo 
20 nuortenilta ry, Nuoret ja Jumalan 
valtakunnan työ, Jari Kupsala. Su 2.9. 
klo 17 seurat ry, Kari Päkkilä, Pertti 
Lahtinen. To 6.9. klo 18.30, sisarpiiri 

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa su 2.9. klo 10,Kukku-
rainen, Jurmu.
Ehtoollisjumalanpal-
velus ja rippikoulun 
aloituskirkko kirkossa su 2.9. klo 12, 
Holmström, Kyllönen, Piirainen.
Hartaushetki Petäjäkankaalla Kur-
villa (Rantalantörmäntie 30) su 2.9. 
klo 17.
Diakoniatyö: Koillismaan kehitys-
vammaisten kirkkopyhä Pudasjärvellä 
seurakuntakodissa su 9.9. Ehtool-
lisjumalanpalvelus klo 10, ruokailu 
jumalanpalveluksen jälkeen ja muuta 
ohjelmaa. Ilmoittautuminen ke 5.9. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p.882 3100.
Diakoniatoimistossa ei vastaanottoa 
3.-4. 9, avoinna seuraavan kerran ma 
10.9.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 4.9. klo 10-12, suunnittelemme 
syksyn ohjelmaa.
Kipuryhmä kokoontuu ke 19.9. klo 18 
seurakuntakodissa, illan aiheena kroo-
ninen kipu. Lähetystalkooilta Liepeen 

väentuvassa ma 3.9. klo 18.
Kuorot: Kirkkokuoro to 30.8. klo 18 
(uusia laulajia toivotaan mukaan, ota 
yhteyttä kanttori Jukka Jaakkolaan 040 
551 9528) , Vox Margarita ke 5.9. klo 18, 
lapsikuoro to 6.9. klo 17 ja eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 5.9. klo 14
Perhekerho seurakuntakodissa ti 4.9. 
ja to 6.9. klo 10-12.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 4.9 
klo 16.30-17.15.
Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvas-
kosken ry:llä la 1.9. klo 19, A. Niska-
saari. Myyjäiset ja seurat Ervastissa 
ry:n mökillä la 1.9. klo 19, P.Lehto. 
Seurat Kurenalan ry:llä su 2.9. klo 17, 
J. Jaakkola, E. Illikainen.
Kastettu: Jerry Aleksanteri Syrjälä, 
Louna Ilona Panuma, Seela Maria Ku-
jala, Konsta Paavo Nikolai Hietala.
Vihitty: Hannu Ilmari Peltoniemi ja 
Jenni Elina Holck, Ville-Pekka Lehto ja 
Aino Irene Vänttilä, Niko Jussi Fredrik 
Hietala ja Mirja Hannele Uusi-Illi-
kainen, Harri Kauko Tapio Heino ja 
Sari Maarit Honkanen sekä Ari Juha 
Mäntykenttä ja Taina Elina Airio.
Haudattu: Lauri Tapio Hinkula 70 v, 
Juhani Aukusti Koppelo 65 v ja Lempi 
Maria Pätsi 96 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
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Pulkkila 
Su 2.9. klo 10 Evan-
keliumiyhdistyk-
sen Pohjois-Suo-
men piirin syys-
juhla Junnonojan 
rukoushuoneella 
alkaen messulla, Arkkila, Määttä, 
Lukkarinen, Kippo. Ruokailu ja 
kirkkokahvit koululla. Juhla tämän 
jälkeen.
Ti 4.9. kutsunnat srk-kodilla, klo 13 
ystävyysseura vanhustentalolla.
Ke 5.9. klo 9.15 ja 9.45 pyhäkou-
lut esikoulussa ja päiväkodilla. 
Klo 12 kesäkauden päätösjuhla 
Iki-pappilassa. Seurakuntakerho 
alkaa. Klo 18 kappelineuvosto 
srk-talolla.
To 6.9. klo 13 Koivulehdon ehtool-
lishartaus.
Rauhanyhdistys: La 1.9. klo 19.30 
nuortenilta ry:llä. Su 2.9. klo 11.30 
pyhäkoulua ja klo 19 seurat ry:llä.
Kastettu: Noel Xhavit Rizvani.

Pyhäntä
Huom. Ilmoittau-
tuminen jatkuu 
Maata näkyvissä-
festareille ja isos- ja 
kerhonohjaajakou-
lutukseen, jonka 
ensimmäinen osa on 21.-23.9. 
leiriviikonloppu. 
Su 2.9. klo 12 messu kirkossa, Janne 
Isomaa ja Veijo Kinnunen. Kolehti 
Kirkon diakoniarahastolle, ahdin-
gossa olevien henkilöiden taloudel-
liseen avustamiseen Suomessa. 
Ma 3.9. klo 11-13 MLL:n perhe-
kahvila kerhohuoneessa. 
Ti 4.9. klo 11-13.30 päiväkerho 4-5-
vuotiaille kerhohuoneessa.  Klo 15-
16.30 salaisuuksien kaivos-kerho 
6-12-vuotiaille kerhohuoneessa. 
Ke 5.9. klo 17 varhaisnuorten 
kerho 0-6 -luokkalaisille Tavas-
tkengän koululla. 
To 6.9. klo 11.30 perhekerho 
kerhohuoneessa. Kuorotoiminta 
alkaa; uusia laulajia otetaan mu-
kaan. Tied. Veijolta, p. 0207 109 
873. Klo 12 veteraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
srk-talolla.
Pe 7.9. klo 17.30 nuorisokuoro 
srk-talolla. 
Rauhanyhdistys: Su 2.9. klo 16 
seurat ry:llä, Raimo Katainen 
ja Kyösti Karppinen. Ke 5.9. klo 
18.30 lauluseurat Auli ja Markku 
Mustosella.
Kastettu: Venla Elisabeth Heikki-
nen. Lyydia Isabella Lahti (Jyväskylä 
evl.).

jakelupäällikkönä tukipakettien 
jakelussa.
Siikajoen palvelupiste avoinna to-
pe 10-14. P. 010 4250 299 tai vs. toi-
mistosihteeri 044 029 1074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.
Miehen matka -miestapahtuma 
Kannuksessa pe 14.9. Yhteis-
kuljetus Siikajoelta, Ruukista ja 
Vihannista. Ohjelmassa liikuntaa 
ja miehistä asiaa. Tarkemmat ohjel-
matiedot www.miehenmatkat.net. 
Matka ja ohjelma ruokailuineen 
on ilmainen. Ilmoittautumiset 
matkalle 12.9. mennessä Sakari 
Salolle, p. 050 516 1537 tai sakari.
salo@evl.fi.
Rauhanyhdistys: Su 2.9. klo 11.30 
yhteinen pyhäkoulu Pattijoen kir-
kossa sekä klo 17 seurat ry:llä.  Ke 
5.9. klo 18.30 ompeluseurat ry:llä.
Kuolleet: Matti Johannes Haarala 
62 v., Rantsila evl.

Siikasalo
Siikajoki
Siikajoen seura-
kuntatoimisto on 
suljettu pe 31.8. 
työntekijäkokouk-
sen vuoksi.
Su 2.9. klo 10 Siikajoen koti-
seutuyhdistyksen juhlajuma-
lanpalvelus ja messu kirkossa, 
Reino Tanjunen. Jumalanpalve-
luksen jälkeen rippikoululaisten 
ilmoittautuminen vuoden 2008 
rippikouluun. Pyydämme kaikkia 
rippikouluun tulevia myös eri 
järjestöjen rippikouluihin mene-
viä tulemaan kirkkoon. Kaikkien 
läsnäolo välttämätön, pyydämme 
myös rippikoululaisten vanhempia 
mukaan.
Seurakunnan päiväkerhot alka-
vat viikolla 36. Ilmoittautumiset 
kerho-ohjaajalle, p. 044 556 3542. 
Päiväkerhot alkavat Siikajoen srk-
talolla 3.9. alkavalla viikolla seuraa-
vasti: Ma 3-vuotiaat klo 10-11.30, 
4-vuotiaat klo 13-15. Ti 5-vuotiaat 
klo 10-12, 4-vuotiaat klo 13-15. Ke 
5-vuotiaat klo 13-15. To Perhekerho 
klo 10-12.30. Lisätietoja lastenoh-
jaaja Susanna Laulajainen, p. 044 
556 3542.
Seurakunta jakaa EU-elintarvi-
kepaketteja sosiaalisin perustein. 
Sinä joka tunnet tarvitsevasi ko. 
tukea, ota yhteys diakoniatyön 
johtokunnan puheenjohtaja Anni 
Hirvaskariin, p. 050 4927 292. 
Hän toimii yhteyshenkilönä ja 

Tyrnävä

19,-19,-6 kk

ASKEL

Vastauslähetys

Tunnus 5001582

00003 Helsinki

Askel
maksaa 
posti-
maksun

Lahjatilauksen saajan nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Tilaaja/Maksaja                   koodi i9

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

TI
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U
SK
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TT

I

Leikkaa irti ja postita jo tänään! Postimaksu on jo maksettu!

Tarjous on voimassa 31.12.2007 asti ja koskee vain uusia tilauksia. 

Tutustumistarjous 6 kk (6 lehteä) 
vain 19 euroa. Säästän 14 euroa!
(Norm. hinta 33,00 euroa). Tilaus 
päättyy automaattisesti 6 kk:n kuluttua.

Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden lahjaksi: 

Tutustumistarjous 6 kk (6 lehteä) 
vain 19 euroa. Säästän 14 euroa! 
(Norm. hinta 33,00 euroa). Tilaus 
päättyy automaattisesti 6 kk:n kuluttua.

Edullinen kestotilaus 12 kk (11 lehteä) 
vain 2 x 26,50 ja 
tilaajalahjaksi
Enkelikalenteri 
(arvo 15 euroa).

Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden itselleni:

Uskosta, toivosta ja rakkaudesta

Syväluotaavia henkilöhaastatteluja. Tunnettujen 

suomalaisten selviytymistarinoita. Uusinta tie-

toa terveydestä ja lääketieteestä. Kiinnostavat 

kolumnistit, mm. Olli Valtonen, Eero Junkkaa-

la, Matti Kuronen, Eija-Riitta Korhola. Ainutlaa-

tuinen esirukouspalsta. Raamattutunti. Kirjeen-

vaihtopalsta. Ristikko.

Uskosta, toivosta ja rakkaudesta

Askel on mukana jo tuhansien suomalaisten 
elämässä. Rohkaisten, lohduttaen, tukien sekä 
muistuttaen Jumalan armosta ja läsnäolosta. 

Jokainen numero tarjoaa syvällistä 
sisältöä ja sanomaa, mielenkiin-

toisia lukuhetkiä pitkäksi 
aikaa.

Anna Askelen koskettaaAnna Askelen koskettaa
HUIPPUTARJOUS

Tutustu 

ja ihastu!

Jatkuva säästötilaus (kestotilaus) on aina edullisin tilausmuoto. Tilaus laskutetaan 6 kk:n laskutusvälein voimassa olevaan hintaan, joka tällä hetkellä on 53 
e/12 kk (2 x 26,50). Tilaus jatkuu toistaiseksi, kunnes tilaaja muuttaa tilauksen määräaikaiseksi tai irtisanoo sen kirjeellä tai puhelimitse. Irtisanominen on 
tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. Mikäli irtisanominen ei tapahdu määräaikaan mennessä, laskutetaan tilaajan saamat lehdet 
normaalihinnaston mukaan. Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Tilaus alkaa seuraavasta mahdolli-
sesti numerosta. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla lupa lehden tilaamiseen. Osoitteita ja puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin.

Tilaa alla olevalla tilauskupongilla 
tai soita puh. 020 754 2333
tai tilaa sähköpostilla
tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Säästät 14,-

Ehtoollishartaus 
pe 31.8. klo 13.30 
Lepolassa.
Messu su 2.9. klo 
10 Tyrnävän kir-
kossa, Ikonen. Ko-
lehti ahdingossa 
olevien henkilöi-
den taloudelliseen 
a v u s t a m i s e e n 
Suomessa, Kirkon 
diakoniarahasto, 
Kirkkohallitus.
Hartaus to 6.9. klo 10.30 Mänty-
rinteellä.
Kirkkokuoro: Harjoitus ke 5.9. klo 
19 Tyrnävän srk-talolla. Tervetuloa 
laulamaan sekä uudet että entiset 
kuorolaiset!
Seurakuntakerho aloittaa toimin-
tansa ti 11.9. klo 12.30 Tyrnävän 
srk-talolla. Uudet ja entiset kerho-
laiset tervetuloa!
Retki mielenterveyskuntoutujille 
ti 18.9. Hailuotoon. Lähtö klo 
8.30 Tyrnävän srk-talolta ja paluu 
noin klo 18. Osallistumismaksu 5 
euroa. Ilm. 10.9. mennessä Riitalle, 
p. 044 7372 630. Järj. Limingan 
rovastikunta.
Äitien hemmottelupäivä la 6.10. 
Kestilän Pihkalassa. Lähtö klo 9 
Tyrnävän srk-talolta ja klo 9.15 
Temmestorilta. Paluu noin klo 17. 
Retken hinta 15 euroa, sis. kyydin, 
ruokailun, kahvin ja saunomisen 
sekä monipuolisen ohjelman. 
Sitovat ilm. Eijalle tai Marikalle 
28.9. mennessä.
Kerhonohjaajat: Palaveri ja kou-
lutus la 1.9. klo 13-17, jatkuu su 
2.9. klo 10 jumalanpalveluksella 
Tyrnävän kirkossa ja sen jälkeen 
srk-talolla klo 16 saakka.
Limingan rovastikunnan Virtaa 
välillämme 3. -suhdekurssi alkaa 
Tyrnävällä 18.9. ja jatkuu 6 kertaa. 
Hinta 20 euroa/pari. Ilm. 7.9. 
mennessä Eija Salmenhaara, p. 044 
7372 615 tai Sinikka Ilmonen, p. 
044 7521 226.
Solmuja parisuhteessa -parisuh-
dekurssi alkaa Limingassa 19.9. 
ja kokoontuu 8 kertaa. Hinta 100 
euroa/pari. Lisätietoja vetäjiltä 
Kimmo Helomaa, p. 044 7521 235 
tai Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 
226. Ilm. 6.9. mennessä.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 2.9. 
klo 16 seurat ry:llä, Hugo Hintsala 
ja Timo Jurvelin. Ma 3.9. klo 19 
sisarpiiri. Murto: Pe 31.8. klo 19 
lauluseurat Sirpa ja Aimo Rasin-
kankaalla, Keinäsentie 79.
Kuollut: Viljo Matias Hälinen 84 v, 
Aune Kerttu Uutinen 79 v, Heikki 
Antero Herranen 55 v. 
Kastettu: Helmi Annastiina Alasal-
mi, Saana Mari Johanna Heikura, 
Alisa Iida Maria Koistinen, Oskari 
Aleksanteri Santaniemi, Nina Hen-
na Julia Siira, Inga Emilia Sulkala.
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Herramme ja Jumalamme.

Me tarvitsemme rakkautesi voimaa

enemmän kuin mitään muuta,

kun lähetät meidät lähimmäistemme luo.

Ilman sitä emme kykene auttamaan heitä.

Anna meille armahtava mieli,

ettemme kulkisi

kenenkään apua tarvitsevan ohi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Lähimmäiseni hyväksi
Kuljimme ystäväni kanssa Yyterin hiekkarannalla. Huomasimme maassa ma-

kaavaan miehen, joka ulkoisen olemuksensa perusteella mitä ilmeisimmin oli 

sammunut. Menimme herättelemään häntä, koska pelkäsimme hänen muutoin 

pian palavan auringossa. Herätimme hänet, autoimme istumaan ja totesimme 

miehen olevan sen verran tolkuissaan, että uskoimme hänen selviytyvän jatkos-

ta omin voimin. Palasimme jatkamaan auringon ottamista. Ystäväni huomasi 

kuitenkin pian, että miehen luo oli tullut ensiapuryhmä ja olisi halunnut lähteä 

vielä uudestaan auttamaan miestä. Totesin, ettei nyt enää tarvitse, koska ammat-

titaitoinen ensiapuryhmä on paikalla ja huolehtii hänestä.

Lähimmäisen sunnuntain evankeliumissa Jeesus esittää meille kertomuksen 

laupiaasta samarialaisesta. Kertomuksessa huomiomme kiinnittyy yleensä aina 

siihen, miten samarialainen ryhtyy auttamaan maahan hakattua miestä ja hoitaa 

hänen haavojaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta kertomuksessa on kuitenkin 

se, että majatalosta lähtiessään samarialainen antoi majatalon pitäjälle kahden 

päiväpalkan verran rahaa ja sanoi: ”Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän 

kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.” (Lk.10:35) 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion kansalaisena voin huolehtia lähimmäisestä-

ni muutoinkin kuin antamalla välitöntä ensiapua. Lukiessani aamulla lehdestä 

perintöveron alentamisesta totesin vanhimmalle tyttärelleni, että kylläpäs meil-

lä on käynyt huono tuuri: Aikanaan kun ostimme ensimmäisen asuntomme 

jouduin maksamaan melkoisen leimaveron, jota lainmuutoksen jälkeen ei enää 

paria kuukautta myöhemmin olisit tarvinnut ensiasunnosta maksaa. Eilen olin 

juuri maksanut kohtuullisen summan perintöveroa, kun samana päivän uuti-

soitiin, että muutaman kuukauden kuluttua sitä ei enää vastaavassa tilanteessa 

tarvitsisi maksaa. Totesin kuitenkin, että jonkunhan ne verotkin on maksettava 

ja itse asiassa minä teen sen mielelläni.

Parhaillaan puhutaan hoitoalan palkkojen korotustarpeesta. Iloisena veron-

maksajana voin todeta, että maksamillani verorahoilla moni tekee uhrautuvas-

ti ja suurella sydämellä sitä lähimmäisen palvelua ja auttamista, jota minä en 

osaa, pysty, ehdi tai uskalla. Näin Jumalan rakkaus välittyy lähimmäisteni hy-

väksi. Tässä mielessä minun olisikin parempi liian korkeista veroista valittami-

sen sijasta todeta, että jos yhteiskunnalle koituu enemmän kuluja lähimmäiseni 

auttamisesta, maksan mielelläni lisääkin veroja.

iLKKa HJerPPe

Kirjoittaja on Tampereen seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn pastori.

4. sunnuntai helluntaista on lähimmäisen sunnuntai. Evankeliumiteksti kertoo Jee-
suksen ja lainopettajan keskustelusta sekä siitä versoneesta laupiaan samarialaisen 

vertauksesta.
Huomionarvoista on, että lainopettaja kysyy Jeesukselta näennäisen viattoman, alhaal-

tapäin opettajaa lähestyvän kysymyksen: Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin 
omakseni iankaikkisen elämän? Kaikki juutalaisethan eivät edes uskoneet ikuiseen elämään. 
Esimerkiksi saddukeukset kielsivät kuolemanjälkeisen elämän olemassaolon. Kysymys oli-
kin tarkoitettu koetinkiveksi.

Pettymys oli varmasti suuri, kun kysymys palautui bumerangin tavoin takaisin: Mitä 
laissa sanotaan? Näin Jeesus tahtoi osoittaa pitävänsä lakia arvossa vastoin lainopettajan 
luuloa.

Lainopettaja lukee aivan oikein vastauksensa ulkomuistista toorasta eli Jumalan laista. 
Hän ei kuitenkaan tyydy tähän itse lukemaansa vastaukseen Jumalan ja lähimmäisen ra-
kastamisesta, vaan alkaa saivarrella kysymyksellä: Kuka sitten on minun lähimmäiseni? ” 
Jeesus kertoo vastaukseksi vertauksen, joka asettaa lainopettajan ennakkoluuloiset käsi-
tykset kyseenalaisiksi.

Samarialaisen ”sekakansan” miehen nostaminen kertomuksen sankariksi satuttaa lain-
opettajaa. Jeesuksen kysymys kertomuksen lopussa tuomitsee ylemmyydentuntoisen elä-
mänasenteen: Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? 
Lainopettaja ei halua saastuttaa itseään vastaamalla kysymykseen ”samarialainen”. Niinpä 
hän vastaa: Se, joka osoitti hänelle laupeutta. Lainopettajan maailmankuva järkkyy, kun 
Jeesus kehottaa häntä tekemään samoin kuin samarialainen mies teki.

Usein sananselityksessä laupias samarialainen on tulkittu Jeesukseksi. Hänhän oli esi-
kuvallinen lähimmäisenrakkaudessaan pesten jopa omien opetuslastensa jalat. Kertomus 
osoittaa, miten Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä oman rakkautensa välikappaleeksi ihmisen 
ulkomuotoon ja etniseen taustaan katsomatta.

PeKKa TuOmiKOSKi

Päivän Psalmi on Ps. 112: 5-9, 
ensimmäinen lukukaPPale miika 6: 6-8 
ja toinen lukukaPPale 1.joh. 4: 7-12. 
evankeliumi on luuk. 10: 25-37
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Pa i K K O J a  aV O i n n a

Kiimingin seurakunnassa on haettavana

toimistosihteerin virka.
Kiiminki on kasvava ja kehittyvä kunta. 
Seurakunnassamme on noin 11 500 

jäsentä, noin 30 työntekijää ja hyvät mahdollisuudet 
seurakuntatyöhön.

Kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviin 
kuuluu väestökirjanpito, ATK-pohjaisen varauskirjan 
ylläpito, monipuoliset toimisto-, arkisto- ja sihteerin 
tehtävät.

Edellytämme tehtävään asiakaspalveluhenkisyyttä, 
opisto-, AMK-tutkintoa tai muuta soveltuvaa kou-
lutusta sekä ATK-osaamista. Lisäksi arvostamme 
kokemusta kirkkoherranviraston hoidosta ja seurakun-
nallista tuntemusta. Palkkaus on R 20 mukainen. 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Pauli Niemelä 
p. 040-579 3246, pauli.niemela@evl.fi .

Hakemukset tulee lähettää 14.9.2007 mennessä 
osoitteella Kiimingin seurakunta, Kirkkotie 6, PL 5, 
90901 Kiiminki. Hakemukseen on liitettävä nimikir-
janote tai ansioluettelo sekä todistukset mahdollisista 
muista ansioista. Valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen 
ja hänen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus 
ennen työtehtävän vastaanottamista. Valitun toivotaan 
tulevan tehtävään 1.11.2007. Virkaan liittyy koeaika 
maaliskuun loppuun 2008. 

Pa LV e L u H a K e m i S T O

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

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 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

iLmOiTa rauHan 
TerVeHdYKSeSSä!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

Kempeleen seurakunnassa 
toimitetaan kirkkoherran-
vaali 23–24. syyskuuta. 
Vaalissa ovat mukana 
Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan kappalainen 
Pekka Rehumäki ja 
Haukiputaan 
seurakuntapastori 
Martti Heinonen. 
He vastaavat neljään 
kysymykseen.

1) Mitä kirkon tulisi tehdä, että sen 
jäsenmäärä kääntyisi kasvuun?
2) Minkälaisena näet maallikkouden 
merkityksen seurakunnassa?
3) Miten mielestäsi ev.lut seura-
kunnan tulisi suhtautua yhteiskris-
tilliseen toimintaan?
4) Kempeleen seurakunnassa on 
käytetty uusia epätavallisia työmuo-
toja kuten jazz-messuja. Muuttuu-
ko linja sinun  johdollasi?

Ystävä sä lapsien...vä sä lap

www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa  |  puh. 020 754 2770
Hietalahdenranta 13, Helsinki  |  ma–pe 9–17
Myös kirjakaupoista kautta maan.

Anna lap-
sellesi tai 
kummilapsel-
lesi lahjaksi 
virsikirja. 
Annat hyvät 
matka eväät 
koko elämän 
ajaksi. 

Suojelusenkeli-
taskuvirsikirja
Ovh. 10,90 €

Huomaa kätevän 
pieni koko, 
8 x 11 cm!

K e m P e L e e n  K i r K K O H e r r a n Va a L i  L ä H e S T Y Y

ehdokkaat vastaavat kysymyksiin

Pekka rehumäki
1) Minusta tuntuu, ettei ihmisiä 
tarvitse erikseen kosiskella kirk-
koon, sellainen kääntyy helposti it-
seään vastaan. Ihmisiä kiinnostaa 
enemmän aito hengellisyys kuin 
vanhanmallinen uskonnollisuus, 
ja yksisuuntaisen puheen sijasta 
pitäisi antaa enemmän tilaa hil-
jentymiselle ja pyhän kokemisel-
le. Sen eteen minä haluaisin tosis-
sani nähdä vaivaa, että kun ihmi-
set kerran ovat kirkon oven avan-
neet, heidän ei tarvitsisi lähteä siel-
tä pettyneenä pois.

2) Monissa kirkon menestystari-
noissa on tukeuduttu vapaaehtoi-
siin: isoistoiminta, yhteisvastuuke-
räys jne. Eri työmuodot tulisi ra-
kentaa niin, että viranhaltijoiden ja 
vapaaehtoisten panos voisi muo-
dostaa kokonaisuuden: mitä olisi 
rippikoulutyö ilman isoistoimin-
taa? Luterilainen kirkko on ollut 
huono antamaan tilaa maallikoil-
le, mutta sekin on opittava, sillä 
kaikkeen tarpeelliseen eivät pal-
katut työntekijät ehdi.

3) Tarvitsemme kaikkea ekumee-
nista ja yhteiskristillistä toimin-
taa, mutta erityisen tarpeellista se 
on paikallistasolla. Olen sellaisen 
lämmin ystävä ja harrastaja. Lu-

terilaisilla seurakunnilla on pal-
jon opittavaa muilta kirkoilta ja 
yhteisöiltä, mutta on meillä pal-
jon annettavaakin.

4) Minäkin olen pannut merkil-
le, että Kempeleen seurakunnas-
sa ollaan rohkeita ja ennakkoluu-
lottomia. Rehellisesti sanoen juu-
ri se on saanut minut kiinnostu-
maan työskentelystä siellä. Tuen 
kaikesta sydämestäni tällaisia uu-
sia aloitteita, mutta en unohtai-
si arkista perustyötä lasten, nuor-
ten, perheiden, työikäisten ja van-
husten parissa. Seurakunnan vah-
vuus on monipuolinen toiminta, 
sillä tutkimuksissa on havaittu, että 
mitä enemmän ihmisillä on kon-
takteja paikallisseurakuntaan, sitä 
myönteisempi kuva heille kirkos-
ta muodostuu.

Ensimmäiselle vaalisijalle asetettu 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Pekka Rehumäki antaa 
vaalinäytteensä toimittamalla Kem-
peleen kirkossa jumalanpalveluk-
sen sunnuntaina syyskuun toinen 
päivänä kello 10.

martti Heinonen
1) On surullista, jos “jäsenkato” 
kirkosta aiheutuu ihmisten maal-
listumisesta ja Jumalan olemas-
sa olon kieltämisestä. Kirkon en-
sisijainen tehtävä ei taida kuiten-
kaan olla isojen jäsenlukujen seu-

raaminen, vaan pysyä uskollisena 
kirkon Herralle!  Jos tämä tuottaa 
kasvua kirkolle, niin kiittäkäämme 
siitä Jumalaa. Jos taas kato vain jat-
kuu, niin sille ei sitten kai voi yh-
tikäs mittään. Miellyttämisen tiel-
le ei ainakaan kannata lähteä, jos 
se merkitsee Raamatun sanoman 
“vesittämistä”.

2) Maallikkouden merkitys on val-
tava, mikäli seurakunta haluaa olla 
elävä ja terveesti hengittävä. Pitäi-
si “vain” löytää ihmisiä, joilla on 
tuore ja dynaaminen näky seura-
kunnan perustehtävästä? Heitä kyl-
lä on, mutta me työntekijät ilmei-
sesti emme osaa rohkaista heitä il-
maantumaan ja lähtemään kun-
nolla mukaan. Eli liikettä niveliin, 
maallikot! Eloa on paljon, mutta 
niin on maallikoitakin! Meillä on 
yhteinen tehtävä. Tehkäämme se 
siis yhdessä!

3) Ehdottoman myönteisesti! Ju-
malan kansalla ei ole varaa käper-
tyä omatekoisiin lehtimajoihin. 
Jeesuksen sana –”että he yhtä olisi-
vat” – toteutuu hienolla tavalla yh-
teiskristillissä toiminnassa. Jo us-
kontunnustuksen kohta – “pyhäin 
yhteyden” – velvoittaa meitä iloit-
semaan uskonsisarista ja uskonvel-
jistä yli seurakuntarajojen.

4) Ei missään tapauksessa! Tär-
keintähän ei ole muoto, vaan si-
sältö. Tietenkin aina tulee arvioida 
myös muodon mielekkyyttä eli si-
tä, palveleeko se sanomaa, siis seu-
rakunnan perustehtävää vai onko 
kysymyksessä vain jokin kikka ih-
misten tavoittamiseksi ilman mi-
tään sanottavaa. Mutta seurakun-
nalla on mitä parhain sanoma ja 
sen sanomiseen saamme käyttää 
luovuuttamme ja taitojamme mi-
tä erilaisin keinoin.

Toiselle vaalisijalle  asetettu Hau-
kiputaan seurakuntapastori Mart-
ti Heinonen  antaa vaalinäytteensä 
toimittamalla jumalanpalveluksen 
Kempeleen kirkossa sunnuntaina 
9. syyskuuta kello 10.
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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

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

Myllyojan 

Maikkulan

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

JaKeLu-
HuOmauTuKSeT

PuH. 0200 71000 
WWW.POSTi.Fi/PaLauTe

O P i S K e L i J a m e n O T

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

Laaja muistokivinäyttely
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Piriläntie 145, Kempele 

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

KAIKKI ALAN 
KEHYSTYSTYÖT

Sutisen
Taide- ja 
Kehystysliike

Avoinna ma 10-18, 
ti-pe 10-17, la 10-14.


