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Vastarannan kiiski
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S anovat että pitäisi olla harras-
tuksia. Pitäisi harrastaa, olla 
aktiivinen, täyttää vapaa-aikansa 

kaikenlaisella puuhastelulla. Liikunta 
on hyvä harrastus, pysyy mieli virkeä-
nä ja keho kunnossa. Myöskin taiteel-
lista harrastuneisuutta voidaan pitää 
kannustettavana. Akvarellimaalaus 
kansalaisopiston piirissä kehittää tai-
teellista silmää, on mukavan sosiaalista 
puuhaa ja auttaa taas jaksamaan sitä 
harmaata päivätyötä. 

Puhumattakaan nyt matkailusta. 
Ja onpa niitäkin, jotka yhdistävät 

matkailu- ja kulttuuriharrastukset 
kieliopintoihin ja kokkaavat vielä 
kotioloissa toinen toistaan eksoot-
tisempia aterioita vilkuillen samalla 
vastapäisen talon ikkunaa, jonka ta-
kana ylipainoinen pariskunta istuu 
television valaisemassa asunnossaan 
kuin kaksi pöhöttynyttä kalaa huo-
nosti hoidetussa akvaariossa.

Onhan se niin, että näin syksyn tul-
lessa on hyvä pitää itsensä liikkeessä 
ja kutoa vaikka talven varalle joku 
värikäs kaulaliina. Tai vaikka use-
ampikin. Niitähän voi sitten antaa 
pikkujoululahjoiksi ystäville näteis-
sä käärepapereissa, joihin on lasten 
kanssa askarrellut painokuvioita itse 
poimitun ja kuivatun ja säilötyn yrt-
titeen äärellä sillä aikaa, kun naapu-
rin lapset pelaavat väkivaltapelejä ja 
syövyttävät hampaitaan epäterveillä 
kolajuomilla. 

Hampaitten syövyttämistä ei voi laskea 
harrastukseksi. Mutta ei voi sitäkään, 
että täyttää kaiken niin sanotun vapaa-
aikansa erilaisilla stimuloivilla, toisiaan 
tukevilla ja työelämää täydentävillä 
tai sen puutteen korvaavilla aktivitee-
teilla. Almanakassa voi olla valkoisia 
kohtia ja sielussa reikiä, mutta aika 
ei ole koskaan vapaata, vaikka meille 
niin yritetään väittää. Ajasta on tehty 
sijoituskohde ja resurssi, pääoma jota 
ei kannata jättää makaamaan. Elämme 
maailmassa, joka on tehnyt jatkuvasta 
tuottamisesta itseisarvon ja leikannut 
miljoonilla pienillä Kiinasta rahda-
tuilla askartelusaksilla hartauden irti 
harrastuksesta.

Meitä opetetaan tarttumaan tilai-
suuteen, olemaan hukkaamatta hetke-
äkään tästä ainutlaatuisesta elämästä, 
joka niin nopeasti vilistää silmiemme 
ohi ja päättyy hetkenä minä hyvänsä. 
Työ ja vapaa tulee rytmittää niin, et-
tä molemmista saa mahdollisimman 
paljon irti. Joogaaminen tekee hyvää 
hengityselimille ja yrityksen kasvuta-
voitteille. Jokaisen järkevän yritysjoh-
tajan kannattaa jakaa työntekijöilleen 
liikuntaseteleitä. Harrastaminen, se on 
järkevää puuhaa, ei siitä taida mihin-
kään päästä. 

Ei edes eläkkeellä. 
Sittenhän sitä vasta onkin aikaa 

kehittää itseään ja valmistaa itseään 
siihen viimeiseen suureen koitokseen. 
Nimittäin maratonille.  

 

Jukka Heinänen, dramaturgi, oulun kaupunginteatteri

Suomen Kuvalehden numeron 36/2007 
pääkirjoituksessa moititaan hallintoa ty-
perehtimisestä ja ihmetellään millä vuo-
sisadalla eletään, kun virkakoneistolla on 
edelleen holhousasenne.

– Vähitellen eräät viranomaiset ovat op-
pineet luottamaan kansaan. Kansanliikkeet 
ovat olleet edelläkävijöitä. Esimerkkinä kehi-
tysyhteistyö: vapaasta kansalaistoiminnasta 
tuli virallisen kehitysavun väylä korkean asi-
antuntemuksensa ansiosta. Siksi on outoa, 
etteivät viranomaiset usko kirkon ääntä, kun 
se puolustaa iranilaisen kurdinaisen Naze 
Aghain ihmisoikeuksia. Kirkon asiantun-
temus tällä alalla on kiistaton. Onko ulko-
maalaisvirastollekin oikeaoppinen hallinto 
tärkeämpää kuin vainotun ihmisen henki? 
Oikeusvaltiossa ihmisoikeudet ajavat hallin-
non ohi. Kirkko tekee oikein puolustaessaan 
yhtä ahdistettua ihmistä – ja valtio väärin 
karkottaessaan hänet. Toivottavasti kirkko 
kestää painostuksen ja taistelee vääryyden 
voittamiseksi.

Siionin Lähetyslehden numerossa 9/2007 
Ilkka Lehto kertoo, että naispappeusasiassa 
pitäisi nähdä yhteistyön mahdollisuus.

– Vanhoillislestadiolaiset papit ovat saa-
neet viime aikojen keskusteluissa hyvää 
palautetta toimintalinjastaan. Vaikka he 
eivät pidä naispappeutta Raamatun mu-
kaisena, he pyrkivät kuitenkin toimimaan 
yhteistyössä naispappien kanssa. Pyrkimys 
yhteistyöhön eri tavoin ajattelevien kanssa 
on kirkossa tärkeä asia, vaikka se ei aina ole 
mahdollista. Jos itse toivon, että minun va-
kaumustani kirkossa kunnioitetaan ja toivon 
voivani toimia sen pohjalta kirkon työssä, 
minun on myös itse kunnioitettava toisen 
vakaumusta. Yhteistyö on mahdollista sil-
loin, kun molemmat osapuolet kunnioitta-
vat toistensa vakaumusta. Jos joku ei oman 
vakaumuksensa vuoksi voi työskennellä 
naispapin kanssa, hänen vakaumuksensa 
on vaikea ottaa huomioon työyhteisössä, 
jossa työtoverina on naispappi. Työvuo-
rojärjestelyt eivät pidemmän päälle onnis-
tu tasapuolisesti. Vastaavasti yhteistyöhön 
ei myöskään voi ketään pakottaa. Näihin 
tilanteisiin ei ole näkyvissä muuta raken-
tava ratkaisua kuin se, että ne jotka eivät 
voi tehdä yhteistyötä naispappien kanssa, 
hakeutuvat sellaisiin tehtäviin, joissa tätä 
ongelmaa ei ole.

aatoksia

Harrasta

katoliset ja ortodoksit lähentyvät
Viikko sitten uutisoitiin islamilaisen puolueen perustamisesta Suo-
meen. Johtajansa Abdullah Tammen mukaan puolueen tavoittee-
na on edistää ”terveitä elämäntapoja ja islamilaista elämäntyyliä”. 
Puoluerekisterin ovet avaavan 5000 nimen kerääminen on käyn-
nissä. Nimestään huolimatta puolue tavoittelee kannattajia kai-
kista etnisistä ryhmistä. Oletettavaa kuitenkin on, että puolue jää 
juuri sen ryhmän puolueeksi, jolta on nimensä saanut, aivan kuten 
ruotsalainen kansanpuolue omiensa, ja – myönnettäköön – kris-
tillisdemokraattinen puolue omiensa.

Tammi on kuitenkin syntyperältään suomalainen, samoin moni 
muu vastaperustetun puolueen aktiivi. Miksi Suomessa asuvat rei-
lut 20000 syntyperäistä muslimia eivät ole perustaneet puoluetta? 
Kenties he toimivat mieluummin jo olemassa olevissa organisaa-
tioissa, ilman pelkoa kiihkoilijaksi leimautumisesta? Kysymys kuu-
luukin: Onko islamilainen puolue rehellinen yritys muuttaa suo-
malaisten asenteita suvaitsevammiksi, vai pienen joukon pyrki-
mys parrasvaloihin?

Romaniassa järjestettiin syyskuun alussa Euroopan kolmas ekumeeninen yleisko-
kous. Tapahtumaan osallistui edustajia kaikista Euroopan kirkoista.  

Yhden merkittävimmistä lausunnoista antoi Konstantinopolin ekumeeninen 
patriarkka Bartolomeos I, joka sanoi ortodoksikirkkonsa sitoutuneen vahvasti 
ekumeniaan.

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti onkin viime aikoina lähentynyt 
etenkin katolista kirkkoa. Vatikaanilla ja Konstantinopolilla on ainakin opillisesti 
enemmän yhteistä kuin Vatikaanilla ja protestanttisilla kirkoilla.

Katolinen kirkko katsoo, että ortodoksiset kirkot ovat oikeita kirkkoja sanan 
varsinaisessa merkityksessä toisin kuin uskonpuhdistuksessa syntyneet protes-
tanttiset kirkot. 

Joku on jo ehtinyt pohdiskella varsin raflaavasti, johtuuko Vatikaanin ja Kons-
tantinopolin lähentyminen juuri tästä vai onko lähentymiselle muita syitä. 

Moskovan patriarkaatilla eli Venäjän ortodoksisella kirkolla on Vatikaaniin huo-
mattavasti nihkeämmät välit kuin Konstantinopolilla. Myös Konstantinopoli ja 
Moskova kyräilevät toisiaan. Ekumenialla riittää siis töitä.

abdullah ja kumppanit



3nro 29 • 13.9.2007 •rauhan Tervehdys 

Mikä on lapsesi uskonto 
tai elämänkatsomus? 
Päivähoidossa kysytään 
perheiden uskonnollista 
taustaa, jotta 
kenenkään vakaumusta 
ei loukattaisi.

p uolivälinkankaan päivä-
kodissa Oulussa on vuo-
sien ajan vipeltänyt lapsia 
kaikilta maailman kolkil-

ta. Kotikielenään moni lapsi puhuu 
vietnamia, englantia, afrikkalaisia 
kieliä tai venäjää. Uskontojen kir-
jo on melkoinen. 

Syksyn alkaessa lasten mukana 
lähetetään kotiin lappu, jossa kysy-
tään heidän uskontoaan tai elämän-
katsomustaan. Lasten vanhemmilla 
on tilaisuus esittää kasvatukseen 
liittyviä toiveitaan myös henkilö-
kohtaisessa keskustelussa, johon 
heidät kutsutaan joka vuosi.

Miten uskonto voidaan huo-
mioida päiväkodin arkisessa hyö-
rinässä?

– Meillä kaiken kasvatuksen poh-
jana on eettisyys, sanoo päiväkodin 
johtaja Kirsi Ranki. Eettisyys tiivis-
tyy usein sen miettimiseen, miltä 
toisesta tuntuu. Pienten lasten on 
vaikea hahmottaa toisen näkökul-
maa, ja sitä harjoitellaan yhdessä 
pikkuhiljaa. 

Eettisyyteen kuuluu sen pohtimi-
nen, millainen toiminta on oikeaa 
ja väärää, miten yhdessä toimitaan, 
miten suhtaudutaan luontoon. 
Tärkeää on myös erilaisuuden 
kunnioittaminen.

– Nämä asiat ovat uskonnollisesti 
aika neutraaleja, ja ne kaikki voivat 

kulttuurien ristiriidat
haastavat opetuksen

hyväksyä elämänkatsomuksesta 
riippumatta.

perinteisiin halutaan 
tutustua

Ranki toteaa, että pikkulasten koh-
dalla kasvatustilanteet ovat hyvin 
konkreettisia. Tasa-arvon noudat-
taminen, anteeksipyytäminen ja 
kiitoksen antaminen tulevat esiin 
koko ajan. Esikoululaisilla on jo 
enemmän abstraktin ajattelun ky-
kyä, ja asioista voidaan keskustella 
periaatteiden tasolla.

Joulun ja pääsiäisen aikaan kris-
tilliset perinteet näkyvät päiväko-
din touhuissa monella tapaa. Kirsi 
Rankin mukaan lähes kaikki van-
hemmat kokevat, että suomalaiset 
perinteet on hyvä tuntea. 

– Askarteluissa, leikeissä ja lau-
luissa ei painoteta uskonnollista 
sisältöä, mutta toki kerromme, 
miksi juhlia vietetään.

Entäpä hartaushetket sitten? Joka 
kuukausi seurakunnan työntekijä 
tulee pitämään lapsille pikkukirkon 
päiväkodin tiloihin. Juhlapyhien 
alla vieraillaan kirkossa.

– Perustuslain mukaan jokaisel-

la on oikeus omaan uskontoon ja 
uskontokasvatukseen. Vanhem-
mat päättävät, osallistuuko lapsi 
pikkukirkkoihin. Jos ei osallistu, 
järjestämme siksi aikaa ohjattua 
toimintaa. Monet ei-kristilliset 
vanhemmat kuitenkin haluavat, 
että lapsi tutustuu kirkon toimin-
taan, Kirsi Ranki kertoo.

– Uskonnollissa perinteissä on 
myös paljon samaa. Hiljentymi-
nen kuuluu kaikkiin uskontoi-
hin. Saatamme sytyttää kynttilän 
ja viettää hiljaisen hetken jonkin 
asian muistoksi, esimerkiksi jos 
jossakin perheessä on surua.

nainenkin voi 
olla pomo

Puolivälinkankaan päiväkodis-
sa on harvoin tullut esiin ongel-
mia uskonnollisissa asioissa. Pik-
kulapsilla ei vielä ole uskonnolli-
sia pukeutumissääntöjä, ja ruoka-
valioon liittyvät kiellot on yleensä 
helppo huomioida. 

Joskus kotien arvomaailma tulee 
esiin tilanteessa, jossa lapsi ei suostu 
tottelemaan naispuolista hoitajaa. 
Kaikissa kulttuureissa naisten mie-
lipiteillä ei ole painoarvoa. Tällais-
ta epätasa-arvoa päiväkodeissa ei 
tietenkään tueta.

– Yllättävin tilanne oli sellainen, 
että islamilainen perhe raivostui, 
kun lapsi oli poikennut viereisen 
Pyhän Tuomaan kirkon tontille. 
Tämä perhe oli uskonnollisesti hy-
vin jyrkkä, eikä kirkon ohi saanut 
edes kävellä.

Päiväkodin johtaja Kirsi Rankin 
mukaan tietämys eri kulttuurien ta-
voista karttuu kaiken aikaa. Hyviksi 
havaittuja toimintatapoja kirjataan 
varhaiskasvatussuunnitelmaan, 
jonka jokainen päiväkoti räätälöi 
omiin oloihinsa sopivaksi.

– Usein työntekijän on vain pyrit-
tävä toimimaan oman vakaumuk-
sensa pohjalta parhaansa mukaan. 
Lapsi voi esimerkiksi surra suku-
laisen kuolemaa ja kysyä, missä 
kuollut ihminen on nyt.

– Kaste ja häät ovat myös asioita, 
jotka kiinnostavat lapsia. Niiden 
kautta kristillinen perinne tulee 
tutuksi, Kirsi Ranki sanoo.

riikka VuoriJärVi 

k irkkohallitus katsoo, että apulaisoikeusasia-
mies Jukka Lindstedin tulisi tarkistaa aiem-
pia linjauksiaan seurakuntien lehtien osoit-

teettomasta jakelusta. Kirkkohallituksen mielestä 
apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ovat sisältä-
neet lainvastaisia ja yksipuolisia tulkintoja, koska 
uskonnonvapaus- ja sananvapaussäännökset suo-
jaavat myös uskonnollisen informaation jakamista 
ja kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien aktiivista 
toimintaa. Uusien linjausten tulisi paremmin vas-
tata voimassa olevaa oikeustilaa.

Kirkkohallituksen mukaan nykyinen oikeudelli-
nen tilanne sallii sen, että seurakuntalehti voidaan 
jakaa jokaiseen talouteen huolimatta siitä, onko 
asukas kiinnittänyt postiluukkuunsa mainos- tai 
ilmaisjakelukiellon.

Kirkkohallitus antoi pyynnöstä lausuntonsa edus-
kunnan apulaisoikeusasiamiehelle 6. syyskuuta.

Seurakuntien lehtien ja muun osoitteettoman 
informaation jakelu nousi julkiseen keskusteluun 
vuonna 2006. Siihen ovat ottaneet kantaa sekä edus-
kunnan apulaisoikeusasiamies että eduskunnan 
perustuslakivaliokunta, joiden näkemykset poikke-

avat merkittävästi toisistaan. Kyse on uskonnon- ja 
sananvapauden välisestä arvioinnista ja niiden so-
veltamisesta seurakuntalehtien jakelussa.

Apulaisoikeusasiamiehen tulkinnan mukaan kau-
palliset mainokset ja uskonnolliset julkaisut ovat 
jakelun suhteen eri asemassa. Mainoksia voidaan 
jakaa kaikkiin postiluukkuihin, joissa sitä ei erikseen 
ole kielletty. Sen sijaan apulaisoikeusasiamiehen 
mielestä olisi kohtuutonta, että uskonnollisten jul-
kaisujen jakelun voisi estää vain kieltämällä kaikki 
ilmaisjakelut tai erikseen uskonnolliset jakelut.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lehden jul-
kaisijan vastuulla on järjestää jakelu tavalla, joka 
kunnioittaa ihmisten uskonnollista vakaumusta. 
Hän on esittänyt, että paras vaihtoehto olisi seu-
rakuntalehtien jakaminen osoitteellisina vain seu-
rakunnan jäsenille.

Perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslaki 
ja Euroopan ihmisoikeussopimus antavat hyvin 
vahvaa suojaa uskonnollisen ja muun vakaumuk-
sellisen viestinnän vapaudelle. Mahdollisista rajoi-
tuksista viestinnän vapauteen voitaisiin säätää vain 
erillisellä lailla.

Seurakuntien sananvapautta ei voi 
asettaa huonompaan asemaan

Kirkkohallitus toteaa lausunnossaan, että perus-
tuslakivaliokunnan kannanoton valossa seurakun-
tien sananvapautta ja seurakuntalehtien jakelua ei 
voida perustellusti asettaa huonompaan asemaan 
kuin mainoslehtien tai poliittisten ja muiden aat-
teellisten yhteisöjen lehtien jakelua.

Kirkkohallituksen mielestä olisi käytännössä tar-
koituksenmukaista, että asukas voisi kieltää mai-
nospostin, mutta saada silti seurakuntalehden ja 
muut ilmaisjakelulehdet.

Jakeluyritykset voivat määritellä omat palvelunsa 
siten, että jakelu esimerkiksi seurakuntalehtien osalta 
on suppeampi kuin lainsäädäntö sallisi.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan hän on saanut 
useita yhteydenottoja liittyen seurakuntalehtien ja-
keluun. Jotkut arvostelevat sitä, että heille jaetaan 
seurakuntalehti, vaikka he eivät ole seurakunnan 
jäseniä. Toiset arvostelevat sitä, että he eivät saa 
lehteä, vaikka ovat seurakunnan jäseniä.

kirkon TiEdoTuSkESkuS (kT)

k i r k k o H a l l i T u S :

apulaisoikeusasiamiehen tarkistettava 
linjauksiaan seurakuntalehtien jakelusta

Yhä useammassa päiväkodissa on lapsia monesta eri kulttuurista ja uskontokunnasta.
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Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

Toimipaikatkirkot
Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
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.

muut jumalanpalvelukset:
Hiljaisuuden ilta (messu) ma 17.9. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli, toimittaa Ulla Säilä.

Oulun tuomiokirkossa: Su 
16.9. klo 10 messu, toimittaa 
Pekka Rehumäki, avustaa Jyrki 
Vaaramo, kanttorina Raimo 
Paaso. Kolehti kirkolliseen 
työhön liikkuvien ihmisten 
parissa maalla ja merellä Suo-
men Merimieskirkon kautta. 
Radio Dei.
Su 16.9. klo 16 Erityisdia-
koniapalvelun juhlavuoden 
messu, liturgina Katariina Pit-
känen, saarnaa Juha Kyllönen, 
musiikista vastaa Esa Rättyä, 
Mäntyahon orkesteri. Messu 
tulkataan viittomakielelle, käy-
tetään selkokieltä. Kirkkokahvit 
messun jälkeen.
Intiön seurakuntakodissa su 
16.9. klo 12 messu, toimittaa 
Pekka Rehumäki, kanttorina 
Raimo Paaso.

Karjasillan kirkossa su 16.9. 
klo 10 messu, toimittaa Petri 
Satomaa, avustavat Kimmo 
Kieksi, Nina Niemelä ja Hanna 
Liuska, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Karjasillan kirkkokuo-
ro. Vapaaehtoisten tehtävään 
siunaaminen. Kirkkokahvit. 
Kolehti kirkolliseen työhön 
liikkuvien ihmisten parissa 
maalla ja merellä Suomen Me-
rimieskirkon kautta. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 16.9. klo 
10 messu, toimittaa Liisa Suor-
sa, avustaa Liisa Karkulehto, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.

Pyhän Andreaan kirkossa su 
16.9. klo 12 messu, toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa su 
16.9. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, kanttorina Riitta 
Piippo. Messun jälkeen kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus, Ritva 
ja Mauri Niemi. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 16.9. 
klo 12 messu, toimittaa Liisa 
Suorsa, avustaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Caritas-Kodissa su 16.9. klo 14 
messu, toimittaa Satu Saarinen, 
avustaa Nina Niemelä, kantto-
rina Riitta Piippo.

Tuiran kirkossa: Su 16.9. klo 
10 messu, toimittaa Harri 
Fagerholm, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti kirkolliseen 
työhön liikkuvien ihmisten 
parissa maalla ja merellä.
Su 16.9. klo 18 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Kolehti oman seurakun-
nan nimikkolähettityölle Suo-
men Lähetysseuran kautta.
Ke 19.9. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Nanna Helaakoski, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti Pietarin katulapsityön tu-
kemiseen Martinus-säätiölle.
Pyhän Tuomaan kirkossa: To 
13.9. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustavat dia-
koniatyöntekijät, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
katastrofiapuun Kirkon diako-
niarahastolle. Diakoniaopiske-
lijoiden kirkon päivä.

Su 16.9. klo 12 messu, liturgia 
Hannu Ojalehto, saarnaa Anneli 
Kauppi, kanttoreina Lauri-Kalle 
Kallunki ja Jukka Jaakko-
la. Pudasjärven kirkkokuoro, 
Sekakuoro Tuike. Kolehti ks. 
Tuira klo 10. Vapaaehtoisten 
tehtävään siunaaminen sekä 
uusien työntekijöiden seura-
kuntamestari Sirpa Lehtisalon 
ja lastenohjaajien Anu Marde-
nin ja Elisa Herukan tehtävään 
siunaaminen ja lehtori Anneli 
Kaupin läksiäiset.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 16.9. klo 10 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Stiven Naatus, kanttorina An-
na-Emilia Jaakkola. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Pateniemen kirkossa su 16.9. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, toi-
mittaa Pasi Kurikka, kanttorina 
Anna-Emilia Jaakkola. Kolehti 
ks. Tuira klo 10.

Oulujoen kirkossa su 16.9. klo 
10 messu, toimittaa Antti Leske-
lä, saarnaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppäniemi.
Hintan seurakuntatalossa su 
16.9. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Pertti Lahti-
nen, saarnaa Hannu Kippo, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kirkkokahvit ja päiväjuhla.
Myllyojan seurakuntatalossa 
su 16.9. klo 18 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Antti Leskelä, 
saarnaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Avustaa Ylikiimingin mies-
kvartetti, johtajana Leo Rahko. 
Vapaaehtoisten tehtävään siu-
naaminen. Kirkkokahvit.
Ylikiimingin kirkossa su 16.9. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Isokoski, kanttorina Leo Rahko. 
Vapaaehtoisten ja luottamus-
henkilöiden tehtävään siunaa-
minen. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Aamurukous ke 19.9. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hartaus to 13.9. klo 14, Keskus-
tan palvelukeskus. Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Henna-Mari 
Sivula.
Hartaus to 13.9. klo 18.30, Kun-
totalo. Pekka Rehumäki.
Sana elää raamattu- ja rukous 
ilta pe 14.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 15.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 15.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
18.9. klo 18, Oulun tuomiokir-
kon krypta. 
Aamurukous ke 19.9. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta.
Päiväseurat ke 19.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Miesten piiri ke 19.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hartaus to 20.9. klo 14, Sa-
ra-Wacklin koti. Pastori An-
na-Mari Heikkinen, kanttori 
Raimo Paaso.
Hartaus to 20.9. klo 18.30, Kun-
totalo, Uusikatu 66. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 20.9. klo 
14, Keskustan seurakuntata-
lo. Raamattupiirissä luetaan 
Johanneksen evankeliumia. 

Anna-Mari Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 20.9. klo 18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Herännäisseurat su 16.9. klo 
15, Karjasillan kirkko. Terve-
tuloa sanan kuuloon ja veisaa-
maan Siioninvirsiä.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 13.9. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 20.9. klo 19, Kastellin 
kirkko. Juhani Liukkonen ja 
Matti Määttä.
Raamattupiiri: 
To 13.9. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 13.9. ja 20.9. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 13.9. ja 20.9. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ti 18.9. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 19.9. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Tutustumme 
Ilmestyskirjaan.

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen Puoliväli-
kankaan alueen ompeluseurat 
pe 14.9. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Raamattupiiri ti 18.9. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattu-ja keskustelupiiri to 
20.9. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Hiljaisuuden ilta ma 17.9. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 

Ilta rakentuu Raamatun teks-
tistä, hiljaisesta rukouksesta, 
ehtoollisen vietosta ja laulusta. 
Illan lopuksi on mahdollisuus 
jäädä teelle.

OulujOen seurakunta

SLEY:n päiväjuhla su 16.9. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Jumalanpalvelus klo 12, kirkko-
kahvit ja sen jälkeen päiväjuhla, 
jossa mukana Hannu Kippo 
ja Riitta Kentala. Järj. myös 
SLEY. 
Miesten raamattupiiri to 20.9. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

musiikki ja kulttuuri
karjasillan seurakunta

Petri Laaksosen konsertti 
Katso, sinä elät! pe 14.9. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Konserttioh-
jelma 15 e.
Ilta viulumusiikin parissa ti 
18.9. klo 18.30, Karjasillan kirk-
ko. Katri Keränen, viulu; Iida 
Kujala, viulu; Mikko Heininen, 
piano. Ohjelmassa Bach, Eng-
lund, Debussy, Mendelssohn ja 
Saint-Saëns. Vapaa pääsy.
Kirjatorstai to 20.9. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Kirjoina Riikka 
Pulkkinen: Raja ja Riikka Pelo: 
Taivaankantaja.

diakonia
karjasillan seurakunta

Lähetit diakonian vieraana ma 
17.9. klo 16.30, Kaukovainion 
kappeli. Nimikkolähetit Ritva ja 

Mauri Niemi kertovat työstään  
ja näyttävät erinomaisia kuvia 
lähetyskentältä. Heidät on kut-
suttu kehittämään Tansanian 
kirkon terveydenhuoltotyötä. 
Tilaisuuden aluksi tarjoillaan 
Tansanialaista maitoteetä.
Auttavat kädet -palvelupiiri 
ma 17.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Yhdessäolemisen ja 
tekemisen paikka sinulle, joka 
tahdot toimia seurakunnassa 
erilaisissa tapahtumissa ja 
tehtävissä.
Ystävän Kamari ti 18.9. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 17.9. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. Osallistumme 
Lähetit diakonian vieraana 
tilaisuuteen Kaukovainion 
kappelilla, kirkkosalissa.
Diakoniapiiri ke 19.9. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvi ti 
18.9. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Juttutupa ti 18.9. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 18.9. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 18.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Diakoniapiiri to 20.9. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Raamattupiiri to 20.9. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Aikuisten kuntopiiri ke 19.9. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo. 

Vapaaehtoistyön peruskurssi 
la 6.10., Myllyojan seurakun-
tatalo. Kaipaatko tekemistä 
syksyn tullessa? Monenlaisia 
osaajia tarvitaan seurakunnassa 
- lähimmäisiä, kerhonohjaajia, 
leiriavustajia ja muita tekijöitä. 
Viikonloppu- ja iltakurssi. Il-
moittaudu rohkeasti viim. 26.9. 
p. 08 3161 340.
Lapinkangas-Sanginsuun dia-
koniapiiri ti 18.9. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 20.9. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten retki Tor-
nio-Haaparantaan ma 1.10. 
Retki yhdessä Pohjois-Poh-
janmaan näkövammaiset ry:n 
kanssa. Retken hinta 10 e si-
sältäen matkat, ruokailun ja 
opastetun kiertoajelun. Ilta-
päivällä ostosaikaa Ikeassa. 
Ilmoittaudu 14.9. mennessä 
näkövammaisten yhdistykselle 
p. 311 5653. Opasta voit kysyä 
diakoniatyöntekijä Paula Mus-
toselta p. 050 430 5178.
PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
14.9. klo 13, Diakoniakeskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
18.9. klo 13, Diakoniakeskus.

lähetys
Tasaus-ohjelmatuokio to 13.9. 
klo 17.30, pääkirjaston Pakka-
lan sali. Mukana Amani. 

Lähetyssoppi to 20.9. klo 10–
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 19.9. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
18.9. klo 18, Kaukovainion kap-
peli. Tansanian nimikkolähetit 
Ritva ja Mauri Niemi vierailevat 
ja kertovat työstään.

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulu su 16.9. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuone, 
Makasiininkatu 6. 
Päiväkerhot: 
Ma 17.9. ja to 20.9. klo 13, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Tied. ja 
ilm. p. 050 521 3380.
Perhekerhot:
Ke 19.9. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 20.9. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Olkkari ma 17.9. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. Äidit, 
isät, lapset, leppoisaa yhdessä-
oloa, kahvittelua, biljardia yms. 
lisätietoja 050 4334 102.
Pyhäkoulut: 
Su 16.9. klo 12, Kaukovainion 
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kappeli. 
To 20.9. klo 14.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. Ip-pyhäkoulu.
Perhekerhot: 
Ma 17.9. klo 9.30, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ti 18.9. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ke 19.9. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko.
Ke 19.9. klo 9.30, Kaukovainion 
kappeli. Kokoonnumme ulos 
klo 9.30 nallerasteille. Sateen 
sattuessa sisällä.
Ke 19.9. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ke 19.9. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 19.9. klo 9.30, Kastellin 
kirkko.

tuiran seurakunta

Pyhäkoulut:
Su 16.9. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 16.9. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti ja Pateniemen 
kirkko. 
Su 16.9. klo 10 jumalanpalve-
luksen aikana, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Perhekerhot:
Ke 19.9. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelutalo ja Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 20.9. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot: Ke19.9. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo, 
Hönttämäen seurakuntakoti, 
Myllyojan seurakuntatalo, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti, Saarelan seurakuntakoti, 
Sanginsuun seurakuntakoti ja 
Huonesuon seurakuntakodin 
väliaikaistilat. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Perhekerho to 20.9. klo 10, 
Vanha Pappila. 

Varhaisnuoret
Katso viikottain kokoontuvien 
varhaisnuorten kerhojen erilli-
nen ilmoitus. 

nuoret
karjasillan seurakunta

Nuortenilta to 13.9. klo 18–20, 
Maikkulan kappeli. Leppoisaa 
yhdessäoloa,  pelailua ja sanaa-
kin tarjolla pienen purtavan 
kera! Lisätietoja 040 730 4118 
tai 040 831 5932.
Cafe Andreas -nuortenilta ti 
18.9. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pelejä, juttuja, musi-
sointia ja oleilua. 
Nuortenilta ke 19.9. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Yhdes-
säoloa ja pelailua. Lisätietoja 
040 574 7147 ja 040 575 2713.
Nuortenilta to 20.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Yhdessä-
oloa, pingistä, sanaakin tar-
jolla pienen purtavan kera! 
Lisätietoja 040 730 4118 tai 
040 831 5932.

tuiran seurakunta

Helmiklubi ti 18.9. klo 17, 
Tuiran kirkko. 15-18-vuotiaille 
neidoille tarkoitettu ryhmä. 
Jutellaan luottamuksellisesti 
elämän suurista ja pienistä 
kysymyksistä klubia vetävien 
naistyöntekijöiden kanssa ja 
toteutetaan klubilaisten toi-
veita ja haaveita. Ryhmästä 
vastaavat Terhi-Liisa Sutinen, 
Anna-Leena Ylänne ja Merja 
Oksman.  Joka toinen viikko 
Tuiran kirkolla.

Isoskoulutus II ke 19.9. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Seu-
raava koulutus 26.9. Aiheena 
Kuka minä olen? 
Nuortenilta ke 19.9. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Mu-
siikkia, pelejä ja hyvää seuraa. 

OulujOen seurakunta

Nuortenilta ke 19.9. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Rippi-
koululaiselle ja konfirmoidulle 
teemallista ohjelmaa, hartautta 
ja yhdessäoloa. Ilta jatkuu 
klo 21 saakka avointen ovien 
merkeissä. 

nuoret aikuiset  
ja opiskelijat
Cappeli Cafe K18 pe 14.9. klo 
19–23, Kaukovainion kappeli. 
Illat on tarkoitettu itsensä 
nuoriksi tunteville aikuisiksi. 
Kokoonnumme 14.9., 12.10., 
9.11. ja 14.12.
Crossroads-ilta pe 14.9. klo 
19, Tuiran kirkko. Rukousta, 
hiljentymistä, ylistystä ja ren-
toa yhdessäoloa. Puhe Oulun 
ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Raimo Kiiskinen. 
Teejatkot.
Opiskelijoiden syyskauden 
avauskonsertti ja toiminnan 
esittelyä ti 18.9. klo 18, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Gospelyhtye 
Kraka. Tarjoilua. Erityisesti uu-
det opiskelijat tervetuloa!
Peli- ja saunailta ke 19.9. klo 
18, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Oma pyyhe mukaan. 
Nuotion äärellä iltapala ja 
päätöshartaus.
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
OPKOn tuomas-ilta to 13.9. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
OPKOn ilta la 15.9. klo 19, 
Öbergin talo. Kristitty koti, Aki 
Lautamo.
Lutukan raamattupiiri ma 
17.9. klo 16, yliopiston Tellus-
kirjastossa. Luonnontieteen 
opiskelijoille.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 17.9. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Veikko Määttä: Uusi elämä - 
tulin uskoon, täytyykö minun 
muuttua?
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 19.9. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pietismi 
ja herätysliikkeet, Lasse Mar-
jokorpi.
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 20.9. klo 19, Körttikodilla 
Luokotie 5 a 5. 
OPKOn tuomas-ilta to 20.9. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Uusheräyksen ilta to 20.9. klo 
19, Koulukatu 41. Jorma Räisä-
nen: Lahjana kaste.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 17.9. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 19.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta-ja keskustelukerho 
to 20.9. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan eläkeläisten kerho 
to 20.9. klo 13, Hautajaishuo-
neisto. 
Seurakuntakerho to 20.9. klo 
14, Keskustan palvelutalo.

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerho ma 17.9. klo 
12.30, Maikkulan kappeli. 
Vanhuslinja-puhelinpäivystys 
ke 19.9. klo 9-11. Jos olet yksin, 
sairas tai haluat keskustella, 
soita p. 040 5747157.
Eläkeläisten kerho to 20.9. 
klo 13, Kastellin kirkko. Tu-
tustutaan, hiljennytään sanan 
äärellä, keskustellaan, lauletaan 
ja juodaan kahvit.

tuiran seurakunta

Eläkeläisten seurat to 13.9. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Puhujina Lauri Kujala ja Petteri 
Tuulos. Kahvitarjoilu. Linja-

autoreitti: klo 11.50 Hiidentien 
päätepysäkki - Järvitie; klo 11.55 
Alppilan pysäkki; klo 12 Tuiran 
kirkko; klo 12.05 Mäntykoti; klo 
12.10 Kangastien palvelukeskus; 
klo 12.15 Koskelan palvelukes-
kus; klo 12.20 Koskelan seura-
kuntakodin pysäkki; klo 12.25 
Rajakylän seurakuntakoti; klo 
12.30 Palokan palvelukeskus; 
klo 12.35 Pateniemen kirkko 
- Raitotie; klo 12.40 Kuivas-
järvi (Karjakentän pysäkki) 
- Kaitoväylä; klo 12.50 Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Seurakuntakerho ti 18.9. klo 
13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 20.9. klo 
13, Koskelan palvelutalo. 
Seurakuntapiiri to 20.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho to 20.9. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti.

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
Ma 17.9. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti, väliaikaistilat. 
Ma 17.9. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ma 17.9. klo 13, Saarelan Palve-
lukoti, Takalahdentie 11. 
To 20.9. klo 12, Siiri Nykyrillä, 
Sanginjoentie 626. 
To 20.9. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 20.9. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie 1. 
Porinapiiri eläkeläisille ma 
17.9. klo 11, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 18.9. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Seurakuntakerhon retki Ke-
miin ti 18.9. Tutustutaan Ke-
minmaan vanhaan kirkkoon 
ja Pohjantähti-opistoon, lähtö 
seurakuntatalolta klo 9 ja paluu 
noin klo16.

leirit ja retket
Ruskaretki Vuontispirtille 
20.–24.9. Hinta täysihoitoineen 
ja matkoineen hotellissa (2hh) 
250 e ja (1hh) 300 e. Lapset 
puoleen hintaan lisävuoteella. 
Tiedustelut diakonityöntekijä 
Mirva Kuikalta p. 040 5747 091. 
Ilm. p. 3161 340 ark. klo 9-15.
 
tuiran seurakunta

Työttömien leiri 8.–11.10., 
Rokuan leirikeskus. Hinta 17 e, 
sis. kuljetus, täysihoito sekä va-
kuutus seurakunnan jäsenille. 
Ilm. viim. 20.9. p. (08) 316 1340. 
Lisätietoja p. 040 574 7149 tai p. 
040 574 7064.

karjasillan seurakunta

H i l j a i s u u d e n  r e t r i i t t i 
omaishoitajille 16.–18.10., 
Rokuan leirikeskus. Teemana 
Tulkaa te yksinäisyyteen, au-
tioon paikkaan, ja levähtäkää 
vähän. Ohjaajina Ulla Säilä p. 
040 574 7129 ja Asta Leinonen 
p.040 574 7157. Hinta 41 e. Ilm. 
viim. 30.9. (08) 316 1340.
Action-leiri 19.–22.10. Roini-
lan leirikeskus Suomussalmel-
la. Pelataan paintball-aseilla, 

kiipeillään kiipeilyseinällä ja 
koetaan erilaisia elämyksiä 
ja haasteita seikkailuradalla! 
Hinta  80 e sis. matkat, ma-
joituksen, ruoat ja kaiken 
seikkailu- ja elämystoiminnan! 
Ilm. www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumakalenteri. Lisätietoja 
040 506 0315 ja 040 574 7158. 
Maata Näkyvissä -festarit 
Turussa 16.-18.11. Hinta ev.-
lut. seurakuntien jäsenille 65 e, 
muille 95e, sis. kuljetus, majoi-
tus, festaripaketti, yksi lämmin 
ateria päivässä, vakuutus Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilm. www.oulunseurakunnat,fi/
tapahtumakalenteri. Lisätietoja 
p. 050 433 4102 tai p. 040 5747 
069. Festaritarjonnasta tsekkaa 
www.maatanakyvissa.net.

kuorot ja  
yhdistykset
Katso www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

muut menot
Kaatuneitten omaiset ma 
17.9. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 19.9. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Kristallikerho to 20.9. klo 
17.30, Pateniemen kirkko. 
Raamattu painoitteinen draa-
makerho 7-12-vuotiaille. Tie-
dustelut klo 11-17 p. 050 433 
4098.
Uusi keskusteluryhmä syö-
pään sairastuneille to 27.9. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Ryhmässä käsitellään 
luottamuksellisesti sairauden 
herättämiä kysymyksiä ja koke-
muksia. Vetäjänä sairaalapastori 
Maire Heikkinen. Tied. ja ilm. 
viim. 25.9. sairaalapastori Lii-
sa Suorsalle 315 4187 tai 050 
917 7356.
Rikasta minua -parisuhde-
kurssi 12.–14.10., Rokuan lei-
rikeskus. Kurssilla keskitytään 
suhteen vahvuuksiin ja mahdol-
lisuuksiin. Ohjaajina Saila Kuk-
kohovi-Jämsä ja Mikko Jämsä. 
Sylikkäin-parisuhdekurssi 
12.–14.10., Rokuan leirikeskus. 
Parisuhteen seksuaalisuuden 
rikastuttamisviikonloppu pa-
reille, jotka ovat aiemmin 
käyneet Rikasta minua -kurssin.  
Kurssin ohjaajina Aino ja Heikki 
Kaikkonen. Molemmille kurs-
seille ilm. viim. 28.9. Johanna 
Kerolalle, p. 050 5402 558. Hinta 
82 e/pari. Matkat Rokualle omin 
kyydein. Etusija oululaisilla. 
Vapaaehtoistyön peruskurssi 
6.10. klo 9 Myllyojan seura-
kuntatalo 
Kaipaatko tekemistä syksyn 
tullessa? Monenlaisia osaajia 
tarvitaan seurakunnassa - lä-
himmäisiä, kerhonohjaajia, 
leiriavustajia ja muita tekijöitä. 
Kurssi toteutetaan viikonloppu- 
ja iltakurssina. Ilmoittaudu roh-
keasti mukaan 26.9. mennessä 
Oulujoen kirkkoherranviras-
toon p. (08) 3161 340.

kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 16.9. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 16.9. klo 17, 
Kaukovainion kappelissa.

Runomatinea 
sunnuntaina 23.9.2007 klo 15

Lääninhallituksen juhlahuoneistossa, Linnankatu 3

Aili Heikkinen esittää runoja  
kokoelmastaan ”Sininen Amaryllis”.

Juonto Kirsti Leino.  
Musiikki Timo Heikkinen ja Paavo Niemelä.

Ohjelma 10 euroa, sisältää kahvitarjoilun.

Tuomiokirkko: Lauri Juhana 
Ahtinen ja Henna-Kaarina Hie-
tala, Mikko Uolevi Bergström ja 
Eeva-Riikka Karihtala.
Karjasilta: Mikko Sipi Ernest 
Hintsanen ja Sanna Eliisa 
Pääkkönen, Jarmo Juhani Pätsi 
ja Erja Tuulia Lahtinen, Tuomas 
Juhani Heikkilä ja Anna-Mari 
Muhola, Antti Markus Väänä-
nen ja Maria Katariina Taipa-
leenmäki, Juha Pekka Mikkilä 
ja Helena Marjatta Piippo.
Tuira: Juha Matti Pajala ja Nina 
Susanna Oja, Kari Antero Asu-
maniemi ja Hanna Eeva-Marja 
Kaurala, Jari Matias Korpi ja Eli-
sa Johanna Laurila, Tuomo Jo-
hannes Leinonen ja Eija-Sinikka 
Orjala, Veli-Juhani Möttönen 
ja Raija Inkeri Lähteenmäki, 
Janne Mikael Laitinen ja Tanja 
Tuulikki Tero.
Oulujoki: Mikko Olavi Matias 
Myllylä ja Marjo Annukka Mäl-
linen, Markku Henrik Mäkelä ja 
Katariina Anneli Pirinen. 

Tuomiokirkko: Liidia Katariina 
Koivikko, Anni Katri Maria 
Naumanen, Aapo Eino Kalevi 
Uimari. 
Karjasilta: Isa-Norah Jennifer 
Piuhola, Elle Meriel Aalto, Filip 
Roger Alexander Gredeson, 
Claudia Gabriella Kanniainen, 
Aaron Benjami Kolehmainen, 
Veela Helmiina Kumpula, Iisa 
Eveliina Mattila, Väinö Viljami 

Muhonen, Pinja Emilie Näppä, 
Pyry Eino Kalevi Pakanen, Saa-
ga Ingrid Sivula, Veera Olivia 
Terho.
Tuira: Konsta Paavo Nikolai 
Hietala, Samu Onni Jäntti, Eppu 
Otto Antero Kauvosaari, Aleksi 
Juho Matias Kiiskilä, Juho-
Pekka Johannes Kolehmainen, 
Milja Rauha Loukkola, Juha 
Einari Paananen, Niko Viljami 
Parviainen, Jessiina Eriika 
Seppänen, Taavetti Julius Tau-
riainen, Lumi-Helmi Rebekka 
Tuohimaa, Eetu Johannes An-
tero Virkkula.
Oulujoki: Elias Oskari Mo-
urujärvi, Samu Eemil Guo 
Karppinen, Aada Sofia Kristiina 
Kamula, Enni Susanna Karja-
lainen, Niklas Mikael Mattila, 
Ossian Herman Juhanpoika 
Oikarainen, Valtteri Aarno 
Aleksanteri Grekula.

Tuomiokirkko: Kauko Pentti 
Mannermaa 84 v, Vesa Juhani 
Martti 52 v, Helena Marjatta 
Pohjanmäki-Karemo s. Pohjan-
mäki 62 v, Klaara Tuominen s. 
Könönen 86 v.
Karjasilta: Kaino Eemil Aho 
84 v, Kaisu Tellervo Moilanen 
s. Vasala 87 v, Antti Vilhelm 
Salonpää 94 v.
Tuira: Jorma Einari Alkio 69 
v, Sirkka Elisabet Kaijanen s. 
Pehkonen 79 v, Esa Tapani 
Mikkonen 64 v, Heimo Artturi 
Moisala 86 v, Hilda Maria Palo-
mäki s. Mäki 66 v, Taisto Ilmari 
Taavetti Pinola 60 v, Seija Anneli 
Tyynelä s. Kontu 54 v.
Oulujoki: Elsa Esteri Lappalai-
nen s. Rahko 83 v, Petri Tapani 
Marttila 41 v, Eeva Aino Roini-
nen 84 v, Anna Helen Kristiina 
Tornio 45 v.

Paljon kiitoksia ja ruusuja Ytyä ry:n ja Tuiran seura-
kunnan matkanjärjestäjille Monikalle, Sallalle ja Ri-
ku-Matille sekä vapaaehtoistyöntekijöille. Oli mukava 
porukka ja piristävä reissu. Jatketaan retkiä. Toivon 
teille kaikille hyvää syksyä ja kaikkea hyvää.

paula SarkkinEn
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Pyhäkoulut
Sunnuntaisin klo 10 messun 
yhteydessä
Kastellin kirkko, Nokelentie 39, 
alkaen 23.9.
Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7

Sunnuntaisi  klo 11
Kuivasjärven seurakuntakoti, 
Karppalantie 6

Sunnuntaisin klo 12 
jumalanpalveluksen yhteydessä
Kaukovainion kappeli, 
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli, 
Kangaskontiontie 9, alkaen 7.10.
Pateniemen kirkko, Taskisentie
Pyhän Tuomaan kirkko, 
Mielikintie 3

Sunnuntaisin klo 12
Myllytulli, Makasiininkatu 6
Niittyaro, Purjehtijantie 4

Sunnuntaisin klo 16.30
Koulukatu 10, Rauhan Sanan pyhäkoulu 

Arkipyhäkoulut:
Kaakkurin toimintakeskus, Sarasuontie 5,  
perhepäivähoitajien kanssa torstaisin 27.9., 25.10., 
29.11. ja 20.12. klo 9.15.
Pyhän Andreaan kirkko, ” Mummon ja Vaarin 
pysäkki”, jokaisen kuukauden  
viimeinen lauantai klo 15–16.30. Eri sukupolvien 
kohtaamispaikka.  
Tule lapsesi, lapsenlapsesi tai kummilapsesi kanssa 
kurkkaamaan menneisyyteen.

Radiopyhäkoulut sunnuntaisin Radio Pooki  
klo 9.45 ja Radio Dei klo 11.25.

Tiedustelut:  Aila Valtavaara  p. 040 57 47 109, aila.
valtavaara@evl.fi (Tuira ja Karjasilta) ja Heleena Hietala 
p. 050 52 07 757, heleena.hietala@evl.fi (Tuomiokirkko).

Varhaisnuorten kerhot alkavat

Pyhän Andreaan kirkko 
Puuhakerho 1–6-luokkalaiset tytöt ja pojat  
torstaisin klo 17–18.  
Kokkikerho 3–6-luokkalaiset tytöt ja pojat  
keskiviikkoisin klo 17–18.30. 

Lintulammen koulu, liikuntasali 
Liikuntakerho 1–6-luokkalaiset, torstaisin  
klo 18.30–19.30.

Maikkulan kappeli
Puuhakerho 1–6-luokkalaiset, maanantaisin  
klo 18–19.

Kaukovainion kappeli
Puuhakerho 1-6-luokkalaiset ti 18.9. klo 17–18.

Kastellin kirkon pappila tai kirkon kellari
Kokki/askartelukerho 1–6-luokkalaiset torstaisin 
klo 17–18.30. Kerho kokoontuu Kastellin kirkon 
pappilassa: 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja mui-
na kertoina Kastellin kirkon alakerrassa. 

Kastellin kirkon kellari
Oloilta 11–13-vuotiaat maanantaisin  klo 17.45–19. 
7-luokkalaisten illat keskiviikkona 19.9., 17.10. ja 
21.11. klo 18–19.30.

Kuivasjärven seurakuntakoti
Puuhakerho 1–3-luokkalaiset maanantaisin  
klo 18–19.
Varhaisnuorten raamattupiiri torstaisin 20.9., 
4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.  
klo 17.30–20.

Pateniemen kirkko (vanhan puolen kerhohuoneessa)
Puuhakerho 2–4-luokkalaiset tytöt tiistaisin  
klo 18–19. 
Kristallikerho, raamattupainoitteinen draama-
kerho 7–12-luokkalaiset torstaisin klo 11–17. 

Pyhän Tuomaan kirkko
Puuhakerho 1–3-luokkalaiset torstaisin  
klo 17–18. 

Koskelan seurakuntakoti
Perjantaivölläys 4–6-luokkalaiset perjantaisin  
klo 18–19. 

Hintan seurakuntatalo
Kellarikööki-kokkikerho maanantaisin  
klo 18–19.30. 

Hintan seurakuntatalo
Poikien liikuntakerho 2–4-luokkalaiset tiistaisin 
klo 17–18. 

Myllyojan seurakuntatalo
Tyttö- ja poikakerho 1–3-luokkalaiset tiistaisin 
klo 17–18. 

Hintan seurakuntatalo
Piipparnakkeli-kerho keskiviikkoisin klo 18–19. 

Heikkilänkankaan seurakuntakoti
Tyttö- ja poikakerho 1–4-luokkalaiset torstaisin 
klo 18–19.

Pöllönkankaan uusi nuorisotila, Kuovitie 7
Teetupa 4–6-luokkalaiset torstaisin klo 14–16.

Vertaistukiryhmä masennusta  
kokeneille miehille 
Kaukovainion kappelin ystävänkamari
alkaen ke 26.9. klo 18
Ryhmä tarkoitettu työssä käyville masennusta  
kokeneille miehille. Jaetaan ajatuksia ja kokemuksia, 
pohditaan keinoja jaksamiseen ja saadaan tietoa  
masennuksesta ja kuntoutuksesta.
Ohjaajina Rauno Laitila (km, psyk. esh.) ja Kaisa  
Kuokka-Kangaskortet (vastaava työvalmentaja).
Ilm. ja tied. Kaisalta 17.–19.9. klo 15–20 p. 
041 466 7684. Mukaan mahtuu max. 8 henkilöä.
Järj. Karjasillan seurakunta ja Hyvän mielen talo ry.

Lasten sururyhmä 
tiistaina 30.10. klo 17-18.30  

Maikkulanraitin päiväkodissa 
Kokoontumisia kahdeksan. Ryhmä on tarkoitettu  

läheisensä menettäneille 7–9-vuotiaille lapsille. 
Surua käsitellään toiminnan avulla. Läheisen kuole-

masta tulisi olla kulunut vähintään puoli vuotta. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset pe 28.9. mennessä 

Sirkku Nivala p. 050 521 1065 tai 
Anu Kontio p. 040 574 7162. 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä on 

noin 111 000. Päätoimisia työnteki-

jöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

VASTAANOTTO- 
SIHTEERIN TOIMI 

sijoituspaikka Yhteinen seurakuntapalvelu,  
perheneuvontapalvelu 

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammatillinen 
koulutus tai tutkinto. Lisäksi edellytetään Kirkon 
Perheasioiden järjestämää vastaanottosihteerin kou-
lutusta tai sitoutumista sen suorittamiseen sekä hyvää 
ATK-osaamista. Eduksi katsotaan kokemus asiakkaiden 
vastaanottotehtävistä.
Pääasiallinen tehtävä on ajanvaraus- ja kriisipuhelui-
den vastaanottaminen sekä ajanvarausten hoitaminen. 
Tehtäviin kuuluvat myös perheneuvonnan toimisto-
tehtävät. 
Palkkausryhmä on B 03 R 20 – R 22 (1 658 – 2 091 e/kk). 
Koeaika 4 kk. Valitun on ennen toimen vastaanottamista 
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Hakuprosessiin 
sisältyy soveltuvuustutkimus.
Hakemukset 28.9.2007 klo 16 mennessä ensisijai-
sesti sähköisesti www.oulunseurakunnat.fi > nyt 
> avoimet työpaikat tai osoitteella Oulun seura-
kuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto, kirjaamo,  
PL 122, Isokatu 17, 90101 OULU. Kuoreen merkintä ”vas-
taanottosihteerin toimi”. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi > avoimet 
työpaikat tai johtava perheneuvoja Paula Juolasmaa  
p. (08) 561 8700.

Pyöräretki kirkolta kirkolle 
la 22.9. klo 10–16
Agricolan juhlavuoden kunniaksi teemme retken 
Raamattuun ja kirkolta kirkolle.

Retki alkaa Oulun tuomiokirkosta klo 10. Saavumme 
Karjasillan kirkolle klo 11, jossa syömme lounaan 
(5 e). Lähtö Hintan seurakuntatalolle klo 12.45, josta 
lähdemme Tuiran kirkolle klo 14.15. Kahvi (2 e). 
Ilm. viim. 20.9. www.oulunseurakunnat.fi tai Ulla 
Mäkiselle p. 040 5065 511. Ota kypärä mukaan! 

Tehtävään siunaamiset
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunnan  
vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen 
Tuomiokirkossa su 16.9. klo 10 messussa. 
Kirkkokahvit Isokatu 17. 

karjasillan seurakunnan  
vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen 
Karjasillan kirkossa su 16.9. klo 10 messussa.

tuiran seurakunnan  
vapaaehtoisten ja uusien työntekijöiden tehtävään 
siunaaminen sekä Anneli Kaupin läksiäiset  
Pyhän Tuomaan kirkossa su 16.9. klo 12 messussa.

OulujOen seurakunnan  
vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen
Myllyojan seurakuntatalossa su 16.9. klo 18  
jumalanpalveluksessa.

Ylikiimingin seurakuntapiirin vapaaehtoisten  
ja luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen
Ylikiimingin kirkossa su 16.9. klo 10 messussa. 

Oulun evankelis-luterilaisten 
seurakuntien yhteinen kirk-
kovaltuusto ei viime maa-
nantain kokouksessa hyväk-
synyt aloitetta, jonka 17 val-
tuutettua teki edellisessä ko-
kouksessa.

Aloitteessa esitettiin, että 
kirkkovaltuusto toteaisi pu-
heenjohtaja Pekka Lahden-
perän menetelleen lainvas-
taisesti, kun hän on Rauhan 
Tervehdyksessä ja Kalevassa 
muun muassa kehottanut 
Karjasillan seurakuntaneu-
voston jäseniä puuttumaan 
työvuorojärjestelyihin niin 
kutsutussa Vesa Pöyhtärin 
tapauksessa.

Yhteinen kirkkoneuvos-
to oli käsitellyt aloitteen ja 
tehnyt valtuustolle pohjaesi-
tyksen, että se kävisi asiassa 
keskustelun ja tekisi tarvit-
tavat päätökset.

Jäsen Antero Aakko te-
ki valtuuston kokouksessa 
vastaesityksen, jonka mu-
kaan valtuusto ei asiaa voi 
käsitellä, koska sillä ei ole 
aloitteessa tarkoitettua toi-
mivaltaa. Keijo Isokangas 
kannatti.

Yhtymän lakimies Kaija 
Pulkkinen vahvisti, että val-
tuusto ei voi ottaa itselleen 
tuomioistuimen tehtäviä eikä 
siksi voi tehdä sellaista pää-
töstä, jossa arvioidaan jonkun 
toimineen lainvastaisesti. Hän 

myös muistutti, että perus-
tuslaki turvaa sananvapauden 
hyvin laajasti.

Asiasta äänestettiin, ja Aakon 
esitys voitti pohjaesityksen 
äänin 30–16, eli valtuusto ei 
tehnyt aloitteessa vaadittuja 
päätöksiä. Tyhjää äänesti 
kaksi ja poissa oli kaksi val-
tuuston jäsentä. Lahdenperä 
ei osallistunut päätöksente-
koon. Näin ollen valtuuston 
osaksi jäi käytännössä ilmaa 
puhdistavan keskustelun 
käyminen.

Muutamissa puheenvuo-
roissa harmiteltiin sitä, että 
Lahdenperä oli julkisuudessa 
esiintynyt kirkkovaltuuston 
puheenjohtajan asemassa, 
vaikka hänen ajatuksillaan ei 
ollut kaikkien valtuutettujen 
kannatusta. Toisissa puheissa 
taas katsottiin puheenjohta-
jaa moittivan aloitteen aihe-
uttaneen enemmän harmia 
kuin puheenjohtajan omat 
kannanotot.

Lahdenperä sanoi halunneen-
sa rauhoittaa naispappeutta 
vastustavan Vesa Pöyhtärin 
ympärillä käytyä kiivailua, 
koska tätä koskevasta asiasta 
ei ole vielä oikeuslaitoksen 
lopullista kantaa. Hän myös 
aikoi vastedes kirjoittaa leh-
tiin pelkällä varatuomarin 
tittelillä.

JannE kankaala

lahdenperän asema ei 
horjunut kirkkovaltuustossa



7nro 29 • 13.9.2007 •rauhan Tervehdys 

o ulujoen hautausmaa on 
suuntautumassa yhä ko-
rostetummin kahden us-
kontokunnan edustajien 

hautausmaaksi. Alueen yhdeltä reu-
nalta on vuosikymmenten ajan an-
nettu viimeisiä leposijoja myös or-
todokseille. Vakiintuneelle käytän-
nölle annettiin virallinen sinetti ke-
sällä, kun Oulun evankelis-luteri-
lainen seurakuntayhtymä luovut-
ti alueen ortodoksisen seurakun-
nan perinnekalmistoksi. 

Uuteen, karjalaiseen asuun koris-
teltu kalmisto siunattiin syyskuun 
alussa. Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherran Paavo Moilasen mu-
kaan hautausmaan tulevaisuudessa 
laajentuessa myös ortodoksiselle 
kalmistolle annetaan lisää tilaa 
tarpeen mukaan. Oulun ortodok-
sisen hiippakunnan metropoliitta 
Panteleimon ottaa tiedon suunni-
telmista vastaan hyvillään. 

– Kalmisto kertoo karjalaisesta 
kulttuuriperinnöstä. On hienoa, 
että eri kulttuureille annetaan 
mahdollisuus vaalia juuriaan, met-
ropoliitta toteaa.

Ortodoksinen perinnekalmisto ei 
jää pelkäksi muistomerkiksi, sillä 
metropoliitta Panteleimon kertoo 
usean seurakuntalaisen ilmaisseen 
kiinnostuksensa viimeiseen leposi-
jaan Oulujoen metsäkankaalla.

Oulun seurakuntayhtymän 
hautaustoimen päällikkö Tuomo 
Vuontisjärvi kertoo, että kalmiston 
alueelle tulee 50–60 hautapaikkaa. 
– Laajenemiselle ei myöskään ole 
mitään esteitä, tulevaisuuden ti-
lantarvetta varten voidaan tehdä 
varauksia. 

Vienankarjalaista 
perinnettä

Alueelle on haudattu 1900-luvun 
alkupuoliskolla lähinnä Vienan 
Karjalasta pakolaisina ja siirtolai-
sina saapuneita ortodokseja. Use-
at heistä asuivat tultuaan Maik-
kulan alueella, joka tuolloin kuu-
lui Oulujoen seurakuntaan. Kos-
ka Oulussa ei ollut ortodokseille 
omaa hautausmaata, vainajat siu-
nattiin samaan kirkkomaahan lu-
terilaisten kanssa. 

Vaikka hautausmaa kokonaisuu-
dessaan säilyy seurakuntayhtymän 
omistuksessa, perinnekalmiston 
saama virallinen asema on mo-
lemmille kirkonmiehille tärkeä 
saavutus.

Suomussalmelta, vienalaiskylien 
vaikutuspiiristä kotoisin oleva kirk-
koherra Paavo Moilanen muistaa, 
kuinka jo saapuessaan Oulujoelle 
41 vuotta sitten kiinnitti huomiota 
kaatuneisiin risteihin. 

– Pelkäsin, että vienankarjalais-
ten muisto häviää. Onneksi näin 
ei päässyt käymään. 

Ortodoksiperinne näkyy myös 
alueen ulkoasussa.

– Vanha nurmikenttä kuorittiin 
pois ja tilalle tuotiin varpuja ja met-
sänpohjakasvillisuutta. Alue rajattiin 
matalalla taikinamarjapensasaidalla, 
Vuontisjärvi selventää.

Ei laatikkokiviä

Seurakuntien lisäksi Pohjois-Vie-
na-seura on ollut myös mukana 
käytännön järjestelyissä.

Perinnekalmisto on saanut ko-
risteekseen suuren puisen ristin. 

Puiset ristit ja kropnitsat, haudan 
päälle tehdyt rakennelmat, ovat 
hautausmaiden perinteistä orto-
doksikulttuuria. Kalmiston alu-
eelle ei saa pystyttää niin sanottuja 
standardihautakiviä.

Metropoliitta Panteleimonin mie-
lestä modernia mallia noudattelevat 
monotoniset hautausmaat salkun-
mallisine hautakivineen ovat yksi-
toikkoisia. Aikaa kestävä hautakivi 
voi kääntyä myös taakaksi. 

– Mikään ei ole ikuista. Onko siinä 
mitään mieltä, että kun kukaan ei 
enää ole muistamassa, niin hauta-
kivi yhä kummittelee hautausmaal-
la. Puuristi sen sijaan lahoaa ajan 
myötä, metropoliitta pohtii. 

Perinteisiä ortodoksikylien erä-
maakalmistoja ei hoideta, vaan ne 
ovat osa ympäristöä niin, että mät-
täät saavat kasvaa ja puut kaatuilla 
hautojen päälle. Ennen kaupun-
gistumista tapana oli myös viedä 
haudoille ruokaa ja syödä siellä 

ortodoksit saivat virallisen 
aseman oulujoella

yhdessä edesmenneiden rakkai-
den kanssa. 

– Luonnontilaisia erämaakalmis-
toja löytyy Suomen puolella aina-
kin Suomussalmelta, Kuhmosta, 
Ilomantsista ja Hattuvaarasta. Ihan 

siihen ei kuitenkaan mennä, vaan 
tätä kalmistoa hoidetaan, vaikka se 
perinteitä vaaliikin, metropoliitta 
lupaa hymyillen.

ElSi HuTTunEn

ortodoksien perinnekalmisto löytyy oulujoen 
hautausmaalla lohkosta 20.

metropoliitta panteleimon ja kirkkoherra paavo 
moilanen kunnioittavat karjalaisten muistoa.

Crossroads-
illat jatkuvat 

Tuirassa
Tuiran kirkossa (Myllytie 
5) järjestetyt Crossroads-il-
lat jatkuvat taas ensi perjan-
taina 14.9. kello 19. Illan pu-
hujavieraana on Oulun orto-
doksisen seurakunnan kirk-
koherra isä Raimo Kiiskin-
en. Hän puhuu todellisesta 
ekumeniasta.

Crossroads-illat on suunnattu 
pääasiassa nuorille aikuisil-
le, mutta niihin ovat kaikki 
tervetulleita. Illat koostuvat 
puheen lisäksi rukouksesta 
ja musiikista, josta vastaavat 
paikallinen houseband sekä 
vierailevat soittajat ja laulajat. 
Varsinaisen ohjelman päät-
teeksi voi jäädä nauttimaan 
rennosta yhdessäolosta tee-
jatkoille muiden kanssa ru-
patellen tai vaikka lautapelejä 
pelaillen.

Syksyn Crossroads-illat pi-
detään 12.10., 9.11. ja 7.12.

Koska illan ohjelma on 
monipuolinen, tarvitaan illan 
toteuttamiseen paljon vapaa-
ehtoisia tekijöitä. Vapaaeh-
toisiksi haluavat voivat ottaa 
yhteyttä Tuiran seurakunnan 
pastoriin Nanna Helaakos-
keen, puh. 050 5750 826.

Tasan-keräys
huipentuu 
syyspäivän-
tasauksena

Tasaus-keräys on Suomen 
Lähetysseuran kaksi kertaa 
vuodessa järjestettävä keräys-
kampanja. Tänä syksynä Ta-
saus-kampanjan teemana on 
Tasan käy onnen lahjat – Af-
rikkalainen sanonta v. 2020. 
Kampanja huipentuu syyspäi-
väntasauksen 23.9. ympäril-
lä järjestettäviin tapahtumiin 
eri puolilla Suomea.

Keräyksen tuotto ohjataan 
Lähetysseuran yhteistyökirk-
kojen kautta Tansaniaan ja 
Etiopiaan sekä Luterilaisen 
maailmanliiton kautta Zim-
babween.

Tasaus-kampanjoista saadut 
varat ohjataan Lähetysseuran 
kehitysyhteistyön muotoihin, 
muun muassa yhteiskunnal-
lisen oikeudenmukaisuuden 
ja diakonian, rauhan ja so-
vinnon sekä hiv- ja aids-työn 
ohjelmiin.

Tasaus-kampanjoilla kerä-
tään Suomen Lähetysseuran 
kehitysyhteistyöhön tarvittavaa 
omavastuurahoitusosuutta, 
joka on kehitysyhteistyöhank-
keissa 15 prosenttia; ulkomi-
nisteriö tukee hankkeita 85 
prosentin osuudella.

Oulun pääkirjaston kerho-
huoneessa on tämän viikon 
ajan esillä Suomen Lähetys-
seuran Tasaus-keräyksestä 
kertova näyttely.

Näyttelyn ohessa on Tasaus-
ohjelmatuokio tiistaina 11.9. 
kello 18 ja torstaina 13.9. kello 
17 kirjaston Pakkalan salis-
sa. Ohjelmatuokioissa ovat 
mukana tiistaina Tansanias-
sa lähetystyötä tekevät Ritva 
ja Mauri Niemi ja torstaina 
Amani-lauluryhmä.
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l umijoen peruskoulun liikuntahal-
lissa istuu iso rivistö koulun op-
pilaita. Tulevia päättäjiä ja presi-
denttejä, kuten heidän rehtorin-
sa sanoo. 

Nuorehko, ruskeatukkainen mies katse-
lee kuulijoitaan intensiivisesti silmiin. Hän 
kertoo olevansa Antti Pentikäinen, Kirkon 
Ulkomaanavun johtaja. 

– Joskus sanotaan, ettei lapsille pidä pu-
hua vaikeista asioista, koska he eivät vielä 
ymmärrä. Minä uskon, että te ymmärrätte. 
Saanko puhua teille suoraan?, Pentikäinen 
aloittaa.

– Saat!, kiljuvat oppilaat. Päättäväinen il-
me heidän kasvoillaan on paljonpuhuva. He 
tietävät jo, että kaikilla asiat eivät ole yhtä 
hyvin. Ehkäpä tarjolla on ongelmia, joille 

he itsekin voisivat tehdä jotain.
– Olette varmaan kuulleet sellaisesta asiasta 

kuin ilmastonmuutos. Kun mannerjäätiköt 
sulavat, merenpinta tulee nousemaan pahim-
millaan jopa viisi metriä. Silloin yli puolet 
maailman ihmisistä tulee menettämään ko-
tinsa. Ottakaapa selvää, onko teidän kotinne 
viisi metriä merenpinnan yläpuolella. 

– Sitten leikitään napsutusleikkiä. Yks, 
kaks, NAPS, yks, kaks, NAPS. 

Koko sali napsuttelee sormiaan. Napsu-
tus johdattelee surulliseen tosiasiaan, lasten 
kuolemiseen aliravitsemukseen ja helposti 
hoidettaviin tauteihin. Joka kolmas sekunti 
nälkä saa uuden uhrin.

– Maailma on niin varakas, että nälkä 
voitaisiin poistaa, jos vain päätettäisiin niin. 
Jostain syystä päättäjät ovat päättäneet toi-

sin, Pentikäinen sanailee.
Hän kehottaa lapsia kertomaan asiasta 

kotona vanhemmilleen.
– Kertokaa, mitä mieltä itse olette. Onko 

nälkään kuoleminen mielestänne oikein.

Silitys 
herätti toivon

Puheenvuoron saa musiikki. Surullinen lau-
lumusiikki tulvii saliin samalla, kun valko-
kankaalle heijastuu kuvaesitys. Kuoron nimi 
on Lumen Valo, mikä Lumijoelle sopiikin.

Kuvassa on Antti Pentikäinen pienen 
ruskean pojan kanssa. Pojalla on ikää puo-
litoista vuotta.

– Tässä on Paulo. Tapasin hänet kun kävin 

Tahtoa ja toivoa

Ugandassa viime vuonna. Paulo asui mum-
minsa ja kahden veljensä kanssa. Hänen 
vanhempansa olivat kuolleet aidsiin. 

– Kirkon ulkomaanapu tekee Afrikassa 
työtä aids-orpojen hyväksi. Paljon koulu-
tettuja ihmisiä, opettajia, terveydenhoitajia 
kuolee aidsiin. Aina kun näin lapsia juok-
sentelemassa keskenään, toivoin että heidän 
vanhempansa olisivat elossa.

Pentikäinen kertoo, että aluksi Paulo-poi-
ka säikkyi häntä. Hiljalleen hän alkoi silittää 
pojan kättä, sitten poskea. Itku lakkasi ja 
lapsi painautui vieraan miehen syliin. Kuvaa 
otettaessa Paulo ei pelännyt enää. 

– Sain kuulla, että Paulo ei ollut suostu-
nut kenenkään syliin puoleen vuoteen. Ei 
kertaakaan sen jälkeen, kun hänen äitinsä 
oli kuollut. 

ilmoiTa rauHan 
TErVEHdYkSESSä!

ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia, myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

kirkon ulkomaanavun johtaja antti pentikäinen tapasi ugandassa aidsin orvoksi jättämät veljekset, jotka elivät mummunsa luona. 
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Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen 
kirkkovaltuuston luottamushenkilöt haastavat seurakuntien 
luottamushenkilöitä ja seurakuntia mukaan Kirkon Ulko-
maanavun työn hyväksi tehtävään haastekeräykseen.

Haasteessa luottamushenkilöitä haastetaan luopumaan 
yhdestä kokouspalkkiostaan ja seurakuntia lahjoittamaan 
säästyneet varat kylätoimikuntien perustamiseen ja koulut-
tamiseen Kirkon Ulkomaanavun avustuskohteissa. Haaste 
tarjoaa mahdollisuuden helpolla tavalla tulla henkilökoh-
taisesti mukaan maailmanlaajuiseen työhön köyhyyden 
vähentämiseksi.

Haaste lähetetään kaikille seurakuntien luottamushen-
kilölle Suomessa. Valtakunnallisen keräyksen tulos voi olla 
todella merkittävä. Oulussa yhteisen kirkkovaltuuston jä-
senet luopuivat edellisen, 10. syyskuuta pidetyn kokouk-
sen, kokouspalkkioistaan. Yhteensä tämä tuo keräyskassaan 
2550 euroa.

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun yhteistyökoordinaattori 
Martta Leskelä: martta.leskela@evl.fi tai 050 538 4258.

– Liikutuin syvästi. Koin että 
pystyin antamaan enemmän kuin 
tässä työssä yleensä pystyn. Kun 
tuli aika lähteä, Paulo ei halunnut 
päästää minusta irti. Laitoin vai-
molle tekstiviestin, ottaisiko hän 
Ugandasta kolme pientä poikaa, 
Pentikäinen huokaa.

lahja lämmittää 
antajaakin

– Olenko minä Jumalalle jotenkin 
tärkeämpi kuin tämä lapsi? Mik-
si meillä on asiat niin eri tavalla? 

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjes-
tö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja. 

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä yli 50 maassa.  Apua annetaan kaikille 
etnisestä, poliittisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta.

Kirkon Ulkomaanapu työskentelee kansainvälisessä verkostossa, jossa 
tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Luterilainen maailmanliitto ja 
Kirkkojen maailmanneuvosto. Katastrofiavusta suurin osa toimitetaan 
kirkkojen yhteisen katastrofijärjestön ACT:n (Action by Churches To-
gether) kautta. Suomessa tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat evan-
kelis-luterilaisen kirkon seurakunnat.

Hätäavun ja kehitysyhteistyön käytännön toteutuksesta vastaavat 
pääosin paikalliset kirkot, järjestöt ja ihmiset. Avustustyö jatkuu, kun-
nes yhteisöllä on edellytykset tulla toimeen omillaan. KUA pyrkii myös 
vaikuttamaan sellaisiin asenteisiin ja päätöksentekoon, jotka pitävät yllä 
epäoikeudenmukaisuutta ja köyhyyttä.

Kotimaassa järjestö toteuttaa muun muassa vaikuttamiskampanjoita, 
tukee seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta ja tarjoaa monipuolisia ka-
navia kehitysyhteistyöhön osallistumiseen. Naisten oikeudet ovat KUA:n 
erityisteema vuosina 2006–2007. 

Kirkon Ulkomaanapu täyttää 60 vuotta vuonna 2007. 

oulun 
luottamushenkilöt 
haastavat muun 

Suomen

kirkon ulkomaanapu 

Miksi häneltä otettiin vanhem-
matkin niin varhain pois?, Penti-
käinen kysyy.

Koululaisten joukosta ei kuulu 
hiiskaustakaan. Murrosikäinen 
pojankorsto takapenkissä pyyhkii 
silmiään. 

– Suomeen palattuani minul-
le välitettiin viesti, että Paulo oli 
keuhkotaudin heikentämänä sai-
rastunut korkeaan kuumeeseen 
ja kuollut. 

Musiikki tuo taas valoa saliin. 
”Lapsella vain voi silmät niin lois-
taa”, laulaa heleä pojan ääni.

Sitten tarina siirtyy Kongoon. 

Antti Pietikäinen kertoo tytöistä, 
jotka eivät pääse kouluun, koska 
koulupuku maksaa liikaa. Hän ker-
too, kuinka pienillä lainasummilla 
sinnikkäät Afrikan naiset pystyvät 
perustamaan yrityksen. Kymmenellä 
eurolla voi vuokrata kännykän tai 
perustaa kampaamon, jotta elannon 
hankkiminen voisi alkaa. 

Nyt valkokankaalla poukkoilee 
vuohi ja lauma iloisia afrikkalaislap-
sia vuohenmaitoa vatsassaan.

– Meillä on Kirkon ulkomaanavussa 
palvelu nimeltä Toisenlainen lahja. 
Siellä voi lahjoittaa vaikka vuohen, 
jolla afrikkalainen perhe pääsee al-

”Joskus kun vastaani tulee afrikassa oikein 
epätoivoinen ihminen, minulle tulee itsellenikin 

surullinen olo. Silloin menen hänen luokseen 
uudelleen. olen oppinut, että toivo syntyy siitä, 

ettei ihmistä jätetä yksin. Silloin hän saa 
uuden mahdollisuuden.”

– antti pentikäinen

kuun, Pentikäinen sanoo.
Moni paikallaolijoista saa viik-

korahaa varmasti enemmän kuin 
kymmenen euroa. 

Sillä saisi lahjoitettua siemeniä 
ja kuokan.

Jotta lapsille 
jäisi mieleen

– Pitää opetella näkemään toivo, 
Antti Pentikäinen sanoo. 

– Joskus kun vastaani tulee Af-
rikassa oikein epätoivoinen ihmi-
nen, minulle tulee itsellenikin su-
rullinen olo. Silloin menen hänen 
luokseen uudelleen. Olen oppinut, 
että toivo syntyy siitä, ettei ihmistä 
jätetä yksin. Silloin hän saa uuden 
mahdollisuuden.

Onko epätoivoisia ihmisiä Suo-
messakin? Voiko epätoivoa olla jopa 
kauniissa kodeissa, täysien ruoka-
kaappien ympäröimänä?

Antti Pietikäinen pyytää lapsia 

puhumaan kuulemastaan myöhem-
min opettajien ja vanhempiensa 
kanssa. Epäoikeudenmukaisuutta 
ei saa ohittaa sillä verukkeella, ettei 
sille ei muka voida tehdä mitään. 
Lapset muistavat asiat, joilla todella 
on merkitystä.

Esityksensä jälkeen Pentikäinen 
sanoo, että lapsille puhuminen oli 
virkistävää. Hän kiertäisi kouluissa 
useamminkin jos muilta töiltään 
ehtisi. Lumijoelle hän päätyi, koska 
hänen siskonsa asuu siellä.

– Ei meille Kirkon Ulkomaan-
avussa ole olemassa syrjäkyliä. Itse 
asiassa pienet paikkakunnat ovat 
toimintamme parhaita tukijoita. 
Siinä piilee meille jatkuva opetus: 
ihmiset, jotka ovat itsekin kokeneet 
köyhyyttä ja syrjäytymistä, ovat val-
miita tukemaan muitakin. Rikkaat 
lahjoittavat omastaan kitsaammin, 
Pentikäinen sanoo.

riikka VuoriJärVi
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pentikäinen kannusti lumijoen peruskoululaisia toimimaan oikeudenmukaisesti.
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seurakuntakeskus: Toimintakerho 7-9 
-vuotiaille tiistaisin klo 17-18.30, Sa-
tukerho 7-10 -vuotiaille torstaisin klo 
17.30-19, Tyttökerho 9-12 -vuotiaille 
keskiviikkoisin klo 17-18.30. Vanha 
pappila: Monitoimikerho tiistaisin 
klo 16.30-18, Puuhakerho torstaisin 
klo 16.30-18, Askartelukerho maa-
nantaisin klo 16.30-18. Keskustan 
seurakuntatalo: Piirustuskerho 
tiistaisin klo 16.30, Toimintakerho 
maanantaisin klo 18-19.30.
Nuoret: Nuorten ilta to 13.9. klo 19-21 
Vanhassa pappilassa. Nuorten peli-
ilta keskiviikkoisin Kempelehallilla 
klo 17-18. HB:n konsertti pe 21.9. 
klo 20 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. Syksyn aloitus ke 19.9.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 14.9. 
klo 18 Raamattuluokat, ala-aste Arto 
Tahkolalla, Patotie 6, yläaste Raimo Pa-
jalalla, Savikorventie 62. Su 16.9. klo 12 
Kokkokankaalla pyhäkoulu Leinosella, 
Vesihaudantie 10, Santamäessä Romp-
paisella, Rytitie 20, Paiturissa Juha ja 
Marja Pulkkisella,  Eeronpolku ja Kes-
kusta-Ollilla Luokkasella, Rautiontie 7. 
Su 16.9. klo 16  seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: La 15.9. klo 
11 syysmyyjäiset ry:llä. Su 16.9. klo 
12 pyhäkoulu Paaso V., Heikkala J., 
Lapinkangas, Satomaa, Peteri, Ahola 
K. Su 16.9. klo 16 kodinilta ry:llä.
Kastetut: Nuutti Eino Anselm Sipilä. 
Veeti Matti Sakari Sipilä.
Vihitty: Tero Juhani Hintsala ja Taija 
Marika Tauriainen. Jori Kalervo Piira 
ja Marjo Riitta Holappa.
Kuollut: Reino Aukusti Perätalo, 84 v. 
Anja Elina Anttila s. Kekäle, 77 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

(pojat). Kokkikerhojen tarvikemaksu 
on 10 euroa syyskaudelta ja 10 euroa 
kevätkaudelta. 
Nuoret: Nuorten avoimet ovet al-
kavat viikolla 37: Kellon srk-kodissa 
keskiviikkoisin klo 18-20, Vakku-
rilassa torstaisin klo17.30-19.30 ja 
Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20, gospel-bändi soittelee 
Vakkurilassa keskiviikkoisin klo 18-20. 
Ensimmäinen kerta ke 19.9. Tervetuloa 
soittamaan ja laulamaan musiikkia, 
jolla on tarkoitusta! Nuorten leiri 
Isollaniemellä 21-23.9. Hinta 10 e. 
Ilmoittautumiset Tarjalle, p. 040 
824586, tai Katrille, p. 045 6576122. 
Rovastikunnallinen matkaprojekti 
käynnistyy tämän syksyn aikana. 
Matkalle lähdetään pääsiäisenä 2009. 
Kohde on vielä etsinnässä. Ilmoittau-
tumiset Tarjalle tai Katrille. 
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 perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636. tai Laila Rantakokol-
le, p. 040 8668 319. Ilmoittautuneille 
lähetetään tarkempi retkikirje. Retken 
vetäjinä ovat diakoniatyöntekijä Laila 
Rantakokko ja lapsityönohjaaja Outi 
Palokangas.
Kellonkartano: Israel-päivät 15.-16.9., 
Maikki ja Tomi Langi, Kartanon kirkko 
su 16.9. klo 13, Tapio Pokka, Israel- 
seurat su klo 15.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: laulu-
seurat Tirillä pe 14.9. klo 18.30 (San-
taholmantie 73), pyhäkoulu su 16.9. 
klo 12, läntinen Vehkaperällä, itäinen 
Nissilällä, pohjoinen Lukalla, seurat 
ry:llä su 16.9. klo 17, Juha Kanniainen, 
Juha Kaarivaara, lauluseurat Vehka-
perällä ke 19.9. klo 18.30 (Iikanpiha 
1), Jokikylä: raamattuluokka Raili ja 
Timo Karsikkaalla pe 14.9. klo 17, om-
peluseurat pe 14.9. klo 18.30 Terttu ja 
Pekka Ikosella, seurat kirkossa su 16.9. 
klo 13, Olavi Voittonen, Kauko Säkki-
nen, päiväkerho Jokikylän koululla to 
13.9. ja to 20.9. klo 17.30-19, Kello: 
ompeluseurat Kentällä Paulatiellä 
pe 14.9. klo 18.30, seurat Kellon srk-
kodissa su 16.9. klo 17. Matti Lääkkö, 
Mauno Linnanmäki.
Kuollut: Alli Kaarina Nieminen 95 v., 
Senia Maria Kehusmaa 91 v., Eeva 
Annikki Jämsä 80 v., Sirkka Orvokki 
Pikkuhookana 79 v., Erkki Antti Viljam 
Karppinen 66 v.
Avioliittoon kuulutettu: Jari Pekka 
Karhu ja Tuula Sinikka Markuksela. 
Marko Veli Eerikki Luukela ja Virpi 
Annika Pakanen. Pekka Kalevi Abra-
hamsson ja Katja Maria Sipponen.
Kastettu: Eerik Johannes Ojala, Elias 
Andreas Emanuel Peräsarka, Viljami 
Johannes Myllyneva, Inka Emilia 
Vimpari, Minea Ida Annikki Kan-
niala, Johannes Aleksanteri Kauppila, 
Siiri Maria Mustalahti, Olavi Johannes 
Vaikkanen. 

Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 17.9. klo 14.30.
Raamattupiiri srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa ke 19.9. klo 18.30 
(1. Joh. 2. luku).
Juttukahvila Martinniemen srk-
kodissa to 20.9. klo 13-14.30. Ter-
veydenhoitaja paikalla mittaamassa 
verenpainetta klo 13.30-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Kirkkovaltuuston kokous ke 26.9. 
klo 18.30 Wirkkulassa. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä kirkkoher-
ranviraston ilmoitustaululla viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu 
pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherran-
virastossa 1.10.-1.11. kirkkoherranvi-
raston aukioloaikoina.
Perhekerhot:Kirkonkylän Vakkuri-
lassa (vanha srk-talo) tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa perjentaisin klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla perjantaisin 
klo 9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla 
ilman ilmoittautumista.
Varhaisnuorten kerhot alkavat syys-
kaudella viikolla 38, syyslomaviikolla 
43 ei ole kerhoja. Syksyn viimeinen 
kerhoviikko on viikko 48. HOX! 
Martinniemessä varhaisnuorten 
kerhot alkavat viikolla 40! Kerhoihin 
ilmoittaudutaan paikan päällä ker-
honohjaajille. Kerhoihin voi osallistua 
kesken toimintakauden.
Poikakerhot: Aseman koululla liikun-
takerho 7 - 12 v. keskiviikkoisin klo 17 
- 18, Jokikylän koululla liikuntakerho 
7 - 12 v. keskiviikkoisin klo 17 - 18.30, 
Keiskan koululla liikuntakerho 7 
- 12 v. tiistaisin klo 17 - 18.30, Kellon 
srk-kodilla kokkikerho 7 - 9 v. maa-
nantaisin klo 17 - 18.30, kokkikerho 
10 - 12 v. torstaisin klo 17.30 - 19, 
kirkonkylän koululla liikuntakerho 
7 - 12 v. keskiviikkoisin 16 - 17.30, 
Kiviniemen koululla liikuntakerho 
7 - 12 v. maanantaisin klo 15.30 - 17, 
Martinniemen koululla liikuntakerho 
1 - 6 lk torstaisin klo 17 - 18.30, tyttöjen 
ja poikien liikuntakerho 5 - 6 lk per-
jantaisin klo 17 - 18.30, Martinniemen 
srk-kodilla kokkikerho 7 - 12 v. maa-
nantaisin klo 17 - 18.30, Parkumäen 
koululla tyttöjen ja poikien sekakerho 
7 - 12 v. tiistaisin klo 18 - 19, Santahol-
man koululla liikuntakerho 7 - 12 v. 
torstaisin klo 18 - 19.30, Wirkkulassa 
(seurakuntakeskus) kokkikerho 7 
- 12 v. keskiviikkoisin klo 17 - 18.30, 
Takkurannan koululla liikuntakerho 
7 - 12 v. torstaisin klo 16 - 17.15. Poi-
kakerhoista vastaa nuorisotyönohjaaja 
Pekka Rintamäki p. 040-543 6960, 
5471 362.
Tyttökerhot: Aseman koululla tyt-
tökerho 7 - 12 v. maanantaisin klo 
17 - 18, Hietalanmäen koululla tyt-
tökerho 7 - 12 v. perjantaisin klo 17 
- 18, Jokikylän koululla tyttökerho 7 
- 12 v. tiistaisin klo 17 - 18, Keiskan 
koululla liikuntakerho 7 - 12 v. tiistai-
sin klo 17 - 18.30, Kellon srk-kodilla 
kokkikerho 1 - 3 lk maanantaisin klo 
16.30 - 18, kokkikerho 4 - 6 lk tiistaisin 
klo 17.30 - 19, Kiviniemen koululla 
tyttökerho 7 - 12 v. tiistaisin klo 17.30 
- 18.30, Martinniemen srk-kodilla 
tyttökerho 7 - 12 v. tiistaisin klo 18 - 
19, kokkikerho 7 - 12 v. keskiviikkoisin 
klo 17 - 18.30, Martinniemen koululla 
tyttöjen ja poikien liikuntakerho 5 - 6 
lk perjantaisin klo 17 - 18.30, Par-
kumäen koululla tyttöjen ja poikien 
sekakerho 7 - 12 v. keskiviikkoisin 
klo 18 - 19, Santaholman koululla 
tyttökerho 7 - 12 v. tiistaisin klo 18 
- 19, Wirkkulassa (seurakuntakeskus) 
kokkikerho 1 - 3 lk maanantaisin klo 
16.30 - 18, kokkikerho 4 - 6 lk tiistaisin 
klo 17 - 18.30, Takkurannan koululla 
liikuntakerho 7 - 12 v. keskiviikkoisin 
klo 18 - 19.30. Tyttökerhoista vastaa 
nuorisotyönohjaaja Ulla Nyyssönen, 
p. 0400 766 603.
Huom! Kokkikerhoihin pääsee 
12 ensimmäistä ilmoittautunutta 
lasta/kerho. Kokkikerhoihin ilmoit-
tautumiset  to 13.9. klo 12-16, Ulla 
Nyyssönen, p. 0400 766 603 (tytöt) 
ja Pekka Rintamäki, p. 040 543 6960 

13.9.–20.9.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

To 13.9. klo 18.30 
kirkkokuoro aloittaa 
laulukauden. Terve-
tuloa mukaan!
Pe 14.9. klo 19 Kuh-
mon kirkkokuoron 
konsertti kirkossa: Kauneimmat 
hengelliset laulumme, johtaa Jarmo 
Kokkonen. 
Su 16.9. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Samuel Mäkinen.
Su 16.9. klo 12 pyhäkoulu. 
Ti 18.9. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Leena Ketolalla, Marjaniementie 85.
Ke 19.9. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 19.9. klo 14 musiikkikerho Saaren 
Sirkut 1.-6.-luokkalaisille. Tervetuloa 
mukaan!
To 20.9. klo 10 aamukahvila Luu-
kulla.
To 20.9. klo 13 päiväpiiri Saarenkar-
tanossa.
To 20.9. klo 18.30 kirkkokuoro.
Kuollut:  Anna Eriika Rantajuola s. 
Sauvolainen, 91 v.
Kastettu: Helmi Martha Lisbeth 
Eckhoff.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 16.9. 
klo 10, liturgia Kalta-
kari, saarna Heinonen, 
kanttorina Niemelä. 
Jumalanpalveluksen 
yhteydessä seurakunnan kerhonoh-
jaajien tehtävään siunaaminen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
Wirkkulassa. Sunnuntaita vietetään 
seurakunnassa Euroopan rakennepe-
rinnepäivänä. Arkkitehti Ilpo Väisänen 
esittelee klo 11.30-13 seurakuntalaisille 
uudistettuja Vakkurilan ja Wirkkulan 
tiloja. Tervetuloa!
Vauvakirkko kirkossa su 16.9. klo 
17, Vähäkangas, kanttorina Niemelä. 
Kirkkohetkeen kutsutaan erityisesti 
pikkulapsiperheitä. Omat helistimet 
mukaan. Kirkkohetken jälkeen mehu- 
ja kahvitarjoilu srk-keskuksessa.
EU:n Town Twinning -ystävyyskau-
punkitapahtumaan liittyvä kirkon 
esittely ja lyhyt konsertti kirkossa pe 
14.9. klo 17-18. Kirkkokuoro Hauki-
putaan Laulu, johtajana ja urkurina 
Hannu Niemelä, Henna-Mari Sivula 
mezzosopraano. Vapaa pääsy.
Musiikki: Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17-18 srk-keskuksessa. 
Uusia laulajia otetaan tänään 13.9. klo 
16.30 alkaen. Kuoro on tarkoitettu 7-13 
-vuotiaille tytöille ja pojille. Huom. 
kuoroleiri Isoniemen leirikeskuksessa 
29.-30.9. Tiedustelut kuoronjohtaja 
Kaisa Säkkinen, p. 040 5818 974. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
uusi toimintakausi alkaa srk-keskuk-
sessa tänään to 13.9. klo 18.30. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia koelaulun kautta. 
Harjoitusten ajaksi järjestetään lasten-
hoito. Tiedustelut, kuoronjohtaja Han-
nu Niemelä, p. 040 5471 660, e-mail: 
hannu.niemela_at_evl.fi. Kuorolaisilla 
on mahdollisuus henkilökohtaiseen 
äänenmuodostuksen opiskeluun ul-
kopuolisen laulunopettajan johdolla. 
Tervetuloa mukaan haasteelliseen 
kuorotoimintaan! 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Oulussa Kirjakauppa Biblia ja Musiik-
ki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Eläkeläisten musiikkipiirin syyskau-
den ensimmäinen kokoontuminen 
srk-keskuksen monitoimisalissa to 
20.9. klo 13. Kaikki laulun ja muun 
musiikin ystävät tervetuloa! Tie-
dustelut kanttori Hannu Niemelä, 
p. 040 5471 660.
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa tänään to 13.9. klo 
13 sekä Jokivarren vanhustentalolla 
ma 17.9. klo 13. Mikäli tarvitset kulje-
tuksen kerhoon, ota yhteyttä diakonia-
toimistoon ajanvarausvastaanotolle 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636.

Messu su 16.9. klo 10 
Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toim. 
Liikanen, avust. Lau-
riala, kantt. Jääskeläi-
nen. Kuhmon kirkko-
kuoro laulaa. Kolehti 
Suomen Merimieskirkolle kirkolliseen 
työhön liikkuvien ihmisten parissa 
maalla ja merellä.
Aamusta iltaan -messu la 15.9. klo 
18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Sami Puolitaival. Aamusta 
iltaan bändi ja kuoro Jaakko Pohjolan 
johdolla. Musiikin on säveltänyt Jussi 
Rasinkangas ja sanoittanut Juhani 
Konola.
Versojen harjoitukset su 16.9. klo 
17 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Kaikenikäiset uudet laulajat terve-

tulleita.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänes-
tys tapahtuu seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa, Tiilitie 1, 90440 Kem-
pele, alkaen maanantaina17.9.2007 
ja päättyen perjantaina 21.9.2007 
joka päivä kello 9-18. Äänestäjä on 
tarvittaessa velvollinen esittämään 
vaalitoimitsijoille selvityksen henki-
löllisyydestään.
Kirkkoherran vaalien yhteydessä 
suoritetaan vaalikeräys Suomen 
Lähetysseuran Tasaus-keräykseen, 
jonka kohteena ovat mm. vammaiset 
ja aids-orvot Tansaniassa, Etiopiassa 
ja Zimbabwessa.
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 5126954. Yleistä tietoa 
alfa-kursseista www.alfakurssi.fi.
Pyhäkouluopettajien palaveri ma 
17.9. klo 18 keskustan seurakuntatalon 
kokoushuoneessa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin kirkonkylän seurakuntakodilla 
ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9.30-11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ja 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-11 
Vanhassa pappilassa. 
Eläkeläisten piirit alkavat: Päiväpiiri 
ke 19.9. klo 12 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. Seurakuntapiiri to 
20.9. klo 13 kirkonkylän seurakunta-
keskuksessa. Vieraana Timo Tuovinen 
kertomassa Sambian matkastaan. Ter-
vetuloa uudet ja entiset piiriläiset.
Kirkkokuoro aloittaa  ke 19.9. klo 
18 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Uusia nuorekkaita ääniä (ei ikärajaa) 
toivotaan mukaan.
Päiväkuoro Varttuneet kokoontuu 
torstaisin klo 14.30 kirkonkylän seu-
rakuntakodissa. Uusia laulajia mahtuu. 
Aloitus to 27.9.
Entiset ja uudet laulajat kirkko-
kuoroon, päiväkuoro Varttuneisiin 
ja Versoihin toivottaa tervetulleeksi 
Marja-Liisa Jääskeläinen, p. 040 779 
0316.
Mukulakuoron harjoitukset to 20.9. 
klo 17 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.15-17.15 ja perjan-
taisin Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa klo 15-16. 
Seurakuntailta Sydän ja mieli to 20.9. 
klo 19 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa, järjestäjinä seurakunta ja 
sydänyhdistys. Tilaisuus alkaa kahvit-
telulla klo 18.30. Ohjelmassa alkuhar-
taus Riihimäki, luento professori Erkki 
Huikuri, musiikkiohjelmaa.
Naisten piiri to 20.9. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakeskuksessa.
Työikäisten miesten rupattelu- ja 
saunailta Koskelan leirikeskuksessa 
la 22.9. Lähtö keskustan srk-talolta 
klo 16. Paluu noin klo 21 - 22. Erilaista 
liikuntaa, pelejä,  saunomista, mak-
karanpaistoa, alustus ja iltahartaus. 
Pyyhe mukaan! Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen 17.9. mennessä Keijolle, 
keijo.kaikkonen@mail.suomi.net / 
0400 686 522.
Haitilainen ilta ke 26.9. klo 18 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Luterilaisen Maailmanliiton projek-
tiassistentti Yanique Francois kertoo 
elämästään Haitilla. Iltapala. Myytä-
vänä Kirkon Ulkomaanavun tuotteita. 
Vapaa pääsy. 
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiistai-
sin ja torstaisin klo 14-17, lauantaisin 
klo 10-13.
Hiippakunnan lähetysseminaari 
Unohtuivatko tavoittamattomat kan-
sat? Haukiputaalla la 6.10. klo 9-n.15. 
Ilmoittaudu mukaan 27.9. mennessä, 
p. 040 779 7705 /Minna Sorvala tai 
etunimi.sukunimi@evl.fi.
Varhaisnuorten kerhot alkavat vii-
kolla 37. Nuorisoseura: Urheilukerho 
tytöille ja pojille Sarkkirannassa/
nuorisoseuralla keskiviikko iltaisin. 
Poikien pelikerho nuorisoseuralla 
tiistaisin klo 16-17.30. Kokkokankaan 

Messu su 16.9. kir-
kossa klo 10, Saija 
Kronqvist, Ulla Junt-
tila, kanttori Jarkko 
Metsänheimo Kolehti 
Suomen Merimieskir-
kolle kirkolliseen työhön liikkuvien 
ihmisten parissa maalla ja merellä. Kul-
jetuspyynnöt kirkkoherranvirastoon 
pe 14.9. klo 15 mennessä, p. 040 584 
4406. Paluu messun päätyttyä.
Sanajumalanpalvelus su 16.9. klo 13 
Jäälissä Kotirinteellä, Saija Kronqvist, 
kanttori Jarkko Metsänheimo. Kolehti 
kuten yllä.
Gospelmessu pe 21.9. klo 18  Saija 
Kronqvist, Sanna Karjalainen, mu-
siikkiryhmä.
Pyhäkoulu su 16.9. klo 12 kirkko-
pirtillä.
Kehitysvammaisten kirkkopyhä 16.9. 
klo 12 Kuivaniemen kirkossa, jonka 
jälkeen ruokailu seurakuntatalolla. 
Kirkkopyhään järjestetään yhteiskyy-
ditys. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä 
Erja Haholle, p. 0400 775 164. 
Poikakuoron harjoitus to 13.9. klo 
17-18 seurakuntakeskuksessa. 
Kirkkokuoron harjoitus to 13.9. 
klo 18.30 seurakuntakeskuksessa. 
Syksyn kolmannella harjoituskerralla 
jokaisen kuorolaisen toivotaan olevan 
mukana.
Aikuisrippikoulu alkaa 13.9. Opetus 
jaksottuu syyskauden ajalle. Lisäksi 
seurakuntaan tutustumista. Tiedus-
telut kappalainen Saija Kronqvist, p. 
040 579 3245.
Lähetyspiiri ti 18.9. klo 12 Lähimmäi-
sentupa, Helena Ylimaula.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
18.9. klo 13 Jäälissä Kotirinteellä. 
Kuljetuspyynnöt Erja Haholle, p. 0400 
775 164.
Viikkomessu ke 19.9. klo 14 Jaaran-
kartano, Markku Palosaari, kanttorina 
Marja Ainali.
Cd-projektikuoron harjoitus ke 19.9. 
klo 19 Montin-salissa, lastenhoito 
järjestetty kirkkopirtillä.
Ystäväpiiri to 20.9. klo 14 Huttukylässä 
nuorisoseuralla. Kuljetuspyynnöt Ulla 
Junttilalle, p. 040 579 3247.
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talolla. Tunnelmia illan pimetessä. 
Uskaltaudu mukaan, vaikka et olisi 
aikaisemmin käynyt. Rohkaisua an-
tavat Maisa ja Hilja.
Niittypirtin kerho ma 17.9. klo 13 Pal-
velutalolla. Mukana Sinikka Ilmonen. 
Tervetuloa kylältäkin. Kahvitarjoilu.
Rovastikunnallinen retkipäivä ti 
18.9. mielenterveyskuntoutujille 
Hailuotoon. Ilmoittautuminen 10.9. 
mennessä Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226 tai Maire Taikina-aho, p. 558 
73841. Retken hinta 5 euroa. Lähtö 
klo 8.50 Sarlotan nurkalta ja paluu 
noin klo 18.
Seurakuntakerho ke 19.9. klo 12 srk-
talolla. Aiheena taidematka. Mukana 
Sinikka ja Mika. Kaikenikäiset eläke-
läiset, tervetuloa!
Kirkkolaulajien harjoitukset ke 19.9. 
klo 18  srk-talolla.
Nuorten palveluryhmä to 20.9.  klo 
15.30 kokoontuu diakoniatoimistossa. 
Lähdemme vanhainkotiin, paluu klo 
17 mennessä.
Tähdet: Kuoroharjoitukset alkavat to 
20.9. klo 16-17.
Tulossa: Tasauspäivänä su 23.9. juma-
lanpalveluksen yhteydessä kiitos syk-
syn sadosta. Tarkemmin seuraavassa 
lehdessä. Kehitysvammaisten ja SPR:n 
kirkkopyhä su 23.9. klo 12 Tupoksen 
Vanamossa. Vieraita Tyrnävältä ja Lu-
mijoelta. Kehitysvammaisten  pastori 
Elina Hyvönen, Tuposvilla avustaa. 
Uusi Äitiverkkoryhmä alkaa Tupokses-
sa 4.10. klo 12-14. Ryhmä kokoontuu 
kolmen viikon välein yht. 10 kertaa. 
Kyseessä on vertaistukiryhmä, jonka si-
sältö muovautuu yksilöllisesti ryhmän 
jäsenten tarpeiden mukaan. Aiheet 
voivat liittyä äitiyteen, lasten hoitoon, 
unelmiin, omaan verkostoon, jaksami-
seen jne. Tämän ryhmän ohjelmaan 
kuuluu myös kansainvälisiä elämyksiä. 
Ryhmä on tarkoitettu pienten lasten 
vanhemmille. Ohjaajina diakonissa 
Maisa Hautamäki ja psykologi Laila 
Vainio. Lisätietoja ja ilm. 26.9. men-
nessä Maisalle, p. 044 7521 227 tai 
marja-liisa.hautamaki@evl.fi tai laila.
vainio@liminka.fi.
Seurakuntaretki Kaustisen kansan-
lääkintä- keskukseen 6.-7.11. Mah-
dollisuus omakustannushoitoihin 
molempina päivinä etukäteen tilattuna 
ilmoittautumisen yhteydessä. Hoito-
vaihtoehtoja ilm. yhteydessä. Sitovat 
ilmoittautumiset 3.10. mennessä. 
Hinta noin 80 euroa, sis. matkan, 
ruokailut, yhteistä ohjelmaa. Täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Matkanjohtajana Sinikka Ilmonen, p. 
044 7521 226.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri vintillä 
maanantaisin klo 12-14. Tervetuloa 
mukaan tutustumaan ja jatkamaan 
lähetystoimintaa!
Varhaisnuorisotyö: Kerhotoimintaa 
1-6 -luokkalaisille! Kerhojen jär-
jestäjinä seurakunta, 4H ja kunta. 
Kerhotiedustelut nuorisotyönohjaaja 
Maria Matilainen, p. 044 752 1225. 
Maanantaisin: Klo 16 - 17 Tupoksen 
puuhakerho 1-3 lk Vanamossa. Klo 
15.30 - 17 tyttöjen liikuntakerho nuo-
risotalolla. Klo 17.30 - 19 kirkonkylän 
kokkikerho 4-6 lk. Hannu Krankan 
koululla. Tiistaisin: Klo 16 - 17.30 
Rantakylän puuhakerho 1-6 lk. Ran-
takylän koululla. Klo 16 - 17 Tupoksen 
puuhakerho 1-3 lk. Vanamossa. Klo 16 
- 17.30 Tupoksen kokkikerho 4-6 lk. 
Vanamossa. Klo 17 - 18 kirkonkylän 
puuhakerho 4-6 lk. Nuorisotalolla. 
Klo 17.15 - 18.15  Tupoksen puuha-
kerho 4-6 lk. Vanamossa. Klo 17.30 
- 19 kirkonkylän puuhakerho 1-3 lk. 
Kotikololla. Keskiviikkoisin: Klo 15.30 
-  16.30 Tupoksen liikuntakerho 1-3 lk. 
Tupoksen koululla. Klo 15.30 - 16.30 
Askartelukerho 4-6 lk Kotikololla. 
Klo 16 - 17 seikkailukerho 1-3 lk Ko-
tikololla. Klo 16 - 17.30  Tupoksen 
kokkikerho 1. 1-3 lk. Vanamossa. Klo 
17.45 - 19.15  Tupoksen kokkikerho 
2. 1-3 lk. Vanamossa. Torstaisin: Klo 
16.30 - 18 Alatemmeksen puuhakerho 
1-6 lk. Lakeuden koululla. Klo 16.30 
- 18 kirkonkylän kokkikerho 1-3 lk. 
Hannu Krankan koululla. Klo 17 
- 18.30  Ketunmaan puuhakerho 1-6 
lk. Ketunmaan koululla.
Nuorisotyö: Lähetysvintin nuoret ti 
18.9. klo 17-18.30 Lähetysvintillä.
Nuortenilta to 20.9. klo 18.-20 Nuor-
tenkololla.
Perhekerhot: ti 18.9. Kotikololla klo 
9.30-11 ja ke 19.9. Tupoksen Vana-

Sana Soi-ilta to 20.9. klo 19 seura-
kuntakeskuksessa. Illassa mukana: 
evankelista Anne Pohtamo-Hietanen, 
rovasti Pauli Tuohioja, lähetyssihteeri 
Helena Ylimaula, kappalainen Saija 
Kronqvist.
Diakoniapiirien yhteinen luontoretki 
17.9. Koiteliin. Lähtö Jäälin srk-kodilta 
ja Kolamäen kerhohuoneelta klo 17. 
Sateen sattuessa olemme Suvelassa.
Eläkeläisten leiripäivä Suvelassa 25.9. 
klo.10 - 15. Hinta 5 e, sis. kahvin ja 
ruuan. Kuljetus järjestetään. Leiri- ja 
kuljetusilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon 19.9. mennessä, p. 040 
584 4406 tai 8161 003.
Ripari-info vuonna 1993 ja sitä ennen 
syntyneille ke 19.9. klo 18 kirkonkylän 
ja sivukylien nuoret ja vanhemmat, klo 
19.30  Jäälin nuoret ja vanhemmat. 
Tervetuloa !  
Gospelmessu pe 21.9. klo 18 kirkko.
Yökahvila pe 21.9. klo 19-23 srk-
keskus.
Isoskoulutus alkaa 23.9. klo 10 kir-
kossa ja jatkuu kirkonmäellä klo 15 
saakka. Ilmoittaudu nuorisotyönoh-
jaajille 17.9. mennessä. Aulikki 040 
743 1904, Seppo 040 743 1903, Sanna 
040 577 0628.
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. 
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 5609 678. Kurssille 
otetaan 3-5 paria.
Pizzaa ja parisuhdetta  pe 5.10. 
klo 18.30 Montin-salilla. Illan aihe 
Huumori parisuhteessa, alustaa He-
lena Tornberg. Lastenhoito järjestetty 
kirkkopirtillä. Ilmoittautumiset 28.9. 
mennessä Saija Kivelälle, p. 040 5609 
678.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokka pe 
14.9. klo 19 rauhanyhdistyksellä. Lau-
luseurat pe 14.9. klo 19 kyläpiireittäin.
Pyhäkoulu su 16.9. klo 12 Alakylässä 
Holapalla ja O. Salmelalla, Huttukyläs-
sä Tornbergillä, rauhanyhdistyksellä, 
kirkonkylässä Tynillä ja kirkkopirtillä, 
Tirinkylässä Impiöllä. Seurat su 16.9. 
klo 14 Jaarankartanossa, Esko Mattila 
ja klo 17 rauhanyhdistyksellä, Voitto 
Paaso, Esko Mattila.
Kuollut: Hulda Akseliina Lindgren 
78 v.
Vihitty: Ville Petteri Pulkkanen ja 
Anne-Maria Riekki.
Kastettu: Neela Inga Olivia Kokko, 
Ossi Ilari Martinkauppi.

Liminka

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Kirkkoherranvirasto 
ja muut toimistot 
suljettu to 13.9. työn-
tekijöiden opinto-
matkan vuoksi.
Kesärippikouluryh-
män valokuvaus, opitun kertaus ja 
konfirmaatioharjoitukset pe 14.9. 
klo 17 kirkossa.
Konfirmaatiomessu su 16.9. klo 10 
kirkossa. Liturgina Kimmo Helomaa, 
saarna Aino Pieskä. Virret: 236, 135, 
437, 813, 516, 228, 225, 575:3-4. Kolehti 
kirkolliseen työhön liikkuvien ihmis-
ten parissa maalla ja merellä Suomen 
Merimieskirkko ry:n kautta.
Ystävärengas ma 17.9. klo 12 srk-

mossa klo 9.30-11.
Päiväkerhotyö: Mikäli lapsesi ei tarvit-
se kerhopaikkaa, ilmoita siitä pikaisesti 
Helenalle, p. 044 7521 230.
Partio: Pe 14.9. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Hei-
mopäälliköiden ja varapäälliköiden 
kokous partiotoimistossa klo 16-17.30. 
Sudenpentujen retki Torikanjärvelle. 
Kokoontuminen Virkkulassa, Ahon 
mutkassa klo 18 ja paluu takaisin 
samaan paikkaan klo 21.  Omat 
kyydit. Säänmukainen retkeilyasu, 
reppuun lämmintä vaatetta, jalkaan 
kumisaappaat ja villasukat, suden-
pentuhuivi (jos on), mehua, leipää, 
hedelmiä, makkaraa yms. Ilmoittau-
tuminen laumanjohtajille viim. to 
13.9. Laumanjohtajilta lisäohjeita. Ti 

18.9. Alatemmeksen partiolaiset Liisan 
linnassa, Lännentie 84. Karhunpennut 
7-9 v tytöt ja pojat klo 18-19.  Kanervat 
10-14 v tytöt sekä Karhuvartio 10-14 
v pojat klo 17-18.30.  Uudet ja vanhat 
jäsenet tervetuloa. Ke 19.9. Kärppäkä-
räjät (vj jatkokoulutus) viime vuonna 
vj-koulun käyneille vartionjohtajille 
ja apulaisjohtajille Kotikololla klo 
18-20. Kaikki joukolla paikalle. Lau-
manjohtajakokous Lumpeella klo 
19.  To 20.9. Tupoksen partiolaisten 
aloituskokoukset Vanamossa. Vasa-
lauma 7-9 v tytöt ja pojat klo 17-18. 
Hirvet, Piisamit ja Variksenmarjat 
10-14 v pojat ja tytöt klo 18-19.  Uudet 
ja vanhat jäsenet sekä partiolaisten 
vanhemmat, tervetuloa! Pe 21.9. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 

Arjen turvallisuuden peruskurssi 22.-
23.9. Limingassa 15 v/2007 täyttäville. 
Tiedustelut Teemu Karvonen, p. 044 
366 1443 tai Olli Lahdenperä, p. 040 
763 5446. Tervetuloa mukaan par-
tiotoimintaan! Partiotoimisto, p. 562 
1223, Make käsipuhelin 044 752 1223.  
Sähköposti markku.korhonen@evl.fi. 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 14.9. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 15.9. 
klo 18.30 raamattuluokka (5-6) 
ry:llä. Su 16.9. klo 13 seurakuntapäivä 
ry:llä.
Kastettu: Heta Elina Arkkola, Julia 
Henriikka Laurila, Eevert Miko Joakim 
Lumijärvi ja Aada Emilia Sippala.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

k ansainvälisessä World Values -arvokar-
toituksessa suomalaisten uskonnollisuus 
näyttäytyi erityisesti perheen ja ystävyys-

suhteiden arvostamisena sekä suhtautumisessa 
erilaisiin ihmisiin.

– Monessa suvaitsevaisuutta mittaavassa ky-
symyksessä, kuten esimerkiksi suhteessa maa-
hanmuuttajiin tai huumeiden väärinkäyttäjiin 
ja alkoholisteihin, erittäin uskonnolliset eivät ole 
suvaitsemattomin ryhmä. Kaikkein torjuvim-
min maahanmuuttajiin ja erirotuisiin ihmisiin 
suhtautuu ryhmä, jolle uskonto ei ole lainkaan 
tärkeää, kertoo tutkija Kimmo Ketola Kirkon 
tutkimuskeskuksesta.

Uskonnollisuuden merkitys tuli esille selkeästi 
perhe-elämään ja seksuaalisuuteen liittyvissä ky-
symyksissä. Ne, joille uskonto on tärkeä osa elä-
mää, arvostavat perhettä ja ystävyyssuhteita muita 
suomalaisia enemmän. Erittäin uskonnollisten 
ryhmä suhtautui torjuvimmin homoseksuaaleihin 
ja aidsia sairastaviin. Noin kolmannes ei haluaisi 
homoseksuaaleja naapurikseen ja lähes sama määrä 
torjuisi aidsia sairastavat, kun kaikista suomalai-
sista vastaava luku on 23 prosenttia.

luterilaiset suvaitsevimpia

Luterilaisen kirkon jäsenet olivat sallivampia 
verrattuna muihin uskonnollisiin yhdyskun-
tiin kuuluneisiin. Esimerkiksi muuhun uskon-
nolliseen yhdyskuntaan kuuluvista 41 prosent-
tia ei halua homoseksuaaleja naapurikseen, mut-
ta luterilaiseen kirkkoon kuuluvista 23 prosent-
tia ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumat-
tomista 19 prosenttia oli samaa mieltä. Myös 
suhtautumisessa naimattomiin pareihin mui-
den uskonnollisten yhdyskuntien jäsenistä vii-
desosa ei haluaisi naimattomia pareja naapurik-
seen. Kirkkoon kuuluvien ja uskonnollisiin yh-
dyskuntiin kuulumattomien kohdalla vastaava 
luku on 9 prosenttia.

Viimeisen neljännesvuosisadan aikana suo-
malaisten uskonnollisuudessa ei ole tapahtunut 
suuria muutoksia. Muutamissa uskonnollisuuden 
ulottuvuuksissa on pientä nousua, toisissa taas 
pientä laskua. Uskonnollisesti hyvin aktiivinen 

ja sitoutunut väestönosa on pysynyt samanko-
koisena, samoin se väestönosa,  jolle uskonnolla 
ei ole merkitystä. Suurin yksittäinen muutos on 
nähtävissä siinä, että yhä suurempi joukko ei osal-
listu lainkaan uskonnollisiin tilaisuuksiin. 

World Values 2005 -tutkimuksen mukaan 61 
prosenttia suomalaisista pitää itseään uskonnol-
lisena, 36 prosenttia ei-uskonnollisena ja kolme 
prosenttia vakaumuksellisena ateistina. Melko 
tärkeänä uskontoa pitää vajaa kolmannes suo-
malaisista ja noin kahdelle viidestä uskonto ei ole 
kovinkaan tärkeä elämänalue. Erittäin tärkeänä 
uskontoa pitää 18 prosenttia ja ei lainkaan tär-
keänä 15 prosenttia.

Neljä suomalaista viidestä ilmoittaa uskovansa 
Jumalaan. Lähes puolet uskoo yhteen Jumalaan 
ja lähes joka kolmas jonkinlaiseen henkeen tai 
elämänvoimaan. Vain seitsemän prosenttia us-
koo, ettei ole olemassa minkäänlaista Jumalaa, 
henkeä tai elämänvoimaa. 

Muihin maihin verrattuna suomalaiset ovat 
uskonnollisuudessa vähän keskitason alapuolella. 
Uskontoa melko tai erittäin tärkeänä pitäviä on 
yhteensä lähes puolet suomalaista (46 %), kun 
kaikissa tutkituissa maissa uskoa tärkeänä pitäviä 
on keskimäärin 58 prosenttia. 

Terveys tärkein

Suomalaisten arvot ovat muuttuneet yhä yksilö-
keskeisempään suuntaan. Kaikista arvoista ter-
veyttä piti tärkeimpänä 43 prosenttia kyselytut-
kimuksen vastaajista.

Eniten suomalaiset luottavat poliisiin ja puo-
lustusvoimiin sekä oikeuslaitokseen. Kirkko 
oli neljänneksi luotetuin instituutio yhdessä 
Yhdistyneiden kansakuntien ja maan hallituk-
sen kanssa. Kirkkoon luottavien suomalaisten 
osuus oli 63 prosenttia, mikä on korkeimmil-
laan neljännesvuosisataan. Viidessä vuodessa 
kirkkoon luottavien osuus on kasvanut kuusi 
prosenttiyksikköä.

Suomalaiset arvostavat eri elämänalueista eni-
ten perhettä ja ystävyyssuhteita.

kirkon TiEdoTuSkESkuS (kT)

Suvaitsevaisuus näkyy 
uskonnollisuudessa
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Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 16.9. klo 10, 
Kyllönen, Jurmu.
Sarakylä: Ehtoollis-
jumalanpalvelus kap-
pelissa su 16.9. klo 10, Holmström, 
Piirainen, kappelikuoro. Muistattehan 
taksien käyttömahdollisuuden juma-
lanpalvelukseen, omavastuu 3 e.
Suomen Laululeijonien isänmaal-
listen laulujen ja virsien konsertti 
kirkossa la 15.9. klo 11.
Lähetystalkooilta Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa ma 17.9. 
klo 18.
Ystävän kammari seurakuntakodissa 
ti 18.9. klo 10-12 .
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
19.9. klo 18, illan aiheena Krooninen 
kipu.
Kuulovammaisten kerho seurakun-
takodissa ke 26.9. klo 11.
Kuorot: Lapsikuoro to 13.9. klo 17, 
kirkkokuoro to 13.9. klo 18, Sarakylän 
kuoro to 13.9. klo 18.45, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 19.9. klo 13 ja Vox 
Margarita ke 19.9. klo 17-20.
Perhekerho seurakuntakodissa to 13.9. 
ja ti 18.9. klo 10-13 ja Kipinän koululla 
ti 18.9. klo 10-13.
Päiväkerholaisten vanhempainilta 
Sarakylän koululla ke 19.9. klo 17.30.
Satumuskari seurakuntakodissa  ti 
18.9. klo 16.30.-17.15.
Pyhäkoulut kokoontuvat syyskau-
den alkajaisiksi makkaranpaiston 
merkeissä Koskenhovilla su 16.9. klo 
13. Tervetuloa entiset ja uudet pyhä-
koululaiset perheineen sekä Tuohi- ja 
Honkakodin asukkaat omaisineen sekä 
hoitohenkilökunta.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 16.9. klo17, P Ihme, L Koivu-
kangas ja Sarakylän koululla su 16.9. 
klo 12 ja 19, E Illikainen, J Lehto. 
Lähetysseurat Hetekylässä Aili ja Matti 
Jaurakkajärvellä ti 18.9. klo 19, Livolla 
Elvi ja Niilo Ylilehdolla ke 19.9. klo19 
ja Iinattijärvellä Terttu Pintamo-Kent-
tälällä to 20.9. klo 19, L Karhumaa, A 
Vuolteenaho.
Kastettu: Elias Vilperi Lehmikangas, 
Konsata Benjamin Pasanen.
Avioliittoon vihitty: Jouni Matias Jun-
tunen ja Sirpa Maarit Raappana.
Haudattuja: Meeri Emilia Rahkola 
84 v, Toini Margareeta Pesälä 84 v, 
Lauri Viljami Honkavaara  96 v ja Paavo 
Johannes Tolkkinen  77 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p.  882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi.

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
To 13.9. nuorten lauluyhtye The Road 
konsertoi päivällä Pulkkilan yläasteella 
klo 12.15 ja illalla klo 19 Piippolan Käsi- 
ja taideteollisuusoppilaitoksella.
Ma 17.9. klo 18 kirkkoneuvoston ko-
kous Piippolan seurakuntakodissa.
Tulossa: Pe 21.-23.9. isosleiri (mukaan 
mahtuu vielä, Kysy Katariinalta tai 
Sailalta) Selkälässä.  Viikkomessu perj. 
21.9. klo 18 Kestilän kirkossa. Unton 
johtamien virsien ohella Gosbel -mu-
siikkia muusikko Juha Harjun johdolla. 
Saarnan toteuttavat Saila, Katariina ja 
Erkki. Tervetuloa!

kestilä
To 13.9. klo 11 - 13 
perhekerho ja klo 15 
- 16.30 sudarikerho, 
3-6 lk, kerhokodissa. 
Klo 19 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa
Pe 14.9. klo 13 seurakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa
Su 16.9. klo 10 messu kirkossa, Kautto, 
Määttä. Kolehti Merimieskirkko ry:
lle maalla ja merellä liikkuvien ih-
misten parissa tehtävään kirkolliseen 
työhön.
Su 16.9. klo 18 iltamusiikkia kirkos-
sa, Haaparannan suomenkielinen 
kirkkokuoro ja Eila Toikka sekä 
Kestilän kirkkokuoro ja Unto Määttä. 
Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu 
seurakuntakodissa.
Ke 19.9. klo 10- 12 päiväkerhon 1. 
ryhmä  ja 12.30 - 14.30 päiväkerhon 
2. ryhmä kerhokodilla, Rautio. Klo 13 
rivinperästen Pihlajistovierailu. Klo 
15-16.30 puuhakerho kerhokodilla 
(0-2 lk.), Rautio.
To 20.9. klo 15-16.30 sudarikerho 
kehokodissa (3-6 lk.), Rautio.
Tulossa: Pe 21.9. klo 10 seurakun-
takerho seurakuntakodissa. Klo18 
viikkomessu kirkossa, ks. ylempää. 
Kestilän ja Pyhännän 10-vuotiaitten 
retki Ouluun Tietomaahan 29.9., hinta 
4 eur, ilmoittautumiset 21.9. mennessä 
Katariina Rautiolle, p. 0207 109 877
Rauhanyhdistys: Pe 14.9. klo 19 
ompeluseuramyyjäiset ry:llä, Markku 
Pikkarainen. Su 16.9. klo 19 seurat ry:
llä, Vesa Lahti.
Kastettu: Henna Johanna Ojanaho.
Kuollut: Eero Antero Koponen 57 v.

piippola 
Su 16.9. klo 12 messu 
kirkossa, Piri ja Määttä. 
Kolehti Suomen Meri-
mieskirkolle työhön 
liikkuvien ihmisten 

Sipolalaiset: Seurakunnalla on tar-
koitus pitää varhaisnuorten kerhoa 
torstaisin klo 15-16.30 Sipolan Uudella 
Pyrinnöllä. Kerhon jatkuminen vaatii 
kuitenkin, että kerhossa on osallistujia. 
Valinta on nyt teillä, haluatteko kerhon 
jatkuvan. Ottakaa yhteyttä lapsi- ja 
nuorisotyönohjaaja Tanja Heleniuk-
seen, p. 044 518 114.
Tiistaina 18.9. ei kerhoja. Keskiviikon 
19.9. ja torstain 20.9. kerhojen tilanne 
selviää myöhemmin ja niistä ilmoite-
taan kerholaisille ja heidän vanhem-
milleen henkilökohtaisesti. 
Isoset: koulutus Nuppulassa la 15.9. 
klo 11-15.
Tulossa: Su 23.9. jumalanpalvelus klo 
10 ja jp:n jälkeen tasauspäivän lähetys-
tilaisuus seurakuntatalolla. 
Huom. 70-75 -vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhlienkuvia tilattavissa virastossa. 
Käy tekemässä tilauksesi 20.8. men-
nessä. Kuvat voi noutaa 24.8. alkavalla 
viikolla virastosta. 
Rauhanyhdistys: Pe 14.9. klo 19 Siika-
törmän myyjäiset ry:llä. Su 16.9. klo 
12.30 ja 18.30 Mankilan syysseurat 
Mankilan Rukoushuoneella, Eero 
Kaski ja Eero Nissilä. Pe 21.9. klo 19 elo-
myyjäiset Savalojan ry:llä. Myytävänä 
leivonnaisia, käsitöitä ym. Arvottavana 
mm. 100 euron lahjakortti tavaratalo 
Kärkkäiselle (lasten polkuauto). Kaik-
kien kävijöiden kesken. 
Kuollut: Onni Olavi Myllynen, 68 v.

klo 17 seurakuntailta ry:llä,  Jumalan 
sana uskon ja elämän perustajana, 
Pentti Vinnurva.
Kastettu: Kerttu Matilda Tuunanen, 
Amanda Elisa Alexandra Roininen, 
Aada Anneli Parviainen, Luukas Oliver 
Aleksanteri Kukkonen, Veikka Onni 
Eevertti Karvonen, Amos Julian Haap-
saari, Janette Annikki Naamanka.
Vihitty: Kari Aki Kristian Yli-Suvanto 
ja Sanna-Maarit Hannele Mattila.

päivähoitajien parkkipaikka toimivat 
Repussa 31.10. saakka, koska seu-
rakuntatalon ympäristön remontin 
vuoksi kulku seurakuntatalolle arkisin 
on erittäin vaikeaa. Sunnuntaisin 
toimiva pyhäkoulu pysyy remontista 
huolimatta seurakuntatalolla.
Maanantaisin klo 16 liikuntakerho 
Salonpään koululla  7-10 v pojat, klo 
16.45 liikuntakerho Salonpään koulul-
la 10-13 v pojat, klo 17.45 liikuntakerho 
Salonpäänkoululla yli 14 v pojat.
Tiistaisin klo 18 Perhonsidontakerho, 
Minttukuja,  yli 12 v. Keskiviikkoisin 
klo 16 liikuntakerho Salonpään kou-
lulla  7-10 v tytöt,  klo 17 liikuntakerho 
Salonpään koululla 10-13 v tytöt,  klo 
17 RC kerho (Radio-ohjattavat len-
nokit yms) seurakuntatalolla yli 12 
v,  klo 16 liikuntakerho Pitkäkankaan 
koululla  7-10 v pojat,  klo 17 liikunta-
kerho Pitkäkankaan koululla  10-13 v 
pojat. Perjantaisin klo 18 nuorten yli 
14 v kerho ja kuoro seurakuntatalolla 
(Lasse ja Tuomo). Kerhoja tulossa lisää, 
kunhan saamme ohjaajia.
Hiippakunnan lähetysseminaari 
Unohtuivatko tavoittamattomat kan-
sat? Haukiputaalla la 6.10. klo n. 9-15. 
Ilmoittaudu mukaan 27.9. mennessä, 
p. 040 779 7705/ Minna Sorvala tai 
minna.sorvala@evl.fi
Varkkari-iltapäivä eli avoimet ovet 
varhaisnuorille (7-12 -vuotiaille) 
perjantaisin klo 14-17 Repussa. Tarjolla 
välipalaa, mahdollisuus pelaamiseen, 
soittamiseen ja kavereiden kanssa 
porisemiseen. Lisätietoja Kirsiltä, 
p. 040 772 0373.
Reppu on auki nuorille perjantaisin 
klo 19-24. Mahdollisuus iltapalan 
syömiseen, pelamiseen, soittamiseen 
ja kavereiden kanssa porisemiseen. Ilta 
päättyy hartauteen klo 24. Lisätietoja 
Kirsiltä, p. 040 772 0373.
Kitarapiiri kokoontuu tänä syksynä 
seuraavasti: Akustinen kitara, jatko-
ryhmä torstaisin klo 15-16 Repussa. 
Ohjaajana Kirsi. Sähkökitara torstaisin 
klo 16-17 Repussa syyskauden ajan. 
Ohjaajaan Anttisakari. Akustinen ki-
tara, alkeisryhmä to klo 17-18 Repussa, 
Ohjaajana Kirsi. Kurssi on ilmainen, 
ota oma kitara mukaan, jos pystyt. 
Lisätietoja Kirsiltä, p. 040 772 0373.
Nuisku eli nuorten ihmissuhdetai-
tokurssi kokoontuu to klo 18-19.30 
repussa. Kurssi alkoi viime viikolla, 
mukaan voi tulla vielä muutama ensi 
torstaina. Nuisku pitää sisällään 10 iltaa 
ja yhden viikonloppuleirin. Kurssin 
hinta on 20 e. Lisätietoja Kirsiltä, p. 
040 772 0373.
HB:n konsertti Kempeleessä to 20.9. 
Kuljetusapua järjestetään tarvittaessa. 
Lisätietoja Kirsiltä, p. 040 772 0373.
Rippikouluinfo on lähetetty jokaisen 
rippikoululaisen nuoren kotiin. Jos et 
saanut postia, niin ota yhteyttä Kirsiin, 
p. 040 772 0373, mahdollisimman pian. 
Rippikouluinfotilaisuus vanhemmille 
su 23.9. jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkohahvien yhteydessä.
Isoskoulutusleirin peruskurssi rippi-
leirejä varten 28.-30.9. Umpimähkäs-
sä. Ilmoittautuminen kurssille 20.9. 
mennessä, p. 040 772 0373. Leirikirje 
lähetetään kaikille ilmoittautuneille, 
siis niillekin, jotka ilmoittautuivat 
koulutukseen nuorisotyön avaustilai-
suudessa. Kurssi on ilmainen.
Tarvisitko vierellä kulkijaa tai kuun-
telijaa? Askarruttavatko hengelliset 
asiat? Ota yhteyttä, niin sovitaan aika 
ja poristaan luottamuksellisesti siitä 
mistä haluat puhua. Voidaan rukoil-
lakin yhdessä. Sinua siunaten: Kirsi, 
p. 040 772 0373.
Khra Tapio Kortesluoma lomalla 
15.-25.9.
Salonpään ry: Lauluseurat pe 14.9. 
klo 18.30 ry. La 15.9. nuorempien 
raamattuluokka Kinnusella klo 18, 
vanhempien Kurkelalla klo 19.30. Su 
16.9. seurat ry, klo 17 Jouni Hintikka, 
Erkki Vähäsöyrinki. Lauluseurat ry to 
20.9. klo 18.30.  La 22.9. klo 19 kodi-
nilta ry, alustus Matti Kenttä. Su 23.9. 
klo 13 ja 18 seurat ry, Timo Karsikas, 
Antti Kemppainen.
Kirkonkylän ry: Ke 12.9. klo 13 vart-
tuneitten kerho ry.  Su 16.9. klo 12, 
raamattuluokka ry, raamattuluokka II; 
Kylänpuoli ja Keskikylä; ry Karhuoja; 
Antti Korkiakoski, su 16.9. klo 17 
seurat ry, Timo Aho, Timo Määttä. 
Su 23.9. klo 12 raamattuluokka ry, 
raamattuluokka II; Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry,  Karhuoja; Heino Määttä, 

Päiväkeskuksessa, Pekkala. Klo 17.45 
rukouspiiri srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen. Klo 18 v. 
2008 rippikouluinfo srk-talossa.
To 20.9. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Heikki-
nen. Klo 19 lähetysilta Iida ja Erkki 
Yliojalla, Ratatie 30, Heikkinen.
Muuta: Kaustisen seurakuntaretken 
valokuvat ja cd:t noudettavissa kirk-
koherranvirastosta.
Kuorot: ke 19.9. klo 10.30 päiväkuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-ta-
lossa. To 20.9. klo 18.30 kamarikuoron 
harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: perhekerhot ti klo 
9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä to klo 10-12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Ti 25.9. perheker-
horetki satubalettinäytökseen Oulun 
balettiopistolle. Tanssisatu Pessi ja 
Illusia, kesto n. 45 min. Tied. ja ilm. 
perhekerhoissa. 
Nuoret: Yökahvila la 15.9. klo 19.30-
23.30 Nuokkarilla. Rippikouluinfo 
kaikille v. 2008 rippikoululaisille ke 
19.9. klo 18 srk-talossa.
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiiri 
ti 18.9. klo 12, Heikkinen.
Rauhanyhdistys: pe 14.9. klo 19 om-
peluseurat kodeissa: kk M. Toljamo, 
Kangasrinne 3, Suokylä J. Vääräniemi, 
Lehtoseläntie, Korivaara L-K. Kallunki, 
Rantatie 5, Pälli P. Hyry, Pällintie. Su 
16.9. klo 12 pyhäkoulut: kk1 J. Toljamo, 
kk2 J. Hannuksela, Korivaara Kallio-
koski, Pälli E. Oikarinen, Suokylä A. 
Keränen. Klo 17 opistoseurat ry:llä. 
Ma 17.9. klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
20.9. klo 19 sisarilta. Pe 21.9. klo 19 
seurat kirkossa.
Laitasaaren ry: pe 14.9. klo 19 veljesil-
ta. La 15.9. klo 11-12.30 päiväkerho. Su 
16.9. klo 12 ja klo 18 seurat ry:llä. 
Kuollut: Martta Kyllikki Holappa e 
Pelkonen 67 v, Kauno Alfred Heinonen 
89 v, Anne Maarit Norberg e Parviainen 
46 v (Ruotsista).
Vihitty: Mika Petteri Tomperi ja Jenni 
Kaisa Helena Pöykiö.
Kastettu: Aleksi Jeremia Kaarre, 
Arttu Juhani Rusanen, Jaakko Valtteri 
Jokitalo.

Siikalatva

Rantsila

Pudasjärvi

Oulunsalo

Lumijoki

Muhos

To 13.9. 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!
Pe 14.9. klo 18-19.30 varhaisnuorte-
nilta Korsuhovilla ja klo 19.30 nuor-
tenilta Korsuhovilla.
Su 16.9. klo 18 (Huom.aika!) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Timo Juntu-
nen, kolehti Suomen Merimieskirkko 
ry:lle, kirkolliseen työhön liikkuvien 
ihmisten parissa maalla ja merellä.
Klo 16 tupaantuliaisseurat ja kodin 
siunaaminen Helli Eeronkedolla, os. 
Jukonlantie 2 A 5, mukana khra Timo 
Juntunen ja Vesa Salo.
Ma 17.9. klo 10-12 4 v- päiväkerho 
Lukkarinkankaalla.
Ti 18.9. klo 10-11 3 v- päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30-14.30 
4 v- päiväkerho (2.ryhmä) Lukka-
rinkankaalla.
Ke 19.9. klo 10-12 5 v- päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 14 hartaus 
Lumilyhdyssä. Klo 18.30 kirkkokuo-
ron harjoitukset srk-talolla.
To 20.9. klo 10-11.45 sisaruskerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 10-11.30 
perhekerho srk-talolla. 
Klo 13.15 hartaus Limingan vuo-
deosastolla. Klo 14-16 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla.
Partio: Sudenpentujen laumaillat al-
kavat ti 18.9., Punatulkut klo 17-18.15 
ja Ketut klo 18.30-19.45, laumanjohta-
jana Telle, p 050 439 5788. Sudenpentu 
on 7-9 -vuotias. Tervetuloa uudet ja 
vanhat sudenpennut!
Mielenterveysväen retkipäivä Hailuo-
toon ti 18.9. Ilmoittautumiset Marjolle 
diakoniatoimistoon, p 045 631973 ma 
10.9. mennessä. Retken hinta 5 e. Tar-
kemmat tiedot ja aikataulut Marjolta. 
Retken järjestää rovastikuntamme 
seurakuntien diakoniatyö.
Tulossa: su 23.9. klo 12 Tupoksen 
Vanamossa kehitysvammaisten kirk-
kopyhä. Messun jälkeen kirkkokahvit. 
Tarkemmat tiedot ja mahd. kyydin 
tarpeet Marjolta diakoniatoimistosta, 
p. 045 638 1973.
Tulossa: Lumigospel la 22.9. klo 18 
liikuntahallilla, tarkempia tietoja 
Niko Sepältä.
Rauhanyhdistys:Pe 14.9. klo 19 nuor-
tenilta S&A Viinikka. Pe 14.9. klo 19 
raamattuluokka T&I Kämäräinen.Su 
16.9. klo 13 seurat ry:llä Ali Viinikka. 
Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 I ti 18.9. 
II ke 19.9. III to 20.9.
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
Kuollut: Eino Vihtori Mällinen, 76 v., 
Saimi Jenni Sofia Keskitalo 87 v.
Kastettu: Otto Samuli Hemmilä.

Su 16.9. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Pekka-
la, saarna Heikkinen, 
kanttor ina Per tt i 
Haapalainen. Kolehti 
kirkolliseen työhön 
liikkuvien ihmisten 
parissa maalla ja merellä, Suomen 
merimieskirkko ry. Kehitysvam-
maisten kirkkopyhä, messun jälkeen 
kirkkokahvit srk-talossa. Klo 16 Raa-
mattu rakkaaksi – luentosarja jatkuu 
srk-talon kahviossa. Aiheena Matteus, 
Markus, Luukas - Ilosanoma Jeesukses-
ta Kristuksesta, Liisa Kingma.
Ti 18.9. klo 12 Laitasaaren seura-
kuntapiirin aloitus rukoushuoneella, 
Heikkinen. Klo 13.30 hartaus ja eh-
toollinen palveluasunnoilla ja klo 14 
Sinisiivessä, Pekkala. Klo 18 aikuisten 
raamattupiiri srk-talon kappelihuo-
neessa, Pekkala. Klo 19 iltahartaus 
Rokualla, Kyllönen.
Ke 19.9. klo 13 hartaus ja ehtoollinen 

Kirkkoherranvirasto 
auki uudessa osoit-
teessa, Vattukuja 2.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
13.9. klo 11, Vesa Ääre-
lä, Päivi Pulkkinen.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 13.9. 
klo 11.30, Taru Pisto.
Messu kirkossa su 16.9. klo 10, Vesa 
Äärelä, kanttori, Tuomo Kangas.
Turinapiiri 18.9. klo 11-13 Varjakan 
kerhotilassa.
Kolehti ahdingossa olevien henki-
löiden taloudelliseen avustamiseen 
Suomessa, Kirkon diakoniarahasto.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
19.9. klo 13.30. 
Lähetysilta ke 19.9. klo 18, toimitalon 
neuvotteluhuoneessa. Tutustutaan 
syksyn Tasaus-keräykseen.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
20.9. klo 11, Lahja Rautiola.
Messu kirkossa su 23.9. klo 10, Minna 
Salmi kanttori Taru Pisto.
Kutsumme vuoden 2008 rippikou-
lulaisten vanhemmat messuun ja sen 
jälkeen infotilaisuuteen seurakuntata-
lolle. Kolehti Raamatun käännöstyö-
hön ja kristilliseen TV- ja radiotyöhön 
islamilaisissa maissa. Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetys.
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: än yy 
tee, nyt on aika aloittaa pyhäkoulu! 
Pyhäkoulut syyskuussa: 16.9. ja 23.9. 
Minttukujalla, srk-talolla ja Salonpääs-
sä. Sunnuntaisin klo 12!
Tulossa pe 21.9. klo 18.30 Tilkkutäkki-
laulujen ilta Simojoella, Suosirrintie 7. 
Tule yksin tai perheen kanssa mukavaa 
porukkaan laulamaan!
Perhekerho-  ja Parkkipaikkatoimin-
ta käynnistyy säännöllisesti  viikolla 
37. Perhekerho Repussa  tiistaisin klo 
12.30- 14  Perhekerho Minttukuja  3:ssa 
keskiviikkoisin klo 9-10.30.
Perhepäivähoitajien Parkkipaikka 
Repussa keskiviikkoisin klo 9-10.30. 
Huom!  Tiistain perhekerho ja perhe-

Su 16.9. klo 10 messu 
kirkossa, saarna Jouni 
Riipinen, liturgia Han-
nu Lauriala. Kolehti 
kirkolliseen työhön 
liikkuvien ihmisten pa-
rissa maalla ja merellä, 
Suomen Merimieskirkko ry. Messun 
jälkeen klo 12 kirkkokahvit ja seurat 
Annikki Juntusella.
Ma 17.9. klo 10-12 perhekerho Pal-
lerot Nuppulassa. Kirpputori. Tule 
myymään ja ostamaan! Pöytä ilmai-
nen. Tuoton saat itsellesi. 
Ti 18.9. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Ke 19.9. klo 11 veteraanikuoro seu-
rakuntatalolla.
To 20.9. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella.
Lasten ja varhaisnuorten kerhot: To 
13.9. klo 10 Nuppukerho 3-4 -vuoti-
aille Nuppulassa.
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hyväkuntoista sähköhellaa (lähinnä 
kahvinkeittoon).
Rauhanyhdistys: Pe 14.9. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 16.9. klo 11.30 
pyhäkoulua ja klo 19 seurat ry:llä.

pyhäntä
To 13.9. klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro srk-ta-
lolla. To omaishoitajat 
kokoontuvat klo 13 
Nestorissa.
Pe 14.9. klo 17.30 nuorisokuoro 
srk-talolla.
La 15.9. klo 10-14 MLL:n kirpputori 
ja myyjäiset srk-talolla. Syysseuroista 
la-su, ks. alempaa ry.
La 15.9. klo 19.30 ehtoolliskirkko,  ks. 
alempaa ry. 
Su 16.9. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Pekka Sippola, Kautto ja 
Kinnunen. Kolehti Pyhännän rauhan-
yhdistys ry:lle evankeliumin työhön.
Ti 18.9. klo 11 - 13.30 lasten päivä-
kerho ja klo 15 - 16.30 salaisuuksien 
kaivos-kerho  ja klo 17 partio kerho-
huoneessa
To 20.9. klo 11 - 13 perhekerho kerho-
huoneessa. Klo 12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
srk-talolla.
Tulossa: Kestilän ja Pyhännän 10-
vuotiaitten retki Ouluun Tietomaahan, 
hinta 4 eur, ilmoittautumiset 21.9. 

parissa maalla ja merellä.
Ma 17.9. klo 9 Piippolan kappelin 
työntekijäkokous,  11 veteraanien 
lauluryhmä, klo 12.15 kehitysvam-
maistenkerho ja klo 14.30 kirkko-
kuoro seurakuntakodissa.
Klo 18 kirkkoneuvoston kokous 
Piipolan seurakuntakodissa.
Ke 19.9. klo virkistyspäivä Vaarin-
talolla, vieraana Haapaveden Reuma 
ja Tules ry. Klo 16 tyttö/poikakerho 
seurakuntakodilla.
Rauhanyhdistys: Su 16.9. klo 15 
seurat ry:llä.
Kastettu: Jenna Maria Ohenoja.

pulkkila 
Pe 14.9. Miehen matka 
-tapahtuma Kannuk-
sessa.
Su 16.9. klo 10 Latvan 
maakirkko Raili ja 
Veikko Heikkisellä. Sa-
donkorjuun kiitosjumalanpalvelus. 
Arkkila, Kyöstilä, kirkkokuoro.
Ke 19.9. klo 12 srk-kerho srk-talolla.
To 20.9. klo 10 perhekerho alkaa, klo 
16 tyttö- ja poikakerho.
Pe 21.-23.9. isosleiri Selkälässä. Pe 
klo 18 isosten viikkomessu Kestilän 
kirkossa.
Tulossa: Su 23.9. klo 19 Siioninvirsi-
seurat Jari ja Marja Haverisella Launo-
lan tie 37, Arkkila, Riipinen Jouni.
Junnonojan rukoushuoneelle kai-
vataan lahjoituksena vanhaa mutta 

Siikasalo
Siikajoki
To 13.9. klo 14.15 seu-
rakunnan rippikoulua 
srk-talolla.
Su 16.9. 3. rukouspäi-
vänä klo 12 jumalan-
palvelus kirkossa, kiitämme saadusta 
sadosta. Reino Tanjunen.
Ti 18.9. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Rauhanyhdistys: To 13.9. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 14.9. klo 19.30 
raamattuluokka Timo Jaakolalla. Su 
16.9. klo 12 pyhäkoulut Samuli Toppi-
lalla ja Kimmo Tauriaisella sekä klo 17 
seurat ry:llä. Ti 18.9. klo 19 sisarkerho 
Katriina Haikaralla.  Ke 19.9. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. 
To 20.9. klo 17.30 päiväkerho ry:llä
Seurakunta jakaa EU-elintarvike-

Tyrnävä

Merille lähti ainakin 
kokeeksi 1950-luvulla 
moni Martinniemen 
nuorukainen. Kovinta 
ääntä tekemisistään 
tosin pitivät ne, joille 
yksi reissu riitti. 

F arkut olivat Haukiputaan 
pojanklopeille 1950-lu-
vulla tärkeä merille lähdön 
houkutin. 

– Ne olivat merimiehen työasu 
eikä niitä saanut täältä. Sen verran 
piti merillä käydä, että sai farkut 
hankituksi, kertoo haukiputaalai-
nen merikapteeni ja luotsivanhin 
Pentti Auranaho.

Lähteminen oli helppoa. Laivat 
olivat lähellä, merimiehet pyörivät 
kylällä, tarinoita ja juttuja kuuli. 
Toisin kuin nykyään, pestin lai-
vaan sai, kunhan kävi kysymässä. 
Merille karattiinkin.

Koti-ikävä, meritauti, pelko ja 
varsinkin rankka työ saivat monet 
jäämään kerrasta maihin.

– Maissa nuoret eivät joutuneet 
ollenkaan niin koviin hommiin, 
kertoo 17-vuotiaana vuonna 1955 
Toppilan satamasta ensimmäisen 
pestinsä kauppalaivaan ottanut 
Auranaho.

Työt laivalla tehtiin pitkälti käsin. 
Pelkästään laivan lastiluukkujen 
avaaminen ja sulkeminen kysyi 
hauista – ja useita kertoja päivässä 
tehtynä kasvatti sitä myös.

lähteminen ja poissaolo 
kuuluvat asiaan

Nykyistä järjestelmää, jossa työviik-
koja merellä seuraa vastaava vapaa-
jakso, ei tunnettu. Reissussa saatet-
tiin olla kaksikin vuotta yhtä soit-
toa. Sitten otettiin lopputili, tultiin 
kotiin ja otettiin uusi pesti. Yhteyt-
tä kotiin pidettiin kirjeitse.

Kun Auranaho seurusteli tulevan 
vaimonsa Anna-Liisan kanssa, hän 
lähti eräänä loppiaisena merille ja 
tarkoitus oli tulla keväällä takaisin. 

merikarhun täytyy osata sopeutua

Paluu venähti seuraavaan kevää-
seen, mutta suhde kesti.

Kolme päivää häiden jälkeen 
edessä oli häämatka Pohjois-Ame-
rikkaan Suurille järville. Matkalle 
lähtijä tosin oli Pentti.

Pitkät poissaolot ja lähteminen 
kuuluvat ammattiin ja tuovat leivän 
myös maihin jäävien pöytään. Per-
he-elämän kannalta ne eivät olleet 
paras ratkaisu. Kotiin tullessa piti 
toisensa opetella tuntemaan uudes-

taan niin lapsien kuin isänkin. 
– Lapset huusivat kuin syötä-

vät, kun isä tuli lähelle, Auranaho 
nauraa. 

Auranaho sai merikapteenin kirjan 
1966 ja jäi vuoden päästä luotsiksi 
Martinniemeen isänsä jäätyä luotsin 
virasta eläkkeelle. Kun tarjolla oli 
helppo mahdollisuus jäädä maihin 
ja perhettä alkoi kertyä, ei asiaa tar-
vinnut miettiä sen enempää. Eikä 
päätöstä ole tarvinnut katua.

ihmissuhteet 
kunnossa

Tiivis työyhteisö, josta ei voi paeta 
kuin laidan yli hyppäämällä, vaatii 
sopeutumista. Itsekeskeisyydellä ja 
aggressiivisuudella ei pärjää. Toimi-
vat ihmissuhteet ovat tärkeitä, kun 
samoja naamoja on olosuhteiden 
pakosta katseltava kauan. 

– Laivoilla oli ennen kymmenien 
henkien miehistö. Niin suuresta 

porukasta sai aina kaverin, Au-
ranaho sanoo.

Tekniikka on korvannut suuren 
osan ihmisistä ja miehistöt ovat 
pienentyneet. 

– Jos nykyisistä pienten alusten 
neljän–viiden hengen miehistös-
tä ei kaveria saakaan ja koko ajan 
käsketään vain painua helvettiin, 
voi alkaa tuntua siltä, että parasta 
painuakin sinne.

luonnon asettamilla 
ehdoilla

Uskon asiat ja erilaiset vakaumuk-
set eivät laivoilla näkyneet kuin 
joulunvietossa ja Suezin kanaval-
la tiettyyn kellonaikaan Mekkaan 
päin kumartaneena luotsina. Mut-
ta jos jossain, niin merellä ihminen 
tuntee Auranahon mielestä itsen-
sä avuttomaksi ja vanhan sanan-
laskun mukaan oppii Jumalansa-
kin tuntemaan. 

– Luonnon näyttäessä voimansa 
ainoa konsti selvitä on kunnioitus 
ja sen tuoma kokemus. Yltiöpäisyys 
johtaa katastrofiin, hän sanoo. 

– Laivoilla sää otetaan sellaisena 
kuin se tulee. Riittävän pahassa 
ilmassa käännetään keula vastai-
selle ja ajetaan hiljaa ja turvallisesti 
niin kauan kuin tarvitaan. Mutta 
valitettavan harva huviveneilijä 
tietää, miten oma alus käyttäytyy 
ääriolosuhteissa.

Paha ilma ei herätä Auranahossa 
erikoisempia tuntemuksia: kun tietää 
hallitsevansa homman kelissä kuin 
kelissä, ei pelkoakaan tule.

Mutta tyyni meri, tummansini-
nen taivas ja lähelle tulevat kirkkaat 
tähdet ovat sykähdyttäneet joka 
ikinen kerta. 

– Niitä ei väsy katsomaan. Tu-
lee pakahduttava tunne siitä, että 
on omalla alalla ja ylipäätään saa 
katsella sitä näkyä.

päiVi mäkinEn

Kansainvälistä Merisunnuntaita 
vietetään 16. syyskuuta. Se on me-
ren, merenkulun ja vesillä liikkuji-
en pyhäpäivä.

mennessä Katariina Rautiolle, p. 0207 
109 877.
Rauhanyhdistys: La 15.9. syysseurat 
alkavat ry:llä klo 18, Mikko Kamula, 
ja klo 19.30 jatkuvat ehtoollisseuroilla 
kirkossa, Pekka Sippola ym. Jatkossa 
nuorten iltakylä ry.  Su 16.9. jumalan-
palveluksen jälkeen syysseurat jatkuvat 
klo 13.30, klo 16 (ruokaväli) ja klo 18 
ry:llä, puhujina Leevi Koskelo, Pekka  
Sippola ja Jouko Limma. Ke19.9. klo 
18.30 lauluseurat ry.

paketteja sosiaalisin perustein. Sinä 
joka tunnet tarvitsevasi ko. tukea, ota 
yhteys diakoniatyön johtokunnan pu-
heenjohtaja Anni Hirvaskariin, p. 050 
4927 292. Hän toimii yhteyshenkilönä 
ja jakelupäällikkönä tukipakettien 
jakelussa.
Siikajoen palvelupiste avoinna to-pe 
10-14. Poikkeuksellisesti suljettu pe 
14.9. työntekijäkokouksen vuoksi.  
P. 010 4250 299 tai vs. toimistosihteeri 
044 029 1074. Muina aikoina sopimuk-
sen mukaan.
Kastettu: Aada Sofia Elisabeth Kan-
niainen.

Työntekijöiden suun-
nittelupäivät 13.-14.9. 
Toimistot suljettu, ei 
kerhoja.
Sanajumalanpalvelus 
su 16.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, Isokään-
tä. Kolehti kirkolliseen 
työhön liikkuvien ih-
misten parissa maalla 
ja merellä, Suomen 
Merimieskirkko ry.
Seurat ja ehtoollinen su 16.9. klo 
18 Tyrnävän kirkossa, saarna Pertti 
Lahtinen, liturgia Isokääntä.
Seurakuntakerho ti 18.9. klo 12.30 

Tyrnävän srk-talolla.
Mielenterveyskuntoutujien retki 
ti 18.9. Hailuotoon. Lähtö klo 8.30 
Tyrnävän srk-talolta.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 19.9. klo 
19 Tyrnävän srk-talolla. Lapsikuoro 
alkaa to 20.9. klo 16.30 Temmeksen 
srk-talolla. Tervetuloa laulamaan sekä 
uudet että entiset kuorolaiset!
Temmes: Hartaus to 20.9. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Äitien hemmottelupäivä la 6.10. Kes-
tilän 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 ohjel-
man. Sitovat ilm. Eijalle tai Marikalle 
28.9. mennessä.
Tulossa: Kehitysvammaisten kirkko-
pyhä 23.9. klo 12 Tupoksessa. Tied. 
ja ilm. 17.9. mennessä Riitalle, p. 044 
7372 630.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: La 15.9. klo 
18 seurat ry:llä. Su 16.9. klo 12 seurat 
ry:llä ja klo 18 seurat ja ehtoollinen 
Tyrnävän kirkossa, Pekka Lehto, Tauno 
Kujala ja Pertti Lahtinen. Murto: La 
15.9. klo 11 syysmyyjäiset ry:llä. Su 
16.9. klo 12 pyhäkoulu Paaso V, Heik-
kala J, Lapinkangas, Satomaa, Peteri, 
Ahola K, klo 16 kodinilta ry:llä.
Kastettu: Kalle Pekka Tapani Aitjärvi, 
Jason Kasimir Härö, Seela Pauliina 
Laurila, Juho Eemil Moilanen.

merikapteeni, luotsivanhin pentti auranahon työura alkoi 12-vuotiaana rauma-repolan hinaajien kansipoi-
kana. Vesillä liikkuminen, siihen liittyvä kouluttaminen ja järjestötoiminta pitävät miehen yhä kiireisenä.

Ju
H

a 
H

Ei
m

oV
ir

Ta



rauhan Tervehdys 14 • nro 29 • 13.9.2007

Anna meidän kaikessa ja kaikkialla nähdä 

Sinut Jumalamme.

Tee meidät rohkeiksi Sinussa.

Arjessa, lähimmäisessä, muukalaisessa,

sairaassa, unohdetussa.

Kiitos, että Sinä voit.

Kiitos, että Sinussa on kaikki ja 

Sinä olet elämä meissäkin.

Kiitos, että saamme olla taivaallisessa 

huolenpidossasi

tässä ja nyt.

Taivaallista
huolenpitoa
Arki ja elämä käyvät käsikkäin. Meillä on monenlaisia asioita huo-

lenaiheena kotona, koulussa, työssä ja vapaa-aikana. Kaikenlaista 

pitäisi ennättää ja jaksaa. Tehokkuus ja hyöty ennen kaikkea, jot-

ta olisimme päteviä ja voisimme olla kaikessa mukana täysipai-

noisesti.

Raamattu kehottaa meitä ensi sunnuntain evankeliumissa ko-

kemaan kuitenkin kristityn pyhää huolettomuutta. Kaikki on jo 

valmistettu meitä varten, kuten luonnon kauneus, josta voimme 

iloita. Kolmannen rukouspäivän teksti puhuu meille siitä, kuinka 

jokapäiväisiin tarpeisiimmekin saamme Jumalan lahjoja. Miten pal-

jon Hän meistä huolehtiikaan. Ilman Jumalan huolenpitoa meillä 

ei ole mitään. Juuri nyt saamme kiittää maan antimista, sadosta 

pelloilta ja puutarhoista.

Usein kuitenkin ajattelemme, että kaikki on meidän omaa ai-

kaansaannostamme ajallisessa ja iankaikkisessa mielessä. Olemme-

ko tehneet ajastamme, elämästämme ja suoritteistamme avaimen 

omaan kaikkivoipaisuuteemme? Yhä vielä meidän tulee valvoa te-

kemisiämme. Niiden arvo suoritteena punnitaan vasta tulevaisuu-

dessa. Yhä meiltä kysytään tervettä, tukea antavaa lähimmäisyyt-

tä, joka pohjautuu syvästi Raamatun opetukseen ja Vapahtajam-

me antamaan esimerkkiin. Tarvitsemme syvän ja tutkivan otteen 

Raamattuun arjen tekemisiemme eettisissä ratkaisuissa. Lähim-

mäisemme kaukana ja lähellä tarvitsevat meitä, sinua ja minua. 

Itsekkyytemme ei saa mennä lähimmäistemme edelle. Lähimmäi-

sissämme kohtaamme Vapahtajamme. Hänellä on vain meidän 

kätemme ja jalkamme.

kappalainEn rEino TanJunEn
SiikaSalon SEurakunTa

E nsi sunnuntai on järjestyksessään jo 16. helluntaista lukien. Aiheena on ”Jumalan 
huolenpito”. Päivä on myös kolmas rukouspäivä. Kristittyä kutsutaan pyhään huo-
lettomuuteen taivaan lintujen ja kedon kukkien tavoin. Se ei tarkoita luonnon tu-

hoamista tai vastuutonta elämistä. Kristittyä kantaa turvallinen luottamus siihen, että Ju-
mala on luvannut pitää huolen luomastaan ihmisestä. Tärkeintä ei ole omaisuuden koko-
aminen, vaan Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa etsiminen. Tämän myötä 
löytyy kaikki muukin.

Evankeliumitekstin lopussa kehotetaan elämään päivän lapsina. Ajatus sopi hyvin myös 
Jeesuksen ajan Palestiinan poliittisesti räjähdysherkkään tilanteeseen. Sanoessaan ”kullekin 
päivälle riittävät sen omat murheet” Jeesus tahtoi vapauttaa seuraajansa synkkien tulevai-
suuden uhkakuvien märehtimisestä arjen iloon.

”Mammonan murhe” ei ole tuttu vain rikkaille, joiden tulee päättää omaisuutensa oikeasta 
käytöstä. Myös keskiluokkaiset ja köyhät ovat liian helposti materian vankeja. Useimmat 
Jeesuksen opetuksen seuraajista kuuluivatkin alempaan yhteiskuntaluokkaan.

Jeesus joutui erikseen painottamaan Jumalan täydellistä huolenpitoa. Hellenistiset filoso-
fit korostivat ihmisen itseriittoisuutta, kun taas juutalaiset oppineet painottivat vastaavis-
sa opetuksissaan syvän katumuksen ja vaivannäön merkitystä. Heidän mukaansa ihmisen 
tulisi syntiensä vuoksi ”nähdä enemmän vaivaa kuin eläinten”.

On merkittävää, että ”vähäuskoisuus” ei ole este Jeesuksen seuraamiseen. Kuitenkaan 
Jeesus ei sellaiseen kehota, vaan rohkaisee yhä uudelleen luottamaan Jumalan huolenpitoon: 
onhan hän pukenut kedon kukankin, miksi ei siis luomaansa ihmistä?

Jeesuksen opetuksen mukaan pakanalliseen elämänmenoon kuuluu vaatteista ja vatsan 
pyyteistä huolehtiminen. Jeesus asettaakin seuraajansa arvovalintojen eteen: ei ole yhden-
tekevää, tavoitellaanko pakanoiden tavoin ajallisia hyveitä vai rohkaistutaanko luottamaan 
Jumalan varjelukseen hänen valtakunnassaan.

pEkka TuomikoSki

Päivän Psalmi Ps. 86: 1, 3-7, 
ensimmäinen lukukaPPale Ps. 127: 1-2 
ja toinen lukukaPPale Gal. 6: 2-10.
evankeliumi on matt. 6: 25-34.
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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

Su 16.9. klo 10 jumalanpalvelus 
Tuomiokirkosta, toimittaa Pekka 
Rehumäki, avustaa Jyrki Vaaramo, 
kanttorina Raimo Paaso.
Su 16.9. klo 11.25 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Heleena Hietala 
puhuu Jumalan huolenpidosta.
Ke 19.9. klo 15.45 Naisen allak-

ka. Rebekka Naatus pakinoi aiheesta Uuden harrastuk-
sen pyörteissä.
To 20.9. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Oulun seura-
kuntien partiotyöstä vastaavaa Veikko Pehkosta haastat-
telee Marja Blomster.

Su 16.9. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Heleena Hietala pu-
huu Jumalan huolenpidosta.
Su 16.9. klo 10 messu Ylivieskan 
kirkosta. Jumalanpalveluksen jäl-
keen edellisen maanantain Etap-

pi-ohjelma uusintana, aiheena Mies kirkossa, toimittaa 
Markus Päivärinta Kalajoelta.
Ma 17.9. klo 17.05 Etappi-ohjelma. Kokemuksia ja ajatuk-
sia rikoksen kohteeksi joutumisesta; Oulun Tuomiokirkon 
kirkkoisäntä Pertti af Hällström ryöstettiin heinäkuussa Es-
panjan matkallaan. Ohjelman toimittaa Marja Blomster.

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

r a d i o - o H J E l m aT

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
LA

U
SK

OR
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,-
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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

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 -

o p i S k E l i J a m E n o T

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

Vaikeavammaiselle
naiselle avustaja

palkka 8.37€/h, 38 h/
viikko, puh. 08-3118908.


