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t oistaiseksi myönnetyllä työkyvyt-
tömyyseläkkeellä olevan mielen-
terveyskuntoutujan työelämään 

kuntoutuminen on tehty lähes mah-
dottomaksi. Häntä ei tue juuri mi-
kään taho kuntoutumaan takaisin töi-
hin – olipa hänen elämäntilanteensa 
mikä tahansa.

Kelan käytännön politiikkana on 
evätä mielenterveyssyiden vuoksi 
toistaiseksi työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevalta henkilöltä kuntoutusmah-
dollisuudet.

Tästä on tuoreita esimerkkejä. Henkilö 
otti liittoomme yhteyttä ja ihmetteli, 
kuinka hän oli päässyt Kelan kun-
toutukseen uniapnean vuoksi, vaikka 
hänellä ei ollut aikaisemmin samaa 
oikeutta mielensairautensa johdosta. 
Hänen alkuperäinen työkyvyttömyy-
tensä syy oli mielensairaus ja hän olisi 
toivonut kuntoutusta siihen.

Mihin tällaiset ja muut vastaavat 
Kelan linjaukset perustuvat? Perustetta 
evätä kuntoutus mielenterveyssyistä 
myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen 
johdosta ei taida perustua mihinkään 
lakiin.

Toinen kummallinen esimerkki 
kuntoutujan arjesta on eläkkeen ”le-
päämäänjättämisjärjestelmä”. Eläkkeen 
voi jättää lepäämään henkilö, jolla on 
työpaikka. Koska kukaan ei tue eläkkeellä 
olevaa työllistymisessä, niin eläkettä 
on vaikea jättää lepäämään.

Eläkkeen jättääkin lepäämään vuo-
sittain vain noin 100 henkilöä. Hyvää 
tarkoittava laki ei toimi hallinnollisen 

kömpelyyden vuoksi.
Mielenterveyshäiriöt ovat suurin 

yksittäinen terveydellinen syy syrjäytyä 
työelämästä. Mielenterveyshäiriöiden 
vuoksi myönnetään vuosittain yli 9000 
”pysyvää” eläkettä. Näistä kolman-
nes myönnätetään alle 35-vuotiaille 
henkilöille.

Määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä 
taas myönnetään mielenterveyssyistä 
vuosittain noin 4000. Eläketurvakes-
kuksen seurannan mukaan näistä vain 
10 prosenttia palaa edes osa-aikaisesti 
takaisin töihin.

Kuntoutustukivaiheen tulisi olla ak-
tiivinen jakso, jonka aikana selvitetään 
henkilön mahdollisuudet osallistua työ-
elämään. Monelle tästä tulee kuitenkin 
vain passiivinen pätkäeläkeläisyyden 
aika ennen ”pysyvää” eläkettä. Hyvää 
tarkoittava kuntoutusjärjestelmä on 
tässäkin tapauksessa johtanut vain 
työelämästä syrjäyttämiseen.

Myös työvoimahallinto syrjii psyyk-
kisesti vajaakuntoisia ihmisiä. Työky-
vyttömyyseläkettä saavaa henkilöä ei 
oteta palvelujen piiriin, vaikka lainsää-
däntö antaisi tähän mahdollisuuden. 
Mielenterveyssyistä vajaakuntoisia 
työttömiä työnhakijoita kannustetaan 
pikemminkin siirtymään eläkkeelle, 
kuin että heitä tuettaisiin kuntoutu-
misessa ja työnsaannissa.

Työhallinnon ja psykiatrisen tervey-
denhuollon yhteistoiminta on yleensä 
täysin olematonta, vaikka autettavan 
kuntoutuminen ja työllistyminen 
edellyttäisi onnistuakseen hyvää yh-
teistyötä.

Mielenterveyssyistä aikanaan eläk-
keelle siirtyneistä ja kuntoutuneista 
henkilöistä noin 20 000 haluaisi palata 
takaisin työelämään. Samaan aikaan 
monet sairaat sinnittelevät työelä-
mässä, eivätkä millään tahdo päästä 
eläkkeelle. Eläkekäytännöt tulisi saada 
joustavammiksi.

timo Peltovuori, toiminnanjohtaja, mielenterveyden keskusliitto, helsinki

Eeva-lehdessä 9/07 toimittaja Liisa Jäppinen 
kertoo karhusafarista, jolle hän osallistui 
Kuhmossa. Kun kontion saa kameran et-
simeen asuntovaunun suojista, kokemus 
on mieleenpainuva. 

– Kun on katsonut karhua silmästä sil-
mään, ei tunne olevansa ihan sama kuin en-
nen. Elävä, villi ja vapaa luonto on karhujen 
kautta koskettanut kunnolla. Ja sisikuntaan 
on jäänyt vahva hiljaisuuden vaatimus.

Oopperalaulaja Esa Ruuttunen kertoo Sa-
na-lehden 30.8. ilmestyneessä numerossa 
uskon kokemuksesta.

– Minulle uskossa on kysymys myös siitä, 
että minä olen objekti enkä subjekti.

– Ei niin, että minä olen se, joka uskoo, 
vaan että minussa toteutuu se usko, jonka 
Jumala ihmisessä synnyttää.

Esa Ruuttunen sanoo kokeneensa, että usko 
on monesti lähellä epäuskoa ja epätoivoa. 
Mutta se antaa myös luvan ”kuulua siihen 
joukkoon, jolle on olemassa jotain materi-
an ulkopuolella ja yläpuolella; joukkoon, 
joka on matkalla kohti kirkkautta, mitä se 
sitten onkin”.

Tarja Hurme ylistää ET-lehden pääkirjoi-
tuksessa nostalgian ihanuutta.

– On terveellistä läpi vuoden, mutta edes 
lomalla ja kesällä, hypätä nostalgiaan, kellua 
muistoissa, liukua niiden nostamiin tuntei-
siin, itkuun ja nauruunkin.

Ja sieltä umpsukkeluksista seestynyt mieli 
sitten nousee kuin Venus vaahdosta, voi-
missaan ja valmiina syksyyn, mitä se sitten 
meille itse kullekin tuo.

Uusia muistoja ainakin.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wal-
lin väläyttää Farmi-uutisten 20.08. ilmes-
tyneessä nettilehdessä kulttuurisetelin 
terveysvaikutuksia. 

– Uutena mahdollisuutena tulee hallitus-
ohjelman perusteella toteutettavaksi työnte-
kijöille työsuhde-etuna tarjottava verovapaa 
kulttuuriseteli. Aiemmin meillä on ollut 
käytössä liikuntaseteli, josta on hyviä ko-
kemuksia. Nyt siis taide ja kulttuuri tulevat 
tässä mielessä tasaveroiseksi liikunnan rin-
nalle ja siten tunnustetuksi työhyvinvointia 
lisääväksi tekijäksi.

aatoksia

eläkkeeltä takaisin töihin

Diakonian arvo on korvaamaton
Kurdinainen Naze Aghai sai turvapaikkahakemuksensa uu-
delleen käsiteltäväksi. Ulkomaalaisviraston kanta ei muut-
tunut: takaisin Iraniin.

Viime viikot Naze Aghai vietti kirkon siipien suojissa.
On varmaa, että Suomesta haetaan perusteettomastikin 

turvapaikkoja. Mutta vielä varmempaa on, että julkisen hal-
linnon alainen virasto tai virkamies ei koskaan voi myöntää 
tehneensä virheellistä päätöstä.

Tämä on kaikkien virkakoneistojen universaali ja lajityypil-
linen ominaisuus.

Siksi Ulkomaalaisvirasto ei voi antaa Aghain asiassa aiem-
masta linjastaan poikkeavaa päätöstä. Tämän luulisi olleen 
kaikille selvää aikoja sitten.

Skorpionikaan ei mahda mitään sille, että sen täytyy pis-
tää. Eivät myöskään virastot mahda mitään sille, että ne te-
kevät ihmisten elämän ja kuoleman kysymyksissä aina vir-
heettömiä ja tarkoituksenmukaisia päätöksiä.

Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien erityisdiakoniapalvelu täyttää 
40 vuotta.

Aikojen kuluessa seurakuntien diakoniatyön kautta apua on saanut lu-
kematon määrä kehitys-, näkö- ja kuulovammaisia, päihdeongelmien 
kanssa kamppailevia, syrjäytyneitä ja ihmisiä, joilla ei ole ollut vaikeuk-
siinsa saatavilla muuta apua.

Usein seurakuntien diakoniatyötä pidetään yhteiskunnan sosiaalityön 
jatkeena, jonkinlaisena hätävarana, joka on olemassa niin sanottujen tur-
vaverkkojen pettäessä.

Näin sitä ei pitäisi käsittää.
Seurakuntien diakoniatyö on yksi yhteiskunnan sosiaalityön osa. Sen 

asema ja tehtävät on määritelty Suomen lainsäädännössä. Diakonia on 
lakisääteistä palvelua.

Ne, jotka kannattavat kirkon aseman heikentämistä ja tehtävien vähen-
tämistä, eivät varmaan ole kovin syvällisesti pohtineet, miten seuraukset 
näkyisivät yhteiskunnassamme, jos seurakunnilla ei enää olisi edellytyk-
siä tehdä diakoniatyötään.

Kohtalo sinetöity
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heikko yhteys katkesi
Kirjoitus rippileirien tupakkaongelmasta is-
ki silmiini Rauhan Tervehdyksen numeros-
sa 24, ja mieleeni tuli etsimättä Raamatusta Jee-
suksen sanat: ”Te olette maan suola. Jos suo-
la käy mauttomaksi, millä sitten suolataan? 
Se ei kelpaa muualle kuin pois heitettäväksi.” 
Helena Paalanne, teidän mielestänne rippileirien 
tupakkakiellosta pitäisi luopua ja sallia ”tupakointi 
valvotusti”. Muuten se johtaisi kaksinaismoralis-
miin, koska nuoret kumminkin tupakoivat.

Siis kun kieltoa ei noudateta, niin julkinen 
tupakointi on parempi kuin salassa. Miksi? Sik-
sikö, että se sitten on sallittua, eikä kiellettyä? 
Tämä on kaksinaismoralismia. Onko synti joten-
kin hyväksyttävämpää, kun sitä voi tehdä avoi-
mesti ja aikuisten ”hiljaisella” suostumuksella? 
Miten kirkko, jonka pitäisi olla korkein mo-
raalin ja etiikan valvoja, ryhtyykin sitten itse 
vesittämään lakia, sillä perusteella, että kun ei 
ole sanktioitakaan? Kirkko ei siis  käytännössä 
vastusta syntiä, vaan antaa sallivuudessaan to-
della kaksinaismoralistisen viestin: ei se olekaan 
niin, koska kuitenkin sallimme sen. Niinkö? 
Tällä kaksinaismoralistisella suhtautumisella 
kirkko tulee ”kanssarikolliseksi” tupakkalain rik-
komisessa. Suola on todella käynyt mauttomaksi 
Sitten asian toinen puoli: sanktiot. Tällainen vanha 
eläkkeellä oleva uskovainen lastenlääkäri ei todella 
voi ymmärtää, miksi ei olisi olemassa sanktioita. 
Pitääkö ne kertoa teille, Helena Paalanne, tällaisen 

ulkopuolisen toimesta?
No, miksi kirkko ei sitten ota käyttöönsä sank-

tioita? Arvaanpa syyn. Kirkko on maallistunut ja 
kumartaa syvään maallisen yhteiskunnan suuntaan. 
Kirkko ei ole ottanut huomioon sitä, että aina kun 
kumartaa johonkin suuntaan, pyllistää toiseen 
suuntaan. Tässä tapauksessa meihin uskovaisiin, 
jotka odotamme kirkolta ”suolaa” toiminnassaan. 
Tuon kirjoituksen luettuani aloin miettiä todella 
vakavasti, mitä minä teen kirkolla, jolla ei ole mo-
raalia, edes selvien lakien noudattamisessa? Onko 
tämä viimeinen niitti siihen, että painan kirkon 
oven kiinni takanani lopullisesti, niitten muitten 
tavoin, jotka eivät löydä enää ”suolaa” kirkosta? 
 Ottaako kirkko huomioon sen, että pitäessään 
kauniita tilastoja konfirmoitujen määrästä ikä-
luokittain tärkeimpänä, se unohtaa sen, mikä on 
rippikoulun tarkoitus? Tupakoivan ja siten jatku-
vasti lakia rikkovan nuoren vastaus kysyttäessä, 
tahdotko lähteä Jeesusta seuraamaan, on täysin 
tyhjä, katteeton, mutta kaunistaa tilastoja.

Haastattelussa oli meistä tupakointia vastusta-
vista lääkäreistä annettu ilkeä kuva Helena Paa-
lanteen toimesta, ”tupakoivia nuoria vaanimassa”. 
No, tartun haasteeseen, tulen ruoka- ja yö-
sijapalkalla ”vaanimaan ”tupakoitsijoita en-
si kesän leireille, edellyttäen tiettyjä sääntöjä. 

hiLKKa Katajaroutio, LaSteNtautieN 
eriKoiSLääKäri, eLäKKeeLLä

 
 

o ulun seurakuntayhty-
män erityisdiakonia tar-
vitsee esteettömät vas-
taanotto- ja toimintati-

lat liikuntarajoitteisille vammai-
sille, sanoo Oulun seurakuntayh-
tymän johtava diakoniatyöntekijä 
Liisa Rahkola. 

Tällä hetkellä kirkkokatu 5:ssä 
sijaitsevassa Öbergin talossa eri-
tyisdiakonian tilat eivät ole es-
teettömät. 

Rauhan Tervehdys kävi viime 
viikolla tutustumassa Öbergin ta-
loon. Rakennuksessa ei ole hissiä, 
ovet ovat raskaita avata, portaat 
jyrkkiä ja luiskat esimerkiksi rollaat-
toria tai pyörätuoleja varten miltei 
olemattomia tai käyttökelvottomia. 
Lisäksi talossa on kynnyksiä, jotka 
tekevät monille liikuntarajoitteisil-
le mahdottomaksi liikkua Öbergin 
talossa.

Käytännössä pyörätuolissa ei 
taloon pääse, rollaattorilla pääsee, 
jos joku viitsii rollaattorin sisälle 
kantaa.

ongelmat tiedossa 
kymmenen vuotta

Erityisdiakonian tilat ovat sijain-
neet Öbergin talossa vuodesta 1997. 
Siitä lähtien myös ongelmat ovat 
olleet tiedossa.  Liisa Rahkola ker-
too, että Öbergin taloon luvattiin 
hissi ja luiskat. Rakentamisen ei 
pitänyt olla temppu eikä mikään, 
mutta niin vain kävi, että hissiä ei-
kä käyttökelpoisia luiskoja ole ta-
loon saatu.

Nyt Liisa Rahkola on varovaisen 
toiveikas. 

Tilajärjestelyjä on tulossa. Seu-

rakuntayhtymän kiinteistöjohtaja 
Jaana Valjus kertoo, että yhtymä 
selvittää kolmen Oulun keskustas-
sa sijaitsevan rakennuksen käyttö-
tarkoitusta.

Rakennukset ovat Isokatu 9, eli 
kiinteistö jonka Pohjois-Pohjan-
maan ympäristökeskus on vuok-
rannut yhtymältä, Öbergin talo ja 
Isokatu 17, jossa sijaitsee yhtymän 
palveluyksiköitä.

Valjuksen mukaan on mahdollista, 
että joihinkin näihin kiinteistöihin 
saadaan esteettömät tilat erityis-
diakonialle, mutta asiasta ei ole 
kuitenkaan vielä keskusteltu, sillä 
rakennusten käyttötarkoitusten 
selvitystyö on vielä aivan alkuvai-
heessaan.

odotus kestää 
vuoden loppuun

Tavoitteena on, että linjaukset käyt-
tötarkoituksista saadaan esiteltävik-
si kuluvan vuoden loppuun men-
nessä. Todennäköistä on, että sil-
loin on jo tiedossa, saako erityis-
diakonia haluamansa esteettömät 
tilat keskitettyinä johonkin tiet-
tyyn rakennukseen.

Kaikissa kolmessa rakennuksessa 
otetaan huomioon esteettömyys 
kiinteistöjen ominaisuuksien sal-
limissa puitteissa, kun ne korja-
taan uuteen käyttötarkoitukseen, 
lupaa Valjus.

Valjuksen mukaan kiinteistöjen 
käyttötarkoitusten selviämisen jäl-
keen kestää noin kymmenen vuotta, 
kun nämä kaikki kolme kiinteistöä 
ovat suunnitellussa käytössä.

Yhtymässä ei ole vielä pohdittu, 
voitaisiinko erityisdiakonialle ra-

kentaa uusi kiinteistö tai vuokrata 
tilat, kertoo Valjus.

Liisa Rahkola ei sulje pois uudis-
rakennusta tai tilojen vuokraamista.  
Rahkolan mukaan esteettömien tilo-
jen pitäisi sijaita Oulun keskustassa 
tai sen välittömässä läheisyydessä. 
Joka tapauksessa erityisdiakonian 
esteettömien tilojen pitää olla hyvien 
liikenneyhteyksien päässä. Tilojen 
lähellä pitää olla myös riittävästi 
parkkipaikkoja.

esteettömille 
tiloille kysyntää

Liisa Rahkolan mukaan erityis-
diakonia tarvitse esteettömiä ti-
loja esimerkiksi näkövammaisil-
le, joille Öbergin talon sokkeloi-
suus on liikaa. 

Erityisdiakonia tarjoaa palveluja 
myös kuulovammaisille, kuuroille, 
kuurosokeille ja kehitysvammaisille. 
Näissä ryhmissä on paljon ihmisiä, 
jotka ovat liikuntarajoitteisia.  

Myös päihde- ja kriminaalityö 
kuuluu erityisdiakonian työalaan, 
samoin vapaaehtoistyö. Näidenkin 
palvelujen parissa on ihmisiä, jotka 
tarvitsevat esteettömiä tiloja.

Liisa Rahkolan mukaan erityis-
diakonia haluaa tarjota liikunta-
rajoitteisille esteettömän pääsyn 
vastaanotto- ja ryhmätiloihin, joita 
nyt on Öbergin talossa, mutta joista 
liian harva saa nauttia.

Moni liikuntarajoitteinen ei us-
kalla tulla taloon ollenkaan, vaikka 
he periaatteessa voisivat jonkun 
auttamana taloon päästäkin. He 
joutuvat huolehtimaan, kuka heitä 
auttaa ja aukaisee oven.

PeKKa heLiN

Y h t Y m ä  P o h t i i  K e S K u S ta N  r a K e N N u S t e N  K ä Y t t ö ta r K o i t u K S i a

erityisdiakonian esteettömistä 
tiloista selvyys vuoden lopussa

Postia • rauhan tervehdys, PL 102, 90101 oulu

Seurakuntapapin haastattelu hätkähdytti
Lueskelin Rauhan Tervehdystä (nro 26), jossa toimittaja Pekka He-
lin kirjoitti otsikolla ”Kirkko myöhästyi tupakkakeskustelusta”. Asi-
allista pohdiskelua, varovaisia ja viisaita ajatuksia. Lopussa Lumijoen 
seurakunnan talouspäällikkö Helena Ylilauri hutkii kunnolla. Tun-
tui ahdistavalta lukea hänen mielipiteitään tupakoivista ihmisistä.

   Olen viime vuosina lähestynyt varovasti kirkkoa. Olen myös to-
dennut, että siellä on mielenkiintoista toimintaa, johon voisin hieman 
osallistua. Mainostanutkin olen kun joku on kysellyt. Olen löytänyt 
lämpöä, ymmärrystä ja henkilöitä, joista voi sanoa, että hän on am-
mattilainen. Kuitenkin joku minussa on empinyt ja jopa varoittanut. 
Elämäni varrella olen tavannut ja joutunut kirkon piirissä olevien 
”tuomareiden” kanssa tekemisiin. Lahkoja unohtamatta.

   Tunsin olevani Ylilaurin  mielestä halvan näköinen, minussa on 
leima, minä olen vanhentunut ihmisenä ja iholtani. Minä haisen ja 
maksan paljon.                                                                               

   Vaikka kirjoituksessa puhutaan kirkon työntekijöistä, niin tun-
nen olevani läsnä. Saan selvän käsityksen, että minä jonkun kaupan 
ovella olen samalla tavalla halpa ja leimautunut. Miten ihminen voi 
enää mennä kirkon tilojen ulkopuolelle polttamaan tupakkaa? Sil-
lähän vaarantaa ihmisten käsityksiä koko henkilökunnasta. Ehkä se 
leima sittenkin on otsassa.

   Hyvä, että Ylilauri toi julki mielipiteensä. Se helpotti kipuilevaa 
päätöstäni, ainakin toistaiseksi. Minua ei suvaita. Mielessäni tois-
tuvat sanat: halpa, leimattu, ei sovi ollenkaan… Miltä tämä tuntuu 
tupakoivasta työntekijästä jossakin muussa seurakunnassa kuin Lu-
mijoella. En olisi uskonut millään, että tuomiot napsahtavat näin 
rajuina. Tai kyllä se oli odotettavissa. Hyvää syksyä.

raimo ritoLa
ouLu

Liikuntarajoitteisten on oulussa vaikea päästä erityisdiakonian tiloi-
hin, jotka sijaitsevat kirkkokadulla öbergin talossa.
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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
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Oulun tuomiokirkossa: Su 9.9. 
klo 10 messu, toimittaa piispa 
Aarre Kuukauppi, saarnaa 
Ari-Pekka Metso, avustaa An-
na-Mari Heikkinen, urkurina 
Maija Tynkkynen, kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Kolehti 
nuoriso-ja opiskelijatyölle, 
Kansan Raamattuseuran sää-
tiön kautta.
Su 9.9. klo 13 ekumeeninen ju-
malanpalvelus, toimittaa met-
ropoliitta Panteleimon, saarnaa 
piispa Aarre Kuukauppi, urku-
rina Maija Tynkkynen.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 9.9. klo 12 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Henna-Mari Sivula.

Karjasillan kirkossa su 9.9. klo 
10 messu, toimittaa Juha Vähä-
kangas, avustavat Nina Niemelä 
ja Mari Jääskeläinen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Alueellinen kirkko-
pyhä yhteistyössä Lintulammen 
asukastuvan kanssa. Radiointi 
Radio Dei. Lounas messun 
jälkeen. Kolehti nuoriso- ja 
opiskelijatyölle Kansan Raa-
mattuseuran säätiön kautta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 9.9. klo 10 
messu, toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustaa Esa Nevala, kanttori-
na Riitta Piippo. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Tuiran kirkossa: To 6.9. klo 
18.30 saksankielinen jumalan-
palvelus, toimittaa Hans-Mar-
tin Röker, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kirkkokahvit.
Su 9.9. klo 10 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti Kansan Raamat-
tuseuran säätiön nuoriso- ja 
opiskelijatyölle.
Su 9.9. klo 18 messu, toimit-
taa Juha Huhtala, avustaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Anna-Emilia Jaakkola. Kolehti 
katastrofirahastoon Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Ke 12.9. klo 20 messu, toimit-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Kolehti oman 
seurakunnan nimikkolähetti-
työlle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 9.9. klo 10 pyhäkoulutyön 

Oulujoen kirkossa su 9.9. klo 
10 messu, toimittaa Pertti Lah-
tinen, saarnaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Ylikiimingin kirkossa su 9.9. 
klo 10 messu, toimittaa Antti 
Leskelä, kanttorina Leo Rah-
ko.
Hintan seurakuntatalossa su 
9.9. klo 12 messu, käyttöön-
ottosiunaus Hannu Ojalehto, 
saarna Paavo Moilanen, liturgia 
Ilkka Mäkinen. Kanttori Lauri 
Nurkkala. Avustajat Riitta 
Kentala, Pentti Kortesluoma, 
Pertti Lahtinen, seurakunnan 
nuoret, kuoro ja Tervapartio. 
Kirkkokahvit. Ks. erillinen 
ilmoitus.

Kaukovainion kappelissa: Su 
9.9. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 9.9. klo 17 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan kappelissa su 9.9. 
klo 12 messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Riitta Piippo. Ko-
lehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
9.9. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Petri 
Satomaa, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Kolehti ks. Karjasilta.

aloitusmessu, toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttorina Anna-Emilia 
Jaakkola. Kolehti ks. Tuira 
klo 10. 
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
9.9. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti ks. Tuira klo 10. 
Nimikkolähetit Ritva ja Mauri 
Niemi Tansaniasta Kirkko-
kahveilla.
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.
Pateniemen kirkossa su 9.9. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Juha Huhtala, kant-
torina Anna-Emilia Jaakkola. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.

muut jumalanpalvelukset
Oulujoen kirkossa pe 14.9. klo 19 Jussi Rasinkankaan säveltämä ja 
Juhani Konolan sanoittama Aamusta iltaan -messu. Messussa säestää 
sama bändi kuin keväällä julkaistulla Aamusta iltaan -levyllä.

hartauselämä
Aamurukous ke 12.9. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hartaus to 6.9. klo 18.30, Kun-
totalo. Jyrki Vaaramo.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 6.9. klo 18.30, Intiön 
seurakuntakoti.
Hartaus pe 7.9. klo 14, Intiön 
hoivakoti. Anna-Mari Heikki-
nen, kanttorina Henna-Mari 
Sivula.
Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 7.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 8.9. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 8.9. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen kirkkoilta 
ti 11.9. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Jaakko Kaltakari ja 
Veikko Sivula.
Aamurukous ke 12.9. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta.
Päiväseurat ke 12.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 12.9. klo 14.15, 
Aurinkokoti. Anna-Mari Heik-
kinen, kanttorina Henna-Mari 
Sivula.
Hartaus ke 12.9. klo 15, Senio-
ritalo. Jyrki Vaaramo.
Miesten piiri ke 12.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 1. 
Tim. 6:1 - 21.
Raamattupiiri to 13.9. klo 
14, Keskustan seurakuntata-
lo. Raamattupiirissä luetaan 

Johanneksen avankeliumia. 
Anna-Mari Heikkinen
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.

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 6.9. klo 18, Kastellin kirkko. 
To 13.9. klo 18, Kaukovainion 
kappeli.
Raamattupiirit: 
To 6.9. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 6.9. klo 18.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ti 11.9. klo 12, Kastellin kirkko. 
Ke 12.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miesten raamattu- ja 
keskustelupiiri. Tutustumme 
Ilmestyskirjaan.
To 13.9. klo 18, Kastellin kirkko. 
To 13.9. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 13.9. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Alueellinen kirkkopyhä su 
9.9. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Tervetuloa alueellisen yhteis-
työryhmän kanssa yhdessä 
järjestettyyn messuun. Messun 
jälkeen seurakunta tarjoaa lou-
naan. Oulun kaupungin alueel-
linen yhteistyöryhmä järjestää 
ilmaisen linja-autokyydityksen 
kirkkoon. Linja-autoreitti: 9.00 
Caritas-kylä, Kapellimestarin-
katu, Suvantokatu, Nokelantie 
9.15. Kaukovaionion Teboi-
lin pysäkki, Merikotkantie, 
Maakotkantie, Lyijytie 9.25 
Snelmannintien päätepysäkki, 

Lintulammentie 9.35 Höyhty-
än palvelukeskus, Karjasillan 
kirkko Paluukyyti 12.15, samaa 
reittiä Caritakseen. 

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 6.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen Puoliväli-
kankaan alueen ompeluseurat 
pe 7.9. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Raamattupiiri: 
Ti 11.9. klo 18, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Ke 12.9. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riitta 
Louhelainen.

OulujOen seurakunta

Rauhanyhdistyksen seurat su 
9.9. klo 17, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 

musiikki
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Virsilauluilta ti 11.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kiitosvirsiä kesän päättyessä.

Diakonia
karjasillan seurakunta

Juttutupa ma 10.9. klo 13, Kas-
tellin kirkon pappilan kamari. 
Päiväkahvit, asiaa ja ajatuksia 
riippuvuuksista.
Ystävän Kamari ti 11.9. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Kaikille 
avoin juttupaikka hyvän seuran 
ja kahvin merkeissä.
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 10.9. klo 12, Kaukovainion 

kappeli. Tervetuloa uudet ja 
vanhat piiriläiset!
Diakoniapiiri ke 12.9. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Työttömien ateria ti 11.9. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Vapaaehtoistyön peruskurssi 
la 6.10., Myllyojan seurakun-
tatalo. Kaipaatko tekemistä 
syksyn tullessa? Monenlaisia 
osaajia tarvitaan seurakunnassa 
- lähimmäisiä, kerhonohjaajia, 
leiriavustajia ja muita tekijöitä. 
Kurssi toteutetaan viikonloppu- 
ja iltakurssina. Ilm. viim. 26.9. 
p. (08) 3161 340.
Madekosken diakoniapiiri to 
13.9. klo 12, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

Erityisdiakonia 40 vuotta, 
ulkoilmatapahtuma la 8.9. klo 
12–14, Rotuaari. Klo 12 ja klo 13 
Rotuaarin lavalla esitellään eri-
tyisdiakoniapalvelua. Tarjolla 
lohikeittoa ja kakkukahvit.
40 vuotta kaupunkierämaassa 
-juhla ma 10.9. klo 18, Keskus-
tan seurakuntatalo. Juhlapu-
hujana kansanedustaja Erkki 
Pulliainen, musiikkia, terveh-
dyksiä. Kahvitarjoilu.
Erityisdiakoniapalvelun juh-
lavuoden messu su 16.9. klo 16, 
Oulun tuomiokirkko. Esteetön 
messu, jonka toteutuksessa 
on mukana mm. kuulo-, nä-
kö- ja kehitysvammaistyön 
sekä päihdetyön vapaaehtoisia 
ja työntekijöitä. Tulkataan 
viittomakielelle, käytetään 

selkokieltä. Virret ja käsiohjel-
mat saatavilla isotekstisinä ja 
pisteinä. Avustajia järjestetään. 
Liturgina Katariina Pitkä-
nen, saarnaa Juha Kyllönen, 
musiikista vastaa Esa Rättyä. 
Mäntyahon orkesteri avustaa. 
Kirkkokahvit täytekakun kera 
Keskustan seurakuntatalossa 
messun jälkeen.
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten retki Tor-
nio-Haaparantaan ma 1.10. 
Yhdessä Pohjois-Pohjanmaan 
näkövammaiset ry:n kanssa. 
Hinta 10 e sis. matkat, ruokai-
lun ja opastetun kiertoajelun. 
Iltapäivällä ostosaikaa Ikeassa. 
Ilm. viim. 14.9. näkövammais-
ten yhdistykselle p. 311 5653. 
Opasta voit kysyä diakonia-
työntekijä Paula Mustoselta p. 
050 430 5178.
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten perheleiri 
21.–23.9., Rokuan leirikeskus. 
Ilmoittautumiset 7.9. mennessä 
p. (08) 3161340.

Lähetys
Lähetyssoppi to 13.9. klo 10–
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Myyjäiset ja kahvila. Tansanian 
lähetit Ritva ja Mauri Niemi 
vierailevat klo 12.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 12.9. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Sanansaattajien lähetysilta 
su 9.9. klo 18.30, Karjasillan 
kirkko. Mukana Juha Auvinen ja 

Jukka Norvanto sekä Lauri Koti-
la Karjasillan seurakunnasta. 
Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 11.9. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Nimikkolähettien vierailu su 
9.9. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Karjasillan ja Tuiran 
seurakuntien yhteiset lähe-
tystyöntekijät Ritva ja Mauri 
Niemi Tansaniasta vierailevat 
kirkkokahveilla.

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Makasiininkadun pyhäkoulu 
su 9.9. klo 12. 
Päiväkerhot:
Ma 10.9. klo 13, Heinätorin 
seurakuntatalo.
To 13.9. klo 13, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Perhekerhot:
Ke 12.9. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 13.9. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti.

karjasillan seurakunta

Olkkari ma 10.9. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. Äidit, 
isät ja lapset, leppoisaa yhdessä-
oloa, kahvittelua, biljardia yms. 
lisätietoja 050 4334 102.
Perhekerhot:
Ma 10.9. klo 9.30, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ti 11.9. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ke 12.9. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko.
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Karjasilta: Rebekka Amrita 
Adalmiina Ruuska, Pong Kaapo 
Puthipong Pyrrö, Alisa Marlee-
na Kaikkonen, Inka Sofia Maja-
va, Venni Viljami Määttä, Sonja 
Alisa Niemelä, Gabriela Alessia 
Pisano, Jere Niklas Juhani Rau-
tiainen, Saga Maria Josefiina 
Seppänen, Emmi Maria Inkeri 
Sohlo, Julia Annastiina Vatjus, 
Oona Katariina Kela.
Tuira: Aino-Sofia Eveliina 
Haataja, Pyry Aslak Halonen, 
Jere Matias Heikkinen, Aino-
Kaisa Emilia Hämäläinen, Onni 
Matti Oskari Jokela, Ella-Noora 
Alexandra Järvelä, Saku Joel 
Ilmari Karjalainen, Anni Au-
rora Korhonen, Vikke Tapio 
Kämäräinen, Roosa Karoliina 
Ohtonen, Ninni Annika Orre, 
Aapo Olavi Ilmari Palosaari, 
Joel Veli Valtteri Peltola, Inari 
Maria Sofia Teräslahti, Noora 
Maria Tuominen.
Oulujoki: Eero Aleksanteri 
Häkkinen, Severi Eeli Her-
manni Parkkisenniemi, Aukusti 
Leevi Sakarias Pulkkinen, Vella 
Vieno Josefiina Svala, Lotta 
Tuulia Henriikka Tonteri.

Hintan seurakuntatalon 
käyttöönottojuhla

sunnuntaina 9.9.2007 (Hintantie 89)

Messu klo 12
Käyttöönottosiunaus Hannu Ojalehto,

saarna Paavo Moilanen, liturgia Ilkka Mäkinen,
avustajat Riitta Kentala, Pentti Kortesluoma ja 

Pertti Lahtinen. Kanttorina Lauri Nurkkala.
Nuoret, kuoro ja Tervapartio avustavat.

Kirkkokahvit
Juhla 

Alkusanat ja juonto Ilkka Mäkinen
Typen Lauluveikot, joht. Heikki Jämsä

Historiikki, kronikka Leena Rautio 
Sketsi Tervapartio

Juhlapuhe kansanedustaja Matti Ahde 
Säestää nuorten housebändi

Avoimet ovet klo 16 saakka

Ke 12.9. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. Aiheena Jumalan 
huolenpito.
Ke 12.9. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 12.9. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 12.9. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ip-pyhäkoulu to 13.9. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Pyhäkoulu su 9.9. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana.
Perhekerhot:
Ke 12.9. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 12.9. klo 9.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Ke 12.9. klo 9.30, Toppilan 
Monipalvelukeskus. 
Ke 12.9. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 13.9. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot:
Ke 12.9. klo 9.30, Saarelan seu-
rakuntakoti. 
Ke 12.9. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
Ke 12.9. klo 9.30, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti. 
Ke 12.9. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti, väliaikaistilat. 
Ke 12.9. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 12.9. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 13.9. klo 10, 
Vanha Pappila. 

varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot alkavat 
viikolla 37.  Lisätietoja  13.9. 
ilmestyvässä lehdessä ja www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
tuiran seurakunta

Varhaisnuorten raamattupiiri 
to 6.9. klo 17.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 

Nuoret
Kulttuuriklubi la 8.9. klo 16, 
Tuiran kirkko. Tutustutaan 
ajatuksia herättävien leffojen 
ja kirjojen maailmaan. Vierai-
lemme mm. Starin näytöksissä 
ja kokoonnumme porisemaan 
Tuiran kirkolle teen ja kahvit-
telun merkeissä. Klubi kokoon-
tuu lauantai-iltaisin kerran 
kuukaudessa. Ryhmää vetävät 
Merja Oksman, Juha Vähäkan-
gas ja Helena Paalanne. Luethan 
ensimmäiseen kokoontumiseen 
8.9. sarjakuvakirjat Kiroileva 
siili ja Kamut – Lemmikkien 
aikaan.

karjasillan seurakunta

Nuorten ilta to 13.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Leppoisaa 
yhdessäoloa, pingistä, ym. pe-
lailua ja sanaa tarjolla pienen 
purtavan kera! Lisätietoja 040 
730 4118 tai 040 8315932.

tuiran seurakunta

Isoskoulutus I ke 12.9. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena Minä ja muut - tutus-
tuminen. Lisätietoja p. 040 524 
5944 tai merja.oksman@evl.fi.
Nuortenilta ke 12.9. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Tule 
sinäkin nauttimaan musii-

kista, pelihetkistä ja hyvästä 
seurasta!

Nuoret aikuiset
Sarastus-kuoron harjoitukset 
to 6.9. ja 13.9.  klo 18, Öbergin 
talo. Ohjelmistossa on reippaita 
nuorten hengellisiä lauluja. 
Kuoro on mukana gospelmes-
suissa. Uudet laulajat ovat ter-
vetulleita. Johtaa Noora Kataja 
p. 040 741 1331.
Peli- ja saunailta ke 12.9. klo 
18, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Oma pyyhe mukaan. 
Nuotion äärellä iltapala ja 
päätöshartaus.
OPISKELIJAJÄRJESTÖT:
OPKOn ilta la 8.9. klo 19, 
Öbergin talo. Onko Raamattu 
erehtymätön? Antti Leinonen.
Lutukan raamattupiiri ma 
10.9. klo 16, yliopiston Tellus-
kirjastossa. Luonnontieteen 
opiskelijoille.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 10.9. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Tapio ja 
Helena Räisänen: Parisuhteet 
Raamatussa.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 12.9. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kuka on 
autuas? Olavi Rimpiläinen.

tuiran seurakunta

Crossroads-ilta pe 14.9. klo 
19, Tuiran kirkko. Rukousta, 
hiljentymistä, ylistystä ja rentoa 
yhdessäoloa. Oulun ortodoksi-
sen seurakunnan kirkkoherra  
Raimo Kiiskinen puhuu todelli-
sesta ekumeniasta. Teejatkot.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten yhteinen kerho-
kauden aloitus to 6.9. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kahvitarjoilu. Linja-autoreitti: 
Toivoniemen pysäkki, kau-
punkiin mennessä oikealla 
puolella klo 12.15; Suomen 
pankin pysäkki klo 12.20; 
Intiön seurakuntatalon park-
kipaikka klo 12.30; Ratakatu 
linja-autoaseman  pysäkki klo 
12.40; keskustan palvelutalo 
Torikadun puolelta klo 12.45; 
Aurinkokoti klo 12.50. 
Hopealanka ma 10.9. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskustelua, laulua ja yhdessä-
oloa. Kahvitarjoilu.
Tarinatupa ke 12.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 13.9. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Keskustelua, 
laulua ja yhteistä toimintaa. 
Kahvitarjoilu.
Raksilan eläkeläisten kerho 
to 13.9. klo 13, Hautajaishuo-
neisto. Keskustelua, laulua ja 
yhdessäoloa. Kahvitarjoilu.

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerhot: 
Ma 10.9. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 13.9. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
To 13.9. klo 13, Kastellin kirk-
ko. 
Karjasillan eläkeläisten kerho 
to 13.9. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 
Tule tapaamaan muita eläkeläi-
siä. Tutustutaan, hiljennytään 
sanan äärellä, keskustellaan, 
lauletaan ja juodaan kahvit.

tuiran seurakunta

Vanhuslinja ke 12.9. klo 9-11, 
p. (08) 5314616. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys. 
Kun haluat keskustella sinua as-
karruttavista asioista tai pyytää 
kotikäyntiä. 
Eläkeläisten seurat to 13.9. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Puhujina pastorit Lauri Kujala 
ja Petteri Tuulos. Kahvitarjoilu. 
Linja-autoreitti: klo 11.50 Hii-
dentien päätepysäkki-Järvitie; 

klo 11.55 Alppilan pysäkki; 
klo 12 Tuiran kirkko; klo 12.05 
Mäntykoti; klo 12.10 Kangas-
tien palvelukeskus; klo 12.15 
Koskelan palvelukeskus; klo 
12.20 Koskelan seurakuntako-
din pysäkki; klo 12.25 Rajakylän 
seurakuntakoti; klo 12.30 Palo-
kan palvelukeskus; klo 12.35 Pa-
teniemen kirkko-Raitotie; klo 
12.40 Kuivasjärvi (Karjakentän 
pysäkki)-Kaitoväylä; klo 12.50 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Vireyttä ja voimaa 75+ ryhmä 
to 20.9., Lassintalon seniori-
keskus. Ryhmä on tarkoitettu 
Tuiran terveysasemapiirin alu-
een yli 75-vuotiaille asukkaille. 
Jokainen kerta alkaa jutustelun 
ja kahvittelun merkeissä ja jat-
kuu liikunnallisella tuokiolla. 
Tied. ja ilm. viim. 13.9. p. 044 
703 5154. Järj. mukana Lassin-
talon seniorikeskus.

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit: 
Ma 10.9. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakodin väliaikais-
tilat. 
Ma 10.9. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ma 10.9. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 13.9. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
10.9. klo 19, Huonesuon seura-
kuntakodin väliaikaistilat. 
Martantupa ti 11.9. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Leirit ja retket
Maata Näkyvissä -festarit 
Turussa 16.-18.11. Hinta ev.-
lut. seurakuntien jäsenille 65 
e, muille 95e, sis. kuljetus, 
majoitus, festaripaketti, yksi 
lämmin ateria päivässä, vakuu-
tus Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittaudu www.
oulunseurakunnat,fi/tapah-
tumakalenteri. Lisätietoja p. 
050 433 4102 tai p. 040 5747 
069. Festaritarjonnasta tsekkaa 
www.maatanakyvissa.net.

tuiran seurakunta

Työttömien leiri 8.–11.10.
Rokuan leirikeskuksessa Tuiran 
seurakuntalaisille. Hinta 17 e, 
sis. kuljetuksen, täysihoidon 
sekä vakuutuksen seurakunnan 
jäsenille. Ilm. viim. 20.9. p. (08) 
3161340. Lisätietoja p. 040 
5747149 tai p. 040 5747064.

OulujOen seurakunta

Perheiden retkipäivä la 22.9., 
Rokuan leirikeskus. Ohjelmassa 
mm. ulkoilua, marjastusta, 
pelejä, makkaranpaistoa. Hinta 
aikuiset 10 e, 4-10 v. 6 e ja alle 4 v.  
ilmaiseksi (sis. matkat, lounas, 
päiväkahvin ja vakuutuksen 
seurakunnan jäsenille). Lähtö 
Myllyojan seurakuntatalolta klo 
8.30 ja paluu noin klo 18. Ilm. 
viim. 7.9. p. 3161 340. 

Kuorot ja  
yhdistykset
karjasillan seurakunta

Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 6.9. klo 17, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Cantio Laudis -kuoron harjoi-
tukset to 6.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Sekakuoro, jonka ohjel-
misto koostuu vaativista kirk-
komusiikkiteoksista. Kuoroon 
pääsee koelaulun kautta.
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 10.9. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Kastellin kirkkokuoron har-
joitukset ma 10.9. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
Oulun körttiopiskelijoiden 
kuoro ma 10.9. klo 18.30, Kar-
jasillan kirkko. 
Mieskuoro Weljet ti 11.9. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Maikkulan tenavakuoro ke 
12.9. klo 17, Maikkulan kappeli. 
Kaikki 3-6-vuotiaat, jotka ovat 
kiinnostuneita tutustumaan 

musiikin saloihin laulaen ja 
leikkien. Tied. Riitta Piippo 
puh. 040 5833035.
Maikkulan lapsikuoron har-
joitukset ke 12.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Kaikille 7-
12-vuotiaille. Tied. Riitta Piippo 
puh. 040 5833035.
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 12.9. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Cantio Laudis -kuoron harjoi-
tukset to 13.9. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. Sekakuoro, jonka 
ohjelmisto koostuu vaativista 
kirkkomusiikkiteoksista. Kuo-
roon pääsee koelaulun kautta.

tuiran seurakunta

Sekakuoro Tuike to 6.9. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kuoro 
on avoin kaikille nuorille ja 
nuorille aikuisille. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia koelaulun 
kautta. Ilmoittautumiset Lauri-
Kalle Kallunki, 040 8457 309.

OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset/pien-
ten ryhmä ma 10.9. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Uusia 
kuorolaisia otetaan mukaan. 
Lisätietoja kuoronjohtaja Anna 
Haanpää-Vesenterä puh. 040 
5832 368.

muut menot
Virtaa välillämme -suhdekurs-
sille voi nyt ilmoittautua. Yksi 
ryhmä kokoontuu sunnuntai-
iltapäivisin (lastenhoito on jär-
jestetty) ja toinen viikonlopun 
aikana. Tiedustelut ja ilm. viim. 
14.9. Johanna Kerolalle, p. 050 
5402 558. www.oulunseurakun-
nat.fi/virtaa.
Pyöräretki kirkolta kirkolle 
la 22.9. klo 10–16, Karjasillan 
kirkko - Oulun tuomiokirkko 
- Tuiran kirkko - Hintan seura-
kuntatalo. Agricolan juhlavuo-
den kunniaksi teemme retken 
Raamattuun ja kirkolta kirkolle. 
Lähdemme tuomiokirkosta klo 
10. Klo 11 saavumme Karjasil-
lalle. Klo 11.30 lounas 5 e. Klo 
12.45 pyöräily Hinttaan. Klo 
14.15 pyöräily Tuiraan, jossa 
klo 15 kahvi 2 e. Ilm. viim. 20.9. 
www.oulunseurakunnat.fi tai 
Ulla Mäkiselle, 040 5065 511. 
Ota kypärä mukaan! 
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. 
Fransupiiri ti 11.9. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. Tule 
solmeilemaan fransupitsiä. 
Ohjaajana Terttu Hietala.
Sadonkorjuujuhla su 9.9. klo 
17, Kastellin kirkko. Aloitamme 
pyhäkouluhetkellä kirkkosalis-
sa, saat mukaasi siunatun leivän, 
maistiaisia sadonkorjuusadosta, 
tietoa syksyn toiminnasta. 
Ajatuksen siivillä -kirjalli-
suuspiiri ti 11.9. klo 18, Karja-
sillan kirkko. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 12.9. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Puuhakerho ma 10.9. klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Kerho kokoontuu 
myös keskiviikkoisin klo 9.

Tuomiokirkko: Ebba Annikki 
Ajanki 82 v.
Karjasilta: Juho Harri Oskari 
Hiironen 18 v.
Tuira: Lauri Juhani Alanko 
58 v, Kerttu Vilhelmiina Wes-
terlund s. Rautio 76 v, Edla 
Matilda Sohlo s. Määttä 67 v, 
Anni Wilhelmiina Hämälä s. 
Kivelä 91 v.
Oulujoki: Taisto Albert Illikai-
nen 58 v, Jukka Petteri Palo 41 v, 
Jouni Antero Joensuu 63 v.

Tuomiokirkko: Jussi Henrikki 
Rättyä ja Hanna-Riikka Anniina 
Kurvinen, Mikko Otto Antero 
Laakkonen ja Katja Maria 
Kuusela, Janne-Juhani Laukka 
ja Riitta Marjaana Löf, Kai Veijo 
Mikael Sirniö ja Miia-Maarit 
Savikuja, Ilkka Johannes Tuo-
vinen ja Reetta Liisa Saarenpää, 
Jari-Pekka Rönkkö ja Emilia 
Tuulikki Ihatsu, Jari Aslak Re-
ponen ja Hilkka Liisa Jussila, 
Raimo Kalevi Kämäräinen ja 
Maire Maarit Luosujärvi, Ali 
Evert Oksala ja Katja Maaret 
Tauriainen, Lauri Johannes 
Wannas ja Paula Annina Ra-
sinaho.

Karjasilta: Janne Johannes Poh-
jolainen ja Virva Sisko Tuulia 
Joensuu, Samuli Johannes Jak-
kula ja Anna-Leena Kolppanen, 
Panu Erkki Huczkowski ja Jenni 
Kaisa Emilia Front, Jukka An-
tero Parkkinen ja Katja Maaria 
Pihkakoski, Mikko Petteri Mat-
tila ja Tiina Johanna Pirkola, 
Tuomas Mikko Einari Kulha ja 
Linda Maarit Rosberg.
Tuira: Aaro Iisakki Lukkarinen 
ja Sanna Sofia Pauliina Pyykölä, 
Juha Adolf Järvelä ja Sanna 
Marika Niemelä, Jouni Eero 
Juvonen ja Päivi Hanna-Maa-
rit Saarenpää, Jani Johannes 
Kynsilehto ja Paula Kyllikki 
Korhonen, Ari Tapio Alatalo ja 
Eeva-Kaisa Marjatta Kukkola, 
Ilkka Jussi Tapio Apila ja Elina 
Anne Tuulia Kauppi, Juha Pet-
teri Mustonen ja Outi Johanna 
Sukanen, Niko Jussi Fredrik 
Hietala ja Mirja Hannele Uusi-
Illikainen, Vesa Markus Salmela 
ja Johanna Maaria Mustonen, 
Pekka Antero Särkelä ja Anna-
mari Johanna Aho, Antti Veli Jo-
hannes Piila ja Laura Marjaana 
Eräpuro, Tero Juhani Hintsala ja 
Taija Marika Tauriainen, Hannu 
Juha Mäntykenttä ja Anja An-
nikki Miettunen.
Oulujoki: Antti Juhani Hautala 
ja Katja Johanna Tihinen, Anssi 
Markus Eskola ja Mari Helvi 
Helena Rissanen, Ari Juha Män-
tykenttä ja Taina Elina Airio, 
Reijo Päivö Matias Palokangas 
ja Aino Kaarina Korpi.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 9.9. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.
Deutschsprachiger Got-
tesdienst am Do 6.9. um 
18.30 Uhr in der kirche von 
Tuira. Mit Pastor Hans-
Martin Röker anschlies-
send Kirchkaffee.
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karjasillan seurakunta 
to 27.9. klo 18, Karjasillan kirkossa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 21.9. mennessä 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen puh. 040 574 7157  
ja pastori Juha Vähäkangas p. 040 574 7158. 

OulujOen seurakunta

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

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

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

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

 

itsemurhan kautta läheisensä menettäneille

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

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

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu neljä seurakuntaa,  

yhtymän johto ja neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä  

on noin 111 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 290. 

Tuiran seurakunnassa on yli 40 000 jäsentä, seitsemän  

kappalaista, kuusi seurakuntapastoria ja kirkkoherra.

Tuiran seurakunnassa on haettavana

1. KAPPALAISEN JA  
7. KAPPALAISEN VIRKA (uusi virka) 

Virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suoritta-
nut pappi (KJ 6:18). Palkkaus määräytyy hinnoittelu-
ryhmän A 01 mukaan H37–H39 (2 541–3 189 e/kk).

Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä 
ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja seura-
kuntayhtymän osoittamalta lääkäriltä saatu todistus 
terveydentilastaan.

Tarjoamme
- monipuolista ja haasteellista seurakuntapapin  
 työtä, keskeisenä jumalanpalveluselämä,  
 kirkolliset toimitukset ja rippikoulutyö, oman  
 työn erityinen vastuualue neuvotellaan yhdessä  
 muun papiston kanssa.
- suuren työyhteisön edut, monipuolisen  
 ammattiosaajien joukon, joka työskentelee ja  
 tukee toisiaan tiimiorganisaationa.
Arvostamme
-  ennakkoluulottomuutta haasteiden kohtaamiseen.
-  halua oman osaamisen kehittämiseen.
-  vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Lisätietoja: kirkkoherra Hannu Ojalehto,  
p. 0400 681 833, hannu.ojalehto@evl.fi
Hakemukset lähetetään Oulun hiippakunnan  
tuomiokapitulille 17.9.2007 klo 16 mennessä,  
osoitteeseen Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu.

www.oulunseurakunnat.fi

 

Hei sinä 15–18-vuotias neitokainen.
Tule mukaan tytöille 

tarkoitettuun Helmiklubiin. 

Siellä on mahdollisuus pohtia elämän suuria ja 
pieniä kysymyksiä luottamuksellisesti muiden 
klubilaisten kanssa. Mukavat naisnuorisotyön- 

ohjaajat luotsaavat klubia eteenpäin.

Helmiklubi starttaa  
tiistaina 18.9. klo 17  

Tuiran kirkolla, minkä  
jälkeen kokoontumiset 
ovat joka toinen viikko. 

Helmiklubi perustuu kir-
kon Helmijuttu-kirjaan.                     

                     
Lisätietoja ja 

ilmoittautuminen:
merja.oksman@evl.fi, 

puh. 040 524 5944

Vapaaehtoistyön peruskurssi 
6.10. klo 9 Myllyojan seurakuntatalo 

Kaipaatko tekemistä syksyn tullessa? Monenlaisia 
osaajia tarvitaan seurakunnassa - lähimmäisiä, ker-
honohjaajia, leiriavustajia ja muita tekijöitä. Kurssi 
toteutetaan viikonloppu- ja iltakurssina. Ilmoit-
taudu rohkeasti mukaan 26.9. mennessä Oulujoen 
kirkkoherranvirastoon p. (08) 3161 340.

vapaaehtoistoiminnan 
koulutus ikäihmisten 

ystävätoiminnasta 
kiinnostuneille  

Yksin asuvat ikäihmiset tarvitsevat vapaaehtoisen 
tukihenkilön antamaa aikaa. Vapaaehtoinen voi 
toimia muun muassa keskustelu- ja ulkoiluystä-
vänä sekä tarjota mahdollisuuden osallistua ko-
din ulkopuoliseen toimintaan.

Yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti omaishoi-
tajien työpanos on merkittävä. Tutkimusten 
mukaan omaishoitajat tarvitsevat taloudellisten 
ja konkreettisten palvelujen lisäksi henkistä tu-
kea. Kun omaishoitotilanne on arviolta noin 350 
000 perheessä, heidän tuekseen on kehitettävä 
uusia yhteisölliseen tukeen perustuvia toimin-
tamalleja.

vastuuta ilman korvausta

Ammattiavun lisäksi kodeissa tarvitaan oma-
aloitteista vastuun kantamista toisista ihmisistä 
ilman taloudellista korvausta. Vapaaehtoisuus 
pohjautuu haluun käyttää omia lahjojaan ja ai-
kaansa toisten hyväksi ja tarjoaa mahdollisuu-
den myös oppia uusia asioita, kehittyä ja kasvaa 
ihmisenä. Myös työelämän ulkopuolelle siirty-
minen saattaa johtaa haluun tehdä jotakin mie-
lekästä toisten hyväksi. Näin vapaaehtoisesta tu-
kihenkilötoiminnasta voi tulla hyvin merkittä-
vä elämänsisältö.

Oulun Seudun Mäntykoti ry järjestää yhteistyös-
sä Vapaaehtoistoiminnan  peruskoulutuksen 14. 
– 15.9. ja 11.10. Koskenkodissa, Koskitie 68.

Vapaaehtoisen tuella on suuri merkitys omaishoi-
tajan jaksamiselle sekä ikäihmisen kotona asu-
misen turvaamiselle, eikä mikään ammattiapu 
voi korvata sitä.

haukiputaan 
seurakunnan kuorot 

aloittavat syyskuussa
Lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin klo 17–18 srk-keskukses-
sa. Syyskausi alkaa to 6.9.  Uusia laulajia otetaan 
6. ja 13.9. klo 16.30 lähtien. Kuoro on tarkoitet-
tu 7–13-vuotiaille tytöille ja pojille. Tiedustelut, 
kuoronjohtajat Minna Pohjola ja Kaisa Säkki-
nen p. 040-5818 974.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu
Harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30. Syys-
kausi alkaa to 13.9. srk-keskuksessa. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia koelaulun kautta. Harjoi-
tusten ajaksi järjestetään lastenhoito. Tieduste-
lut, kuoronjohtaja Hannu Niemelä p. 040-5471 
660, hannu.niemela@evl.fi
Eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontumiset noin kerran kuukaudessa torstai-
sin klo 13–14.30. Ensimmäinen kokoontuminen 
on 20.9. Eläkeläisten musiikkipiirissä lauletaan 
yhdessä ja perehdytään musiikkiin muun muassa 
kuuntelun kautta, sillä musiikkipiiri ei ole kuoro. 
Tiedustelut kanttori Hannu Niemelä.
Haukiputaan projektikuoro
Kuoron toiminnasta ilmoitetaan myöhemmin. 
Kuoron taustayhteisöt ovat Haukiputaan seura-
kunta ja Kiiminkijoen opisto. Tiedustelut Han-
nu Niemelä.

euroopan kristittyjen 
edustajat kokoontuvat 

romaniassa 
Romaniassa järjestetään syyskuun alussa Euroopan kolmas 
ekumeeninen yleiskokous. Kokous alkoi tiistaina 4. syys-
kuuta ja päättyy 9. syyskuuta. Reilut 2 000 eurooppalais-
ta kristittyä kokoontuu Transilvaniassa sijaitsevaan Sibi-
uun. Merkittävää on, että tapahtumaan osallistuu edusta-
jia kaikista Euroopan kirkoista. Kokouksen järjestävät yh-
dessä Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) ja Euroopan 
katolisten piispainkokousten neuvosto (CCEE).

Euroopan kolmas ekumeeninen yleiskokous kokoaa kristit-
tyjä ennen kaikkea tutustumaan toisiinsa ja toistensa tapaan 
uskoa. Varsinaisia päätöksiä kokouksesta ei odoteta.

Suomesta yleiskokoukseen osallistuu edustajia Suomen 
luterilaisesta kirkosta, Suomen ortodoksisesta kirkosta ja 
Katolisesta kirkosta Suomessa. Arkkipiispat Jukka Paarma 
ja Leo johtavat kirkkojensa delegaatioita.

Keskeisiä puheenvuoroja kokouksessa pitävät muiden 
muassa EU:n komission puheenjohtaja Manuel Barroso, 
Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartholomeos, 
kardinaali Walter Kasper Vatikaanista ja Västeråsin tuo-
miorovasti Margarethe Isberg.

Kirkkojen eurooppa 
on kokonainen

Kirkkojen Eurooppa on enemmän kuin EU. Toinen koko-
uksen järjestäjistä, Euroopan kirkkojen konferenssi EKK, on 
aina puhunut kokonaisen Euroopan puolesta, joka ulottuu 
Jäämereltä Välimerelle ja Atlantilta Uralille. Järjestö syn-
tyi kylmän sodan aikaan luomaan yhteyttä Eurooppaan. 
Monille rautaesiripun takana eläneille kirkoille Euroopan 
kirkkojen konferenssi oli yksi harvoista tai ainoa kontakti 
läntiseen Eurooppaan ja ekumeniaan.

Euroopan kirkkojen konferenssiin kuuluu yhteensä 126 
ortodoksista ja protestanttista kirkkoa kaikista Euroopan 
maista sekä lisäksi 43 erilaista kristillistä ja ekumeenista 
järjestöä.

Euroopan kirkkojen konferenssin kanssa kokouksen toi-
sena järjestäjänä on Euroopan katolisten piispainkokousten 
neuvosto. Neuvosto edustaa katolista kirkkoa Euroopan 
kirkkoja koskevissa ekumeenisissa yhteyksissä.

Euroopan kolmannen ekumeenisen yleiskokouksen isän-
tämaa Romania on EU:n tuore jäsen. Se liittyi jäseneksi 
vuoden 2007 alussa. Romania on valtaosin ortodoksinen 
maa. Romanialaisista yli 85 prosenttia kuuluu ortodoksi-
seen kirkkoon. He ovat uskonnollisesti aktiivisia ja maata 
on kutsuttu ”ortodoksiseksi Puolaksi”. Romaniassa on kaksi 
luterilaista kirkkoa, joissa on yhteensä alle 50 000 jäsentä.
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Harmoninen laulu on 
herkkää virittäytymistä 
rukoukseen. Pyhän 
Tuomaan kirkolla 
toimii lauluryhmä, joka 
antaa puhtaan äänen 
puhdistaa mielensä 
kaikesta hälinästä.

h iljainen A-äänne soi kirk-
kosalin avaruudessa. Pieni 
joukko ihmisiä istuu tuo-

leilla lähellä alttaria ja laulaa. Sil-
mät kiinni he kuuntelevat toisiaan, 
kun hyminä virtaa heistä esiin. A-
äänne muuttuu O:ksi ja U:ksi, sit-
ten M-kirjain täyttää laulajan kas-
vot ja suun värinällään. A-O-U-M, 
sama äänne kuin kaikkien mant-
rojen alkutavu OM, saa koko ke-
hon soimaan. 

Harmonisen laulun ohjaaja Mar-
ja-Liisa Mustonen tunnustelee 
käsillään, kuinka ääni resonoi rin-
takehässä, kaulassa ja nenänpäässä. 
Käsien liike seuraa sävelkulkua, 
pieninkin huokaus tuntuu lähte-
vän sydämestä asti. Kädet lähet-
tävät äänen matkaan. Arka ääni 
muuttuu ylistyslauluksi kauniisti 
kaikuvassa kirkossa.

On ihmeellistä, miten yksiääninen 
hyminä vetää huomion puoleensa. 
Keskittyminen kääntyy luontaises-
ti sisäänpäin. Tuntuu hyvältä vain 
levätä äänen virrassa. Jopa moot-
toritien humina soi taustalla kuin 
etäinen urkumusiikki.

Marja-Liisa Mustonen sanoo, 
että laulutaito ei ole tässä laula-
misen lajissa välttämätön. Mistä 
sitten kumpuaa hiljaisen laulun 
voima?

Laulu johdattaa 
pyhään

Harmonisen laulun kehittäjä, rans-
kalainen Iegor Reznikoff uskoo, 
että laulaminen on väylä ihmisen 
sisimpään. Syventymällä itsen-
sä kuunteluun avautuu vähitellen 
yhteys pyhään.

Muinaisista ajoista lähtien lau-
laminen on virittänyt ihmiset 
hartauteen ja ylistykseen eri puo-
lilla maailmaa. On ollut aikoja ja 
kulttuureita, joissa ihmiset elivät ja 
työskentelivät laulaen. Koko elämä 
muuttui rukoukseksi. Laulamalla 
noustiin arjen raskauden ja vaih-
tuvien tunteiden yläpuolelle.

Reznikoffin mukaan antiikin 
aikana ymmärrettiin syvästi, mi-
ten ääni vaikuttaa tietoisuuteen. 
Hän onkin tutkinut paljon vanhaa 
kristillistä laulumusiikkia ja tapaa, 
jolla nämä laulut on todennäköi-
sesti esitetty.

Arvokasta tietoa hän on saanut 
myös tutkimalla idän uskontojen 
perinteitä, joissa on säilynyt taito 
laulamisen käytöstä mietiskelyn 
välineenä. Luonnonkansoilla kuten 
pygmeillä ja Amazonin intiaaneilla 
on Reznikoffin mukaan vieläkin ky-
ky luoda soinnillisin keinoin yhteys 
näkymättömään maailmaan. Hän 
kehottaa kristittyjä ottamaan oppia 
näistä perinteistä – omassa kulttuu-
rissamme kun hellittämättömän 
rukouksen ja mietiskelyn perinteet 
ovat melkein unohtuneet.

Reznikoffin mukaan nykyihmi-

selle tekisi hyvää opetella kuunte-
lemaan sisintään. Laulaminen on 
hyvä keino päästä alkuun.

Monen korvat ovat kuitenkin 
turtuneet jatkuvasta melusaastees-
ta, ja musiikkikin on muuttunut 
kuluttamiseksi ja suorittamiseksi. 
Reznikoff toivoo, että löytäisim-
me uudelleen oman äänemme 
ylistyksen instrumenttina. Tämä 
voisi olla avartava kokemus yhtä 
lailla musiikin ammattilaisille kuin 
tavallisille ihmisille. 

Yksiäänisyydestä 
aukeaa harmonia

Marja-Liisa Mustonen on opis-
kellut harmonista laulua kursseil-
la, joita Reznikoff pitää Suomes-
sa vuosittain. Suuren vaikutuksen 
ovat tehneet myös Reznikoffin pi-
tämät konsertit kynttilöin valais-
tuissa kirkoissa. Ranskalaismesta-
ri on opetellut taidon laulaa kaksi-
äänisesti, ikään kuin duettona it-
sensä kanssa.

– Ei meinannut uskoa, että ne 
kaikki äänet lähtivät yhdestä ih-
misestä. Kuulosti aivan siltä, kuin 
laulua olisi säestänyt huilu, Mus-
tonen kertoo. 

Reznikoff haluaa tekniikallaan 
avata korvia äänen moniulottei-
suudelle: yksiäänisessäkin musii-
kissa soi mukana moniääninen 
harmonia, kunhan sen vain oppii 
kuulemaan. Erityisellä tekniikalla 
hän voi laulaessaan vahvistaa äänen 
eri taajuuksia eli yläsäveliä niin, että 
kuka tahansa voi ne erottaa. Yhden 
äänen sijaan soi kokonainen yläsä-
velsarja kuin sateenkaari.

Harmonisen laulun harrastajien 
ei tarvitse omaksua erikoisia laulu-
tapoja – pääasia on kuuntelun op-
piminen. Korvat herkistyvät, kun 
lauletaan niin sanotun luonnolli-
sen sävelasteikon mukaan ilman 
tasavireisten soitinten säestystä. 
Ja samalla harjaantuvat muutkin 
taidot: Katja Soudunsaari on 
oppinut ennakoimaan melodian 
liikkeitä kuulonsa johdattamana. 
Hilkka Penttinen kertoo, että op-
pinut laulutavan jossa ei jännitä 
eikä pinnistä ääntään.

Pyhän Tuomaan kirkkoon ko-
koontunut lauluryhmä laulaa yk-
sinkertaisia antiikin melodioita. 
Sävelmät opetellaan korvakuulolta 
ja ne lauletaan hitaasti, mietis-
kellen. Sävelet polveilevat pitkin 
moodia eli asteikkoa, jossa tietyt 
sävelet lauletaan kirkkaasti ja tie-
tyt tummasti. Hosanna filio David 

kuuluvat keskiaikaisen kirkkosä-
velmän sanat.

– Harmonisen laulun oppiminen 
ei ole vaikeaa, rohkaisee Marja-Lii-
sa Mustonen.

– Teoriassa se kuulostaa moni-
mutkaisilta, mutta asiat kyllä ym-
märtää kun laulaa itse.

riiKKa vuorijärvi

”Minun tavoitteeni 
on auttaa jokaista 
antamalla peruselementit 
ja alkusysäys, jotta hän 
voisi alkaa laulaa yksin 
ulkona, ja ylistää maan ja 
taivaan välissä tämän 
luomakunnan ihanuutta. 
Tai hiljaa kotonaan 
lausua joitakin tavuja, 
joihin sanotaan koko 
maailmankaikkeuden 
sisältyvän.”

iegor rezNiKoFF

Löytöretkiä laulun pyhään 
yksinkertaisuuteen

Musiikin kuunteleminen on terapeuttista, mutta laulami-
nen voi saada ihmeitä aikaan. Musiikkiterapeutit ovat huo-
manneet, että yksinkertaisten äänteiden laulaminen auttaa 
jopa vaikeimmin vammaisia ja dementoituneita. Suomessa 
tätä menetelmää on soveltanut muun muassa Raisa Salo-
heimo, joka käyttää siitä nimeä syvä ääniterapia.

Lauluäänen vaikutus perustuu siihen, että se resonoi sy-
vällä kehossa ja harmonisoi aivojen ja hermoston toimintaa. 
Hiljainen ja puhdas laulu rentouttaa, auttaa keskittymään, 
selkeyttää tietoisuutta ja lievittää kipua. Laulaminen kosket-
taa syvempää tietoisuuden tasoa, ja laulaen voidaan saada 
yhteys myös koomassa oleviin potilaisiin. 

Perusidea on yksinkertainen. Pienessä potilaista ja hoita-
jista koostuvassa ryhmässä lauletaan perusääniä pitkään ja 
syvään 5-10 minuuttia, niin että ääniaalto on tasainen. Sitten 
lauletaan muutamia intervalleja, ehkä pieni laulu. 

Harmonisen laulun kuuleminen voi vaikuttaa yllättävällä 
tavalla. Reznikoff pääsi todistamaan eräässä ääni-istunnossa, 
kuinka 30-vuotias vammainen, joka ei ole koskaan puhunut, 
sanoo yhtäkkiä “äiti”.

Samassa ryhmässä henkilö, joka ei ole koskaan noussut 
jaloilleen, alkaa liikuttaa pikkusormeaan – sillä hänkään ei 
puhu. Hänen hoitajansa ymmärtävät, että hän tahtoo nous-
ta. Häntä autetaan ja hän ottaa muutaman askeleen ensim-
mäistä kertaa eläessään. 

Musiikkiterapeutti Raisa Saloheimo on käyttänyt syvää 
ääniterapiaa kehitysvammaisten rippikoululeireillä Espoossa 
ja Helsingissä. Hänellä on hyviä kokemuksia ääniterapian 
käytöstä myös saattohoidossa ja autististen lasten kuntou-
tuksessa.

Suomalaiset terapeutit ovat soveltaneet laulun parantavaa 
voimaa lisäksi työhyvinvoinnin edistämisessä, synnytyksissä 
sekä äidin ja lapsen vuorovaikutuksen vahvistamisessa. 

Harmonisen laulun ryhmä harjoittelee Oulussa Pyhän 
Tuomaan kirkolla tiistaisin klo 18.30.

Laulu harmonisoi 
mielen ja kehon

Seurakuntien 
jäsentieto-
järjestelmää 
rakennetaan

Kirkon yhteinen jäsentietojär-
jestelmä tulee käyttöön vuon-
na 2010. Järjestelmä keskit-
tää kaikki kirkon jäsentiedot 
samaan valtakunnalliseen re-
kisteriin, mikä nopeuttaa ja 
yksinkertaistaa esimerkiksi 
virkatodistusten ja sukusel-
vitysten saamista.

Kirkkohallitus on päättä-
nyt järjestelmän dataosuuden 
rakentamisesta WM-Data 
Oy:n kanssa. Digiosuuden 
toimittajaksi valittiin kesä-
kuussa Affecto Oy.

Järjestelmä rakennetaan 
vuosien 2007-2010 aikana ja 
otetaan testikäyttöön osassa 
seurakuntia vuonna 2009. 
Tämän hetkisten tavoitteiden 
mukaan järjestelmän perus-
osa otetaan käyttöön kaikissa 
luterilaisissa seurakunnissa 
vuoden 2010 aikana. 

– Uudessa järjestelmässä 
seurakuntalainen saa jäsen-
tietopalvelut yhdestä seura-
kunnasta. Nyt esimerkiksi 
perunkirjoitusta varten tarvi-
taan virkatodistus jokaisesta 
seurakunnasta, jossa henkilö 
on ollut kirjoilla sen jälkeen 
kun hän on täyttänyt 15 vuot-
ta, kuvailee tietojärjestelmä-
päällikkö Inkeri Kranttila 
Kirkkohallituksesta.

Järjestelmän investointi-
kustannukset ovat noin viisi 
miljoonaa euroa. Käyttöön-
oton jälkeen kehittämiseen 
ja ylläpitoon kuluu arviolta 
reilu miljoona euroa vuodes-
sa. Kirkkohallitus kustantaa 
järjestelmän teknisen raken-
tamisen ja kehittämisen, seu-
rakunnat maksavat vain omat 
laitekustannuksensa.

Säästöt kymmeniä 
miljoonia euroja

– Säästö on kymmenessä vuo-
dessa arviolta 30 miljoonaa 
euroa. 10 miljoonan säästö 
kertyy teknisistä kustannuk-
sista ja 20 miljoonan säästö 
työmäärän vähentymisenä 
ja helpotuksina toiminnas-
sa. Nykyisin kullakin seura-
kunnalla on oma tietokanta ja 
järjestelmä, joita ne joutuvat 
itse kehittämään ja ylläpitä-
mään, sanoo Kranttila.

Myös tietoturva pystytään 
järjestämään yhtenäisesti ja 
keskitetysti, mikä vähentää 
siihen kohdistuvia riskejä ja 
kustannuksia.

Jäsentietojärjestelmässä on 
kaksi tietokantaa, johon koo-
taan nykyisten jäsenten tiedot 
sekä vanhojen kirkonkirjo-
jen ja arkiston perhelehtien 
tiedot.  Ennen tietokantaan 
siirtämistä kirkonkirjat ja 
perhelehdet mikrofilmataan 
ja digitoidaan.

Hankkeen edellytyksenä oli 
se, että seurakunnat ja kirkko-
herranvirastot liittyivät 2004 
yhteiseen tietoverkkoon eli 
Kirkko-verkkoon ja sen atk-
pohjaisiin jäsenrekisteripal-
veluihin. Vielä ennen vuotta 
2004 joissakin seurakunnissa 
tiedot kirjattiin käsin.

Kt
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O ululainen Lyly Rajala, 56, 
on tunnettu monista roo-
leista. Hän on ollut muu-

sikko, toimittaja ja vuodesta 2003 
kansanedustaja, ensin kristillisde-
mokraateissa ja sitten kokoomuk-
sessa. Radiotoimittajana hänen ta-
varamerkkinään oli rääväsuisuus. 
Vielä nykyäänkin monet sanovat 
hänen kanssaan keskusteltuaan, 
että julkisuudessa hänestä on saa-
nut aivan toisen kuvan.

 – Useimmat ihmiset vetävät jo-
tain roolia koko ajan. Roolilla ih-
miset suojelevat sisintään. Emme 
ole nudisteja sisäisen minämme 
suhteen, Rajala tietää.

– Olen saanut ihmissuhdeasioissa 
lujasti turpaan. Harvojen seurassa 
uskallan olla se mikä olen. Ehkä 
siksi minusta on tullut yksinäinen 
susi, Rajala sanoo.

Onneksi on joitakin paikkoja, 
joissa Rajala ei tarvitse roolejaan.

– Kirkot ovat yksi, Rajala sanoo. 
Hän kehuu erityisesti tiekirkkoja, 
jotka syntyivät Oulun tuomioro-
vastiksi valitun Matti Pikkaraisen 
aloitteesta. 

Kansanedustaja Lyly rajala väittää ettei voisi tehdä työtä, joka olisi ristiriidassa hänen omantuntonsa kanssa.

Ilman iltarukousta 
uni ei tule

– Tiekirkot ovat us-
komattoman kauniita 

paikkoja ja erinomaisia 
rauhoittumiseen. Siellä voi 

olla rauhassa ajatustensa ja 
omantuntonsa kanssa.
Toisen vastaavan hetken Rajala 

kokee joka ilta ennen nukahta-
mistaan.

– Luen joka ilta rukouksen, jon-
ka mummoni minulle opetti. Saan 
siitä turvaa. Ilman iltarukousta en 
saa unta.

omatunto on 
korkeimman ääni

Lyly Rajala kasvoi Sievissä herätys-
liikkeiden ristivedossa. Isänäiti ve-
ti häntä lestadiolaisseuroihin ja äi-
dinäiti körtteihin päin. 

– Sanon usein, että eri suuntiin 
kiskomisen takia minulla on niin 
pitkät kädet, Rajala sanoo.

Ehkäpä nuoruudessa koetun 
opillisen kiistelyn takia Rajalan 
on ollut vaikea sietää uskonnon 
sekoittamista politiikkaan. Hän 
erosi kristillisistä, kun uskonnol-
liset äänenpainot ja rituaalit näkyi-
vät puolueen toiminnassa hänen 
mielestään liikaa.

– Uskonnollinen vakaumus on 
yksityisasia eikä kuulu politiikkaan. 
Sitä paitsi Raamattu ei ole kaikille 
politiikkaan osallistuville pyhä kirja, 

joten asioita ei kannata perustella 
Raamatulla, Rajala sanoo.

Sen sijaan kristillisyyden pitäi-
si näkyä politiikassakin sydämen 
sivistyksenä.

– Uskon korkeampaan voimaan, 
jonka ääni kuuluu ihmisten omas-
satunnossa. Sitä meidän pitäisi 
kuunnella elääksemme ihmisiksi. 
Valitettavasti jotkut ovat panneet 
omantuntonsa narikkaan, hän 
toteaa.

Rajala sanoo, ettei voisi tehdä 
työtä, joka olisi ristiriidassa hänen 
omantuntonsa kanssa. Eri asia on, 
toteutuvatko asiat oikeudenmu-
kaisena pidetyllä tavalla. Eduskun-
nan lakivaliokunnan jäsenenä hän 
myöntää, ettei oikeus aina toteudu 
vaikka laki toteutuisikin.

– En kuitenkaan usko, että ku-
kaan kansanedustaja ilkeyttään 
yrittäisi huonontaa ihmisten oloja, 
hän puolustaa.

anteeksiantoa ja 
vastuullisuutta

Lyly Rajalalle tärkein kristillinen ar-
vo on anteeksianto. Jos ihminen ei 
pysty antamaan anteeksi, hän kerää 
itselleen ylivoimaista taakkaa.

Anteeksianto ei voi kuitenkaan 
olla automaatti, joka mahdollistaa 
vastuun pakenemisen.

– En hyväksy sitä, että maallikot 

julistavat toistensa syntejä anteeksi 
panemalla kädet toistensa pääl-
le. Se johtaa siihen, että yöllä voi 
puuhailla mitä vaan, kun aamulla 
on synnit anteeksiannettu, Rajala 
tuhahtaa.

Entäpä Rajalan omat synnit? Hän 
saa jatkuvasti vastaansa syytöksiä 
röyhkeydestä, välinpitämättömyy-
destä ja oman edun ajamisesta. Kan-
sanedustajat ovat helppo maalitaulu 
mille tahansa valituksille.

Niille, jotka osaavat kuunnella-
kin, Rajala kertoo mielellään elä-
mäntarinansa. Sairaan äidin isät-
tömänä poikana lapsuus ei ollut 
helppo, ja Lyly oppi taistelemaan 
tiensä kovimman kautta. Maahan 
lyötynäkin oli löydettävä itsestään 
voima nousemiseen. Tietynlainen 
röyhkeys on ollut pärjäämisen kan-
nalta tarpeen.

Rajala osaa herättää ihmisten 
myötätunnon. Omakohtainen 
tilitys auttaa näkemään ihmisen 
kansanedustajassakin. Mutta voiko 
lapsuuden vaikeuksilla oikeuttaa 
myöhemmän käyttäytymisen?

– Olen kehittynyt ihmisenä. Osaan 
nykyään käyttäytyä paremmin, Ra-
jala vakuuttaa. 

Lyly Rajala toimii jäsenenä Oulun 
seurakuntayhtymän kirkkovaltuus-
tossa ja  Tuomiokirkkoseurakun-
nan seurakuntaneuvostossa. Hän 
haluaisi tuulettaa seurakuntien 
vanhoillista ilmapiiriä radikaalisti 

ja antaa tilaa spontaanisuudelle ja 
oma-aloitteisuudelle.

– Perinteiset kirkonmenot eivät 
kiinnosta ihmisiä. Mutta musiik-
ki kirkoissa kiinnostaa. Musiikin 
avulla tavoittaa sanomalleen kuu-
lijoita. Esimerkiksi rap-musiikissa 
on usein hieno eettinen ja yhteis-
kunnallinen sanoma.

rytmimusiikkia 
sananjulistukseen

– Kumpi saa enemmän yleisöä, 
räppäri vai pappi? Rajala heittää ja 
kehaisee pappia, joka uskalsi saar-
nata Kempeleessä rap-tyyliin.

– En ymmärrä millä oikeudella 
kirkonihmiset väittävät, ettei jokin 
musiikki kuulu kirkkoon. Ei kirkko 
voi kulkea laput silmillä ja ohittaa 
sitä, mikä kuuluu ihmisten elämään, 
lataa rumpalina pitkään elantonsa 
ansainnut Lyly Rajala.  

Rajalan visio olisi tehdä juma-
lanpalveluksista ”ihmistenpal-
veluksia”. Jumalahan ei sinänsä 
palveluksiamme tarvitse, mutta 
lähimmäiset kyllä.

– Kirkon tehtävä ei ole palvella 
ihmisten vanhoillisuutta ja kont-
rollintarvetta. Seurakuntaelämä 
näivettyy, jos kirkkoon ei saada 
iloa, Rajala sanoo.

riiKKa vuorijärvi
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Kun ihminen ei näe, 
tavallinen kaupungilla 
asiointi muuttuu 
sokkotestiksi. Toimittaja 
laittoi pimentävät 
lasit päähän ja lähti 
kaupungille valkoisen 
kepin kanssa.

S uomessa on 80 000 näkö-
vammaista, ja suurin osa 
heistä on ikääntyneitä. 
Heikkonäköisten määrä 

on lisääntymässä. Miten heikko-
näköiset pärjäävät, kun näkevän-
kin on siristeltävä silmiään tieto-
yhteiskunnan sokkeloissa? 

No, aloitetaan helpommasta 
päästä. Kokeillaan, miltä tuntuu 
kuljeskella keskikaupungilla näkö 
sumennettuna. Näkövammaisten 
Keskusliiton aluetoimistosta  saan 
lainata laseja.

Senioripalvelujen toiminnan-
ohjaaja Maria Alaoja on lupau-
tunut mukaan opastajaksi, kun 
toimittaja lähtee erikoislaseineen 
kierrokselle. 

– Ihan yksin en uskalla päästää 
kadulle sellaista, joka on tottunut 
näkemään, hän naureskelee.

– Täysin sokeita on aika vähän. 
Joillakin näkökenttä on kaventu-
nut pieneksi pisteeksi ja joillakin 
on näkökentästä hävinnyt osia. 
Diabeteskin saattaa viedä näön. 
Näkötilanne voi vaihdella diabee-
tikoilla päivittäin. 

Silmänpohjan ikärappeuma on 
Alaojan mukaan ikäihmisten ylei-
sin näkövamma. 

– Ikärappeumaan sairastuu noin 

joka kymmenes yli 60-vuotias. Sii-
nä näköä on jäljellä näkökentän 
laidoilla.

Alaoja ojentaa toimittajalle lasit, 
joista on mustattu linssien keski-
osa. Alle ei saa laittaa omia silmä-
lasejaan. Laidatkin vielä teipataan, 
jotta niistä ei voisi kurkkia.

Syvyysnäkö 
koetteilla

– Hyvinhän tämä sujuu, ajatte-
lee toimittaja ja haparoi portaista 
ulos kadulle. 

Tien ylitys ja puistotielle meno 
opettavat heti, että huomio on 
kiinnitettävä jalkojen tuntoaistiin 
tarkemmin kuin näkevänä. Oikean 
näkökentän sivulla on pieni sel-
keähkö kohta, josta näen yllättävän 
hyvin. Mutta jos etuvasemmalta 
suhahtaisi äkkiä polkupyörä, sitä 
en huomaisi.

On vain luotettava siihen, että 
muut väistävät.

Minulla on valkoinen keppi, joka 
tarkoittaa sitä, että saatan tarvita 
apua. Itse en voi olla huomaamatta, 
että ohikulkijoiden katseet viipyvät 
minussa pidempään. Se hyvä puoli 
tässä on, että mainokset eivät häi-
ritse niin paljon.

– Mennäänkö Stockmannille, 
Alaoja ehdottaa. Se on sokkeloi-
nen ja monille näkövammaisille 
vaikea paikka. 

Auringosta talon varjoon astumi-
nen sokaisee hetkeksi. Näkövam-
maisilla silmän mukautuminen 
valon vaihteluihin on heikentynyt, 
ja ongelmaan saa tuntumaa mus-
tilla laseillakin. Kun näkee lähinnä 
yhdellä silmällä, on syvyysnäkökin 
huono. Alaspäin viettävä luiska 
tulee pienenä yllätyksenä.

vihreää vihreän 
vieressä

– Haluan herneitä, päätän herkku-
osastolla. Missä ovat muovipussit? 
Kumpi pää pussista avautuu? Sit-
ten herneenpalkoja pussiin.

– Mukaan meni muutakin, ilmoit-
taa Alaoja. Hämmästyn. Kuka voisi 
arvata, että hernekasan viereen on 
sijoitettu samanvärisiä avomaan-
kurkkuja? Saan kurkut pussista 
ulos käsikopelolla. Punnitseminen 
on oma toimenpiteensä.

Entä löytäisinkö hyllyistä tietyn 
merkkistä ruokaöljyä? No joo, teksti 
erottuu kahden sentin päästä tii-
raamalla. Suurennuslasi olisi hyvä. 
Karkkihyllyn vieressä tuumin, että 
tällä menolla saattaisivat heräteos-
tokset jäädä ostamatta. Sisupastillien 
löytäminen kestää ja kestää.

Entäpä kassalla asiointi? Onneksi 
käsilaukussa on pieniä seteleitä. En 
pystyisi laskemaan takaisin saamia-
ni kolikoita. Myyjän ääni muuttuu 
minulle puhuessaan kumman juh-
lalliseksi. 

Hups! Yritän ottaa liukuportaissa 
ajelusta hauskuuden irti. Askelman 
reuna katoaa aina, kun pitäisi astua 
sille. Ketteryys on näkövammai-
selle valttia. 

– Ikääntyneillä tasapaino-ongel-
matkin usein vaikeuttavat kulke-
mista, Alaoja muistuttaa. 

Norsuna 
posliinikaupassa

– Mitä sanot tästä kattauksesta? 
kysyy Maria Alaoja Stockmannin 
astiaosastolla. 

– Näkövammaiselle on helpom-
paa, jos esineet muodostavat sel-

Puolisokeana valojen ja 
varjojen viidakossa

keitä kontrasteja. Värikäs lautanen 
erottuu tummasta pöytäliinasta ja 
kahvi valkoisesta kupista. Jos ruoka 
ei erotu lautaselta, se saattaa jäädä 
syömättä.

Tuumin, että sävy sävyyn tuu-
nattu kattaus ehkä ilahduttaa hy-
vänäköistä silmää. Heikkonäköistä 
se haittaa. Vaarallisin on sentin 
paksuinen ruokotabletti, jonka 
reunalle osunut lasi olisi hetkessä 
nurin. Varsinkin tuollainen kor-
kea viinilasi.

– Tässä syitä siihen, miksi monet 
näkövammaiset eivät uskalla käydä 
ravintolassa, Alaoja kertoo.

Opastajani esittelee minulle kau-
pungin pahimman häikäisykohteen. 
Vimaan astuttaessa kattoikkunoista 
tulvahtaa auringonpaiste, ja sa-
maan aikaan olisi laskeuduttava 
portaita. Harmaat askelmat eivät 
erotu toisistaan.

Kadulle päästyä huokaisin hel-
potuksesta.

Mikä onni, ettei ole talvi  huu-
dahdan. Se tästä vielä puuttuisi, että 
joutuisi pelkäämään liukastumis-
ta. Näön pinnistäminen on tehnyt 
pään kipeäksi ja niskaa kiristää, 
kun on pakko jatkuvasti sihdata 
sivusilmällä.

Kuuloaistille 
käyttöä

Kirjastoon päästäkseen on ohitet-
tava katutyö. Siinäpä esterataa ker-
rakseen, kun katutyöt vaihtavat päi-
vittäin paikkaa. Onneksi värinäkö-
ni on hyvä, jotta erotan oranssin 
narun ennen ammottavaa kuop-
paa. Kepillä tunnusteltaessakaan 
työmaata ei huomaa, koska kep-
pi livahtaa narun ali.

Pääkirjaston lattian mustat vii-

vat helpottavat suoraan kulkemis-
ta. Mustalla reunustetut askelmat 
auttavat portaissa kulkua. Lasiovet 
ja lasiseinät voisivat olla loukkuja, 
mutta nyt en lankea niihin.

Kirjastotädin tiedoissa näkö-
vammaisten kirjoista olisi päivit-
tämisen varaa. Pääkirjastossa on 
vain kasettikirjoja, vaikka ne ovat 
poistumassa käytöstä ja korva-
taan Daisy-levykekirjoilla. Lisäksi 
on pari riviä isotekstisiä kirjoja ja 
cd-äänikirjoja. Ilman avustajaa 
kestäisi ikuisuuden, että löytäisin 
hakemani. 

– Näkövammaisilla on Celia-kir-
jasto, josta voi lainata kaikenlaista 
postitse, Alaoja selostaa.

Toria ylitettäessä löydän itseni 
parkkipaikalta. Auton ääniä kuuluu 
kahdesta suunnasta, enkä näe missä 
on jalkakäytävä. Avustaja opastaa 
pois vaaratilanteesta.

– Ongelma on monin verroin 
suurempi, jos ei kuule auton ääntä. 
Monilla vanhuksilla näkö ja kuu-
lo heikkenevät yhtä aikaa, Maria 
Alaoja tietää.

Kun olen vaeltanut takaisin 
Kumppanuuskeskukseen, iskee 
uupumus. Silmät sumennettuina 
hapuilu vaati uskomattoman suur-
ta tarkkaavaisuutta. Sivupöydältä 
löytyvät omat silmälasini ja saan 
entisen näköni takaisin.

Sen verran kokemus avasi silmiä, 
että mietin pärjäisinkö näkövam-
maisen avustajana. Avustajia on 
kuulemma vaikea saada.

riiKKa vuorijärvi

Lisätietoa näön heiketessä: Näkövam-
maisten Keskusliitto ry. Isokatu 47, 2. 
kerros Maria Alaoja 08-335009

Koiran kanssa kulku olisi ollut rattoisampaa, tuumasi toimittaja yrittäessään pärjätä ilman normaalia näkökykyään.
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Nämä nuoret ovat 
erityisiä, ja he tietävät 
sen hyvin. Heille on 
aivan selvää, että 
heillä on tärkeää 
sanottavaa.

i lmassa on vahva läsnäolon tuntu, kun 
joukko nuoria ja hiukan varttuneem-
piakin katsoo toimittajaa kiinteästi sil-
miin. Paikalle rientää lisää haastatte-

luun halukkaita. Toiset, jotka eivät pysty pu-
humaan, viittilöivät ja hymyilevät toimit-
tajan saapuessa. Eräs tyttö tekee elegantin 
tanssipyörähdyksen. 

Toimittaja ei muista, missä haastatte-
luun pääsy olisi herättänyt yhtä laajaa in-
nostusta. 

Kuinkahan moni tavis olisi kieltäytynyt 
kuvauksesta ja haastattelusta, koska miet-
tii ulkonäköään, vähättelee mielipiteitään, 
haluaa varjella asemaansa tai pelkää, mitä 
toiset ajattelevat?

Nämä nuoret ovat rehellisesti itsensä. Hei-
dän ei tarvitse antaa itsestään tiettyä kuvaa, 
koska jokainen heistä on erityinen omalla 
erityisellä tavallaan.

Toimittajalle alkaa tulla tunne, että nämä 
ihmiset tajuavat myös elämän perusasiat 
erityisen hyvin.

Mikä heidän mielestään on elämässä kaik-
kein tärkeintä?

elämä 
parhaimmillaan

Alkamassa on erityisdiakonian kehitysvam-
maisten nuorten leiri Rokualla, Oulun seu-
rakuntayhtymän leirikeskuksessa. Ulko-
pelit, onginta, makkaranpaisto ja soutelu 
ovat olleet haaveissa koko vuoden, edelli-
sestä kesästä asti.

– On ihana olla ulkona, Jaakko tiivistää 
lomatunnelman. Männyissä vipeltävät ora-
vapojat nauttivat olostaan yhtä lailla.

– Mitä teille merkitsee olla nuori ihminen? 
aloittaa toimittaja.

Perttu ei aikaile vastaustaan.
– On elämä parhaimmillaan, hän hy-

myilee.
Toiset eivät keksi lisättävää, mutta au-

rinkoinen olemus puhuu enemmän kuin 
sanat.

– Nuoren ihmisen kuuluu ajatella tulevai-
suuttakin, muistaa viimein Marjo.

Ehkäpä näille nuorille on tärkeää työssä 
käynti, opinnot tai asuminen itsenäisesti 
asuntolassa? Leirioloissa niitä ei kuitenkaan 
pohdiskella. Tunteet ohjaavat nuoria kiin-
nostavampaan suuntaan.

– Alkaa seurustelu kiinnostaa, virnistää 
Jaakko.

realistisia 
haaveita

Leiriläisistä moni istuu oman kullan kaina-
lossa. Merja rutistaa Jukka-Pekkaa ja sanoo, 
että siinä on hänen päivänsäteensä.

erityisten ihmisten onni

Marjo etsii vielä elämänkumppaniaan. 
Hän on kokenut pettymyksiä rakkaudessa, 
mutta tietää jo, mitä parisuhde parhaim-
millaan on.

– Rakas ihminen on sellainen, että on ilo 
jakaa onni, jonka on löytänyt. Voi kertoa ilot 
ja surut. Ja voi antaa myötätuntoa toisilleen. 
Myötätuntoa tarvitaan paljon.

Marjo tietää, että tunteen on oltava mo-
lemminpuolinen.

 – Rakkaudessa pitää muistaa, ettei elä niin 
kuin toinen. Ei saa pakottaa toista. Pitää elää 
omana itsenään, mutta yhdessä.

– Kyllä sen tuntee sydämessään, kun se 
oikea ihminen löytyy.

Perheen perustaminen olisi haaveista suurin. 

Realistisena nuorena naisena Marjo kuitenkin 
tietää, että yksinkertaista se ei ole.

– Vauvan hoito on vaikeaa. Erityissih-
miset eivät ehkä pysty hoitamaan vauvaa 
niin hyvin. On fifty-fifty-mahdollisuus, että 
lapsestakin tulee vammainen, Marjo sanoo 
hiljaa. Silti hänen olemuksestaan kuvastuu 
päättäväisyys ja toivo.

Poliitikkojen vai 
jumalan käsissä?

Miesten tapaan Jaakko kantaa huolta ky-
vystään elättää kumppani. Hän tekee ali-
hankinta- ja pihatöitä, mutta voisi sanoa, 

merja ja jukka-Pekka rakastavat toisiaan.

että hän on palkkakuopassa. Vaatimukset 
ovat silti vaatimattomat.

– Avotyöntekijöiden palkat ovat aivan lii-
an pienet, kolme euroa päivässä. Eihän sillä 
saa mitään! Olisipa palkka kuusi euroa. 90 
euroa kuukaudessa! Haluaisin lähettää ter-
veisiä sinne eduskuntaan, että milloin alatte 
meidän asioita hoitamaan.

Nuoren miehen kasvot kirkastuvat, kun 
hän muistaa nimeltä mukavia poliitikkoja. 
Vierailu puhujanpöntössä ja eduskunnan 
”herrahississä” kiinnostaisi.

Toimittaja päättää kuitenkin vaihtaa pu-
heenaiheen hengelliseksi. Jospa sittenkin on 
niin, että ihmisen kohtalo on poliitikkoja 
korkeammassa kädessä.

rauhaN tervehDYS SiirtYY 
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K ristilliseen etiikkaan on alusta pitäen kuulunut sairaiden, vammais-
ten ja muiden heikoilla olevien hyväksyminen osaksi seurakun-
taa. Moniarvoisessa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa kaikkia 

ei kuitenkaan miellytä se, että kirkko ottaa heikoimmat suojiinsa ja puo-
lustaa heidän etujaan. 

Uskonnottomien suunnalta on kritisoitu aatteellisen toiminnan ulot-
tamista niihin, joilla ei ole edellytyksiä itsenäiseen päätöksentekoon tai 
mielipiteensä ilmaisuun. Kirkon katsotaan olevan ideologinen yhteisö, 
joka pyrkii hankkimaan kannattajia kaikin keinoin. 

Oulun ev.-lut. seurakuntien vs. tiedottajan Satu Lapinlammen mukaan 
kritiikkiä herättää etenkin rippikoulujen järjestäminen kehitysvammai-
sille.

– Kritiikkiä on tullut nimenomaan yksittäisiltä ihmisiltä, jotka eivät 
itse ole vammaisia. Heidän mielestään kirkko käyttää kehitysvammaisia 
hyväkseen. He tuntuvat ajattelevan, että kehitysvammaiset ovat kirkolle 
vapaata riistaa, Lapinlampi sanoo.

vapaa-ajattelijat 
vastustavat

Vapaa-ajattelijoiden liitto on yksi tahoista, jonka mukaan kaikilla pitäi-
si olla mahdollisuus valita uskonnoton maailmankatsomus. Liiton mu-
kaan uskontoja koskeva opetus tulee antaa neutraalisti ja puolueettomas-
ti, kuten elämänkatsomustiedon oppiaineessa tehdään. Oppilaan on voi-
tava muodostaa kantansa eri vaihtoehtoja punnitsemalla.

 – Elämänkatsomuksen muodostaminen tulee tehdä rationaalisin perus-
tein. Moraalin opettaminenkin voidaan tehdä uskonnosta irrallaan, sanoo 
Vapaa-ajattelijoiden liiton toiminnanjohtaja Paula Vasama.

Alle 15-vuotiaille annettu tunnustuksellinen opetus on Vasaman mu-
kaan aivopesua. 

– Isojen kokonaisuuksien hahmottaminen vaatii älliä ja kokemusta. 
Vasta 15-vuotiaiden aivot ovat riittävästi kehittyneet, jotta he pystyvät 
rationaaliseen ajatteluun. Vastustamme lapsikastetta ja mielestämme 
alle 15-vuotiaiden liittäminen uskontokunnan jäseneksi on ihmisarvoa 
loukkaavaa. 

Rippikoulun pitoa kehitysvammaisille Vasama pitää yhtä arveluttava-
na. Hänen ei mielestään ei voida olettaa, että kehitysvammaisilla olisi ai-
kuisiässäkään valmiuksia asioiden järkiperäiseen arviointiin.

vammaisilla samat 
perusoikeudet

YK:n vammaisten oikeuksien julistuksen mukaan vammaisilla kuiten-
kin on samat perusoikeudet kuin muilla samanikäisillä kansalaisilla. Ke-
hitysvammaisten tukiliitto ry:n mukaan vammaisten pitää saada päättää 
omista asioistaan ja elämänkulustaan. Tähän kuuluu oikeus päättää esi-
merkiksi harrastuksista, ystävistä, seurustelusta, perheen perustamises-
ta ja uskonnosta. 

Suomen lain mukaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa, vaikka 
henkilö olisikin holhouksen alainen. Esimerkiksi  sosiaalihuoltoa toteu-
tettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide.

Paula Vasama asettaisi tieteellisen totuuden kaiken edelle. Tieteellisen 
maailmankuvan mukaan uskonnot ovat erhettä, koska niiden väitteitä ei 
tämänhetkisillä tieteen menetelmillä pystytä todistamaan. 

– Minun maailmankuvaani ei kuulu, että kenellekään valehdellaan, kos-
ka henkilö ei kestä totuutta. Ihmisen pitää olla niin vahva, ettei tarvitse 
lohduttavia valheita, Vasama sanoo.  

Sitä Vasama ei ryhdy pohtimaan, onko usko tieteen kaikkivoipaisuuteen 
yksi uskonto muiden joukossa.

riiKKa vuorijärvi

Kehitysvammaisten 
rippikoulu 

jakaa mielipiteet

Kaikilla on oikeus valita elämänkatsomuksensa.

rokuan leiriä odotetaan koko vuosi.

– Jumala rakastaa meitä, sanoo Marjo.
Muut nyökkäävät.
– Jumala on luonut meidät kaikki, Marjo 

painottaa.
Mitä te rukoilette Jumalalta?
– Minä rukoilen, ettei ihmiset tappelisi 

ja sodat loppuisi. Että ihmiset menisivät 
itseensä eivätkä syyttäisi aina muita, Marjo 
sanoo vakavana.

– Minä rukoilen, että Jumala anna minun 
syntini anteeksi! Jaakko huudahtaa. Hän 
laskettelee kuuluvalla äänellä Isä meidän 
–rukouksen. Hartauden tunne leviää koko 
seurakuntaan. Rippikoulun opit eivät selväs-
tikään ole pudonneet kuivaan maahan.

Perttu muistaa ihmisen katoavaisuuden. 
Hänen mukaansa sielu muuttuu tähdeksi, 
kun elämä päättyy maan päällä.

– Rukoilen Jumalalta, että saisin isäni 
takaisin.

talvella tulee 
tyhjyys ja pimeys

Nuoret kertovat kuulleensa monia Raama-
tun tarinoita. Auttaako tarinoiden pohtimi-
nen miettimään, miten ihmisen olisi elä-
mänsä elettävä?

– Jumala sanoi, että otsa hiessä ihmisen 

on leipänsä ansaittava. Nykyinen työelämä 
vaatii niin paljon.

Toimittaja hätkähtää. Luterilainen työ-
moraali ja kapitalistinen suorituskeskeisyys 
on siis iskostettu näihin erityisihmisiinkin. 
Aivan kuin vajavuuden tunne ei olisi heidän 
osanaan muutenkin!

Eikö kukaan nuorista ole kuullut, kuinka 
Jeesus puhui kukista ja taivaan linnuista, 
jotka  eivät tee työtä, mutta voivat silti elää 
huolta vailla?

Nuoret tuijottavat silmät rävähtämättä.
Mitä te pelkäätte? Kysyy toimittaja.
Nyt äänessä on Laura.
– Minua pelottaa vain yksinäisyys. Talvella 

tulee tyhjyys ja pimeys. Onneksi minulla on 
paljon ystäviä, joille voin puhua elämästäni 
ja rakkaudestani.

Mikä elämässä on kaikkein tärkeintä?
– Rakkaus. Se on tärkeintä, vastaa Laura 

mietittyään pitkään.

riiKKa vuorijärvi  
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Jokaisella Kristuksen 
ruumiin jäsenellä on oma 
paikkansa; kukaan ei 
ole parempi toistaan. Ne 
ihmiset joissa särkyminen 
on syvintä, ne jotka kärsivät 
erityisen suurta ahdistusta, 
pienimmät ja heikoimmat 
ovat yhteisön sydämessä 
– juuri heissä Jeesus on 
erityisellä tavalla läsnä, 
opettaa kehitysvammaistyön 
pioneeri Jean Vanier.

jean vanier:

Kehitysvammaiset opettavat 
seuraamaan Kristusta

Kehitysvammaiset ovat sydämellisiä, 
mutta silti heitä ei kannata romanti-
soida. valkovenäläiset orvot jaksoivat 
hymyillä vuonna 2001, vaikka valko-
venäjällä kehitysvammaisten olot 
eivät aina ole hyvät.
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j ean Vanier, 78, lienee merkittävin 
ja tunnetuin ”kehitysvammaisuu-
den teologian” teoreettinen ja käy-
tännöllinen kehittäjä maailmassa. 
Hän on tarjonnut innostavilla kir-

joituksillaan ja elämäntyönsä esimerkillä vä-
lineitä kehitysvammaisten kohtaamiseen ja 
heidän hengellisen syvämerkityksensä ym-
märtämiseen.

Katolilaisen kanadan-ranskalaisen läm-
pö, viisaus ja huumorintaju välittyvät kult-
tuuri- ja kirkkorajojen yli. Myös sanojen ja 
kielimuurien yli.

Luennoidessaan Suomessa Vanier on 
tempaissut suvereenisti aina mukaansa 
myös kaikki kehitysvammaiset kuulijansa. 
Puhumattakaan meistä, jotka olemme työs-
kennelleet kehitysvammaisten kanssa.

Kanadalaisen kuvernöörin lahjakas poi-
ka Jean kamppaili nuorena kutsumuksensa 
kanssa. Ensin upseerin ja sitten filosofian 
professorin uransa jättänyt mies lähti Rans-
kaan työhön syrjäytyneiden parissa.

Kiertäessään mielisairaaloita hän tutustui 
eräässä karmeassa hoitopaikassa kahteen ko-
via kokeneeseen kehitysvammaiseen.

– Aistin sen alkuhuudon joka nousi hei-
dän murtuneista ruumiistaan, sydämestään, 
mielestään. ’Voiko minua rakastaa? Onko 
minulla mitään arvoa?’, mies muistelee.

Viiteen maanosaan ja yli 30 maahan le-
vinneen Arkki-yhteisön syntysanat lausut-
tiin vuonna 1964, kun Jean Vanier kutsui 
kaksi kehitysvammaista miestä, Raphaelin 
ja Philippen, asumaan kotiinsa Trosly-
Breulin kylään.

Pian muitakin ihmisiä halusi tulla asumaan 
heidän kanssaan. Tänään Trosly-Breulin 
yhteisökodeissa asuu 500 ihmistä.

Arkin periaatteena on, että kehitysvam-
maiset ja heidän avustajansa elävät yhdessä. 
Kehitysvammaisten arvo ja ainutlaatuisuus 
tunnustetaan; heillä on yhtäläinen oikeus 
yhteyteen toisten ihmisten kanssa ja oikeus 
hengelliseen elämään.

Kehitysvammaisia on 
turha romantisoida

Kehitysvammaiset ovat opettaneet Vanieril-
le, mitä on Kristuksen seuraaminen.

– Yhteisöjemme sydämenä ovat aina kehi-
tysvammaiset. Vaikka he joskus ovat äkäisiä, 
väkivaltaisia, heikkoja, särkyneitä, sittenkin 
juuri he ovat opettaneet minua elämään, 
rakastamaan, opettaneet minulle tuskan ja 

kärsimyksen merkitystä.
Kehitysvammaistyön konkari ei romantisoi 

yhteisöelämistä eikä kehitysvammaisuutta. 
Hän tietää, miten tuskallista erilaisten ih-
misten, taustojen, tarpeiden ja tapojen yh-
teensovittaminen on.

Kehitysvammaiset eivät ole aina helpoim-
masta päästä olevia persoonia, vaikka heidän 
”onnellisuuttaan ja kykyään iloita pienistä 
asioista” tavataankin ihannoida.

Jean Vanier on nähnyt läheltä monien 
kehitysvammaisen kivun siitä kokemuk-
sesta, että he ovat olleet pettymyksiä van-
hemmilleen.

– He eivät täytä mittaa sellaisina kuin ovat, 
ja se luo syyllisyyden tunteen. He tuntevat 
loukanneensa vanhempiaan, koska eivät 
pysty olemaan heille iloksi, vaan huolen 
aiheeksi. He tuntevat olevansa arvottomia, 
he ovat vastuksena. Tästä nousee ahdistus 
ja hämmennys, sisäinen rikkinäisyys, kun 
ei voi luottaa itseensä eikä toisiinkaan. He 
eivät tunne kuuluvansa mihinkään.

Parannettavista 
tulee parantajia

Jean Vanierin keskeinen oivallus on, et-
tä Jeesuksen suuren salaisuuden paljasta-
vat ”köyhät ja heikot”: vammaiset, sairaat, 
työttömät, huumenuoret, aidsiin sairastu-
neet, nälkäänäkevät, ihonvärinsä takia kär-
sivät, yksinäiset ja loukatut…

He paljastavat kuin parhaat kristilliset 
opettajat ”normaaleille kunnon kansalai-
sille” heidän hengellisen tilansa vaatiessaan 

koko olemassaolonsa voimalla vastausta 
kysymyksiin ”rakastatko minua todella?” 
ja ”miksi olet hylännyt minut?”.

Vanier viittaa Jeesuksen opetukseen: Ku-
ka tahansa ottaa luokseen yhden näistä pie-
nimmistä minun nimeeni, se ottaa vastaan 
minut. Jos sinusta tulee köyhien ystävä, olet 
samalla Jeesuksen ystävä.

– Tuo murtunut ihminen paljastaa sinulle 
sinun oman sydämesi haavat ja sinun oman 
sydämesi kovuuden, mutta myös kuinka 
paljon sinua rakastetaan. Näin siitä, joka 
sinun oli määrä parantaa, tuleekin sinun 
parantajasi.”

Jean Vanier kritisoi kovin sanoin pyrami-
di-mallin mukaan rakennettua yhteiskun-
taa. Huipulla ovat hyödylliset ja tuottavat 
menestyjät, joilla on valtaa, voimaa, rahaa 
ja etuoikeuksia. He voivat heittää alas hyö-
dyttömille hyvinvointia, mutta ihmisten 
välinen etäisyys säilyy.

Hän kannattaa Paavalin ajatusta Kris-
tuksen ruumiista, johon kuuluu monta 
erilaista jäsentä. Ne ruumiin jäsenet, joita 
pidetään muita heikompina ja hävettävim-
pinä, ovat elintärkeitä ja niidenkin tulisi 
olla näkyvillä.

ihmisten raja-aidat 
kaadettava

Jean Vanier uskoo Jeesuksen haluavan, että 
me hajotamme raja-aidat ihmisten väliltä.

– Jeesus ei halua ihmisten etsivän yksityistä 
rauhaansa, vaan että jaamme lahjojamme.

Katolinen hengenmies kritisoi sellaista 

”voimme yrittää saada hyvän omantunnon luomalla 
lakeja, joilla perustetaan kehitysvammaisille 
hoitopaikkoja. mutta mikään laki ei voi vaatia 

antamaan heille ystävyyttä, 
rakkautta ja kunnioitusta.” 

– jean vanier

mitä jos jeesus puhuukin sinulle köyhien 
ja heikkojen joukosta? mitä vastaat, 
jos hän sanoo tarvitsevansa työhönsä 

sinua ja sydäntäsi?”

– jean vanier

”kristillisyyttä”, joka kylvää hajaannusta 
ja ennakkoluuloja, eikä tee työtä rauhan ja 
sovinnon puolesta. Arkki-yhteisöjen asuk-
kaista suuri osa on kristittyjä, mutta Arkki 
on toivottanut tervetulleeksi myös ateistit 
ja muiden uskontojen edustajat.

– Ymmärrän ihmisiä, jotka eivät näe kirk-
koa hyvyyden lähteenä vaan kokevat tulleensa 
loukatuiksi kirkon instituution tai tuomitse-
vien moralistien taholta. Meidän on oltava 
heillekin merkkeinä Jeesuksen rakkaudesta, 
joka koskee kaikkia, Vanier linjaa.

Hänen mukaansa monet vapaaehtoiset 
tulevat Arkki-yhteisöön toteuttamaan kris-
tillistä vakaumustaan. Ateistit saattavat tulla 
pelkästä auttamisen halusta. He ovat usein 
aluksi hämmentyneitä siitä, miten sopeutu-
vat uskovien joukkoon, mutta heitä yhdistää 
rakkaus vammaisia kohtaan ja usko heidän 
ihmisarvoonsa.

Ja rakkaus on aina Jumalasta, on sen vä-
littäjä tästä tietoinen tai ei.

Useimmilla meistä on erilaisuuden koh-
taamisessa paljon opittavaa. Jean Vanier ja 
kehitysvammaiset ystävämme ovat näissä 
läksyissä aikamme suuria opettajia.

jaNNe viLLa

Lähteitä:
Jean Vanierin kirjat Elämme Arkissa (1989) 
ja Murrettu ruumis (1995) on suomentanut 
Anna-Maija Raittila ja Taisto Nieminen ja 
kustantanut Sinapinsiemen.
Arkki-yhteisön kotisivut: www.larche.org

Kehitysvamma merkitsee 
usein särkyneisyyttä. 
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N uorisotyöntekijä Sirkka ”Pe-
pi” Sihvonen tietää omasta 
elämästään, mitä on löytää 

Raamatun sanoma ja miten ilosa-
nomaa jakaa muillekin. Hänen his-
toriansa pitää sisällään monta läh-
temistä ja tulemista.

– Olen adoptoitu lapsi, joka on 
asunut lapsuutensa äitinsä kanssa 
pääkaupunkiseudulla, toiminut 20 
vuotta partiossa, ollut yli 10 vuotta 
aktiiviurheilijana ja pyörinyt ateis-
tina useita vuosia ennen kuin Isä 
palautti kotiinsa, hän luettelee.

Isän kutsuun vastaaminen muutti 
nuoren naisen elämän täysin.

– Evankeliumin ja anteeksian-
tamuksen synnyttämä ilo ja armo 
sai vallan ja heti oli selvää, että tätä 
haluan olla jakamassa eteenpäin.

Pienryhmässä tukea 
ja pohdintaa

Sihvonen on valmistunut nuori-
sodiakoniksi ja toiminut diako-
nina ja rippikoulun nuorisotyös-
sä. Vuonna 1984 ev.-lut. Kansan-
lähetys lähetti hänet Japaniin, jos-
sa hän työskenteli neljä työkautta. 
Kaksi vuotta sitten oli vuorossa pa-
laaminen Suomeen. Lähetystyön-
tekijä- ja kansainvälisyyslinjan vas-
taavan tehtävistä Sihvonen saapui 
Ouluun viiden järjestön yhteiseksi 
nuorisotyöntekijäksi: Kellonkarta-
non Ystävien, Kansanlähetyksen, 
Lähetysyhdistys Kylväjän, Opiske-
lija- ja Koululaislähetyksen ja Suo-
men Raamattuopiston. 

– Raamatun tunteminen on 
meidän kulttuurissamme ohen-
tunut erityisesti lasten ja nuorten 
parissa. Seurakunnan nuorisotyössä 
on niin monenlaisia haasteita, että 
raamattupiireille on vaikea löytää 
aikaa. Toivoisin voivani olla muun 
muassa seurakuntien apuna tällä 
saralla, Sihvonen kertoo.

Hän on Oulussa ja lähiympäris-
tössä vetänyt vuoden aikana useita 
raamattupiirejä.

– Pienryhmä antaa paremmat 
mahdollisuudet keskustella ja op-
pia yhdessä. Voidaan pohtia, mi-
ten sanomaa voisi soveltaa omaan 
elämään.

– Raamatulla on annettavaa 
kaikille iästä riippumatta! Se on 
ihmisläheinen kirja, ja kaikessa 
pyhyydessään se tuntee ihmisen 
kiusaukset ja kärsimykset sekä antaa 
toivon ja tulevaisuuden.

Sihvonen huomauttaa, miten 
Jeesus kehottaa lähetyskäskyssään 
opettamaan Jumalan sanaa.

– Seurakuntiemme toimintahan 
perustuu kastekäskyn antamaan 
velvollisuuteen. Koska kastamme 
seurakuntaan jäseniä, olemme 
vastuussa, että heille opetetaan ja 
kehotetaan pitämään kaikki, mitä 
Jeesus on sanonut.

Nuorten moninainen 
maailma

Nuorten elämä puhuttelee Sihvos-
ta päivittäin. Hän tietää heidän ki-
puilunsa.

– Koulu täyttää nuoren elämää 
enemmän kuin ennen. Tahti on tii-
vistä ja koeviikolla heidän elämänsä 
tuntuu pysähtyvän täysin.

Ympäröivä maailma on moni-
nainen ja moniarvoinen ja asettaa 
nuoren eteen erilaisia, ristiriitaisi-

rakas raamattu 
elämänohjeeksi

rakas raamattu -teemavuosi kannustaa tutkimaan jumalan sanaa, 
kertoo Pepi Sihvonen.

esteetön messu 
avautuu kaikille 

Oulun seurakuntayhtymä järjestää erityisdiakoniapalvelun 
40-vuotisjuhlaviikon kunniaksi messun, jossa on huomioi-
tu mahdollisimman monet vammaisryhmät. Oulun tuomio-
kirkossa 16.9. kello 16 vietetään esteetön messu, johon ovat 
vammaisten ja heidän avustajiensa lisäksi tervetulleita kaik-
ki seurakuntalaiset.

– Aiemmin meillä on vietetty eri vammaisryhmien kirk-
kopyhiä. Messu, jossa huomioidaan kaikki vammaisryhmät, 
on ilmeisesti Suomessa ensimmäinen laatuaan, kertoo Pau-
la Mustonen, näkövammaistyön diakoniatyöntekijä Oulun 
seurakuntayhtymästä.

Heikkonäköisiä ajatellen kirkon ovella jaetaan suuriteks-
tiset ohjelmalehtiset ja virsitekstit. Näkövammaiset saavat 
tekstit pistekirjoituksella. Istumapaikoille on helppo löytää 
avustajan opastuksella. 

Kuulemisen helpottamiseksi äänentoistosta ja induktion 
toimivuudesta on huolehdittu. Kuulovammaisia varten messu 
tulkataan viittomakielelle ja kirjoitetuksi tekstiksi.

Esteettömyyteen kuuluu myös ymmärrettävä sisältö, mikä 
ei hengellisissä tilaisuuksissa ole itsestään selvää. Selkokieliset 
lukukappaleet ja saarna helpottavat ymmärtämistä. Messu 
noudattaa lyhyempää viikkomessun kaavaa. Näin ollen se 
sopii hyvin lapsillekin.

Virret ovat tuttuja, ja niissäkin näkyy huolenpidon ja tur-
vallisuuden teema. 

– Ehtoollinen jaetaan sekä alttarilla että keskikäytävällä. 
Tämä helpottaa niitä, joiden on vaikea polvistua, kertoo 
Mustonen.

Kaikkia esteitä vaikea poistaa

Kaikkia esteitä messusta ei ole pystytty poistamaan. Jyrkki-
ne portaineen ja liuskoineen Oulun tuomiokirkko on mel-
koinen esterata liikuntavammaisille.

– Onneksi meillä on avustajia, jotka avustavat myös pyö-
rätuolilla kulkijoita. Järjestämme kuljetuksen paikalle tar-
vittaessa. Kuljetuksen voi pyytää soittamalla minulle, Mus-
tonen kertoo. 

Myös messun toteutuksessa pääsee esiin erityisdiakonian 
ihmisten ääni. 

Musiikista vastaa Mäntyahon orkesteri Tahkokankaan 
palvelukeskuksesta. Messussa avustaa eri vammaisryhmien 
jäseniä ja erityisdiakonian työntekijöitä. Kolehti kerätään 
yksinasuvien alkoholistien hyväksi.

Messun jälkeen juodaan kakkukahvit keskusseurakunta-
talolla. Myös siellä on tarjolla auttavia käsiä.

Mutta vaikka fyysiset esteet poistetaan, miten poistetaan 
ihmisten asenteelliset esteet jumalanpalvelukseen osallistu-
miseen?

– Kunpa tietäisinkin. Kaikkia ei asia kiinnosta, Mustonen 
toteaa.

– Yksi este ainakin poistuu, kun messu on iltapäivällä kel-
lo 16. Monethan eivät nykyään tunnu ehtivän messuun sen 
vuoksi, että haluavat nukkua sunnuntaisin pitkään. 

Hän toivoo esteettömän messun toimivan kannanottona 
siihen, miten eri ihmisryhmät tulisi huomioida seurakun-
tien rakennuksissa. 

– Myös muut päättäjät ja yrittäjät ovat tervetulleita kat-
somaan, mitä esteettömyyden huomioiminen vaatii, Mus-
tonen vihjaa.  

riiKKa vuorijärvi

Pikkarainen 
aloitti 
tuomiorovastina
teologian tohtori matti Pikkarainen 
asetettiin viime sunnuntaina tuomio-
rovastin virkaan oulun tuomiokirkossa 
piispanmessussa. virkaanasettamisen 
ja kirkkokahvien jälkeen nautittiin 
juhlalounas rauhalassa kutsuvieraiden 
kesken. aterian pääruoaksi tarjottiin 
mestari matin härkäpaistia.

akin maailmankatsomuksia. Yleis-
tähän on, että Raamatun arvovalta 
kyseenalaistetaan. Raamattupiirin 
yhtenä tarkoituksena onkin, että 
nuoret kristityt löytäisivät toisensa 
ja voiman elää kristittynä ympä-
röivässä maailmassa. Se olisi po-
rukka, jossa ei mitata onnistumisia 
ja epäonnistumisia.

Raamattu on kristinuskon perus-
kirja, jonka avulla oppii tuntemaan 
Jumalaa ja Jeesusta. 

– Tärkeää on tietää oman uskonsa 
perusteita ja ymmärtää miksi uskoo. 
Ja Raamattua tuntemalla uskaltaa 

paremmin keskustella erilaisia nä-
kemyksiä omaavien kanssa.

Tulevaisuudessa nuorille on 
kehitteillä uusia toimintamuoto-
ja. Ensi vuonna on suunnitteilla 
käynnistää lähetysrippikoulu Kel-
lonkartanossa.

– Siellä olisi puhumassa muun 
muassa lähettejä ja lähetysasiaan 
tutustutaan monin eri tavoin ja 
näin kerrotaan kirkolle annetusta 
yhteisestä tehtävästä, Pepi Sihvo-
nen hahmottelee tulevaa.

haNNa KarKKoNeN
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6.9.–13.9.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka

Su 9.9. klo 10 luoto-
laisten ja mökkiläis-
ten yhteinen messu. 
Messun jälkeen jutus-
telukahvit seurakun-
tasalissa.
Ti 11.9. klo 11 Eläkeliitto, vieraita 
Utajärveltä.
Ke 12.9. klo 9.30 päiväkerho.
To 13.9. klo 9.30 perhekerho Luu-
kulla.
To 13.9. klo 13 päiväpiiri seurakun-
tasalissa.
To 13.9. klo 14.30 Saarenkartanon 
hartaus.
To 13.9. klo 18.30 kirkkokuoro 
aloittaa laulukauden. Tervetuloa 
mukaan!
Pe 14.9. klo 19 Kuhmon kirkkokuo-
ron konsertti kirkossa: Kauneimmat 
hengelliset laulumme, johtaa Jarmo 
Kokkonen. 
Rauhanyhdistys: Su 9.9. klo 14.30 
seurat Saarenkartanossa.
Rovastikunnallinen retkipäivä mie-
lenterveyskuntoutujille Hailuodos-
sa ti 18.9. Ohjelmassa mm. käynti 
emutarhalla, ruokailu Luototalossa, 
tutustuminen luontonäyttelyyn ja 
kahvit. Päivän hinta 5 e. Ilmoittau-
tuminen 10.9. mennessä Marjolle, 
p. 040 743 0382.
Vihitty: Mikko Tapani Hanni ja Satu 
Suvi Tuulia Lehtisola.

Messu kirkossa su 9.9. 
klo 10, liturgia Sil-
jander, saarna Jukka 
Norvanto, kanttorina 
Säkkinen. Radiolähe-
tyspyhä. 
Juttukahvila Mar-
tinniemen srk-kodissa to 6.9. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Musiikki: Lapsikuoro: Syyskausi alkaa 
tänään to 6.9. Harjoitukset torstaisin 
klo 17-18 srk-keskuksessa. Uusia lau-
lajia otetaan tänään 6.9. sekä 13.9. klo 
16.30 alkaen. Kuoro on tarkoitettu 7-13 
-vuotiaille tytöille ja pojille. Huom. 
kuoroleiri Isoniemen leirikeskuksessa 
29.-30.9. Tiedustelut kuoronjohtajat 
Minna Pohjola ja Kaisa Säkkinen, p. 
040 5818 974.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
uusi toimintakausi alkaa srk-kes-
kuksessa to 13.9. klo 18.30. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia koelaulun 
kautta. Harjoitusten ajaksi järjestetään 
lastenhoito. Tiedustelut, kuoron-
johtaja Hannu Niemelä, p. 040 5471 
660, e-mail: hannu.niemela_at_evl.fi. 
Tervetuloa mukaan haasteelliseenkuo-
rotoimintaan!
Seurakuntakerho Kellon srk-kodissa 
ti 11.9. (huom. päivä) klo 13 ja srk-
keskuksen monitoimisalissa to 13.9. 
klo 13. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636.
Mielenterveysiltapäivä Isoniemen 
leirikeskuksessa ti 11.9. klo 12-16. 
Lounas, kahvit ja makkarat, hartaus, 
yhdessäoloa, ulkoilua, saunomismah-
dollisuus. Ilmoittautumiset ruokailun 
järjestämiseksi diakoniatoimistoon 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636, pe 
7.9. mennessä.
Kirkonkylän lähetyspiiri aloittaa 
toimintansa retkellä Keminmaahan ti 
11.9. Ilmoittaudu läh.siht. Ylimaulalle 
pe 7.9. mennessä, p. 040 5014 764. 
Lähetyspiiri kokoontuu joka toinen 
viikko pienryhmätilassa (Kirkkotie 10 
C) alkaen ti 25.9. klo 13. 
Kehitysvammaisten kirkkopyhä 
Kuivaniemellä su 16.9. klo 12. Lähtö 
kirkkopihasta klo 11. Ilm. tänään to 6.9. 
Minna Similälle, p. 040 5898 362.
Kaiken ikäisten reki Pyhätunturin 
Kairosmajalle 5.-7.10. Lähtö kirk-
kopihasta pe klo 16 ja paluu su n. klo 
18. Lauantain ohjelmaan 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.
Perhekerhot: Kirkonkylän Vakku-
rilassa (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.
Kellonkartano: Kaikkeen maailmaan 
-raamattu- ja radiolähetyspäivät 
8.-9.9., Jukka Norvanto, Juha Auvinen. 
Tilaisuudet la 8.9. klo 14, 16 ja 18.30, su 
9.9. messu klo 13, päiväjuhla klo 15.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: syys-
kauden avaus ry:llä pe 7.9. klo 18.30, 
seurat ry:llä su 9.9. klo 17, Ilpo Sippola, 
Jouni Hintikka, sisarilta Myllymäellä 
ti 11.9. klo 18.30 (Laitakarintie 12, 
Martinniemi), Jokikylä: päiväkerho 
Jokikylän koululla to 6.9. ja to 13.9. 
klo 17.30-19, raamattuluokka isoille 
ja pienille Kari Kaunistolla pe 7.9. 
klo 17, toimintakauden avajaiset 
ry:llä pe 7.9. klo 18.30, pyhäkoulut 
su 9.9. klo 12: Aki Sarajärvellä, Jukka 
Karsikkaalla, Seppo Rehulla, Harri 
Heikkalalla ja Ville Illikaisella, seurat 
Isoniemen leirikeskuksessa su 9.9. klo 
17, Hannu Kinnunen, Esko Mettovaa-
ra, Kello: ompeluseurat Kaisu ja Esa 
Sarjanojalla, Tiurasenpelto 2, pe 7.9. 
klo 18.30.
Kuollut: Taimi Elisabet Suontaus 87 
v., Toivo Olavi Heikkinen 86 v., Aino 
Salome Lehtiniemi 83 v., Rainer Martti 
Rafael Jalonen 62 v., Outi Annikka 
Kupiainen 51 v., Ermo Antero Ervasti 
50 v.
Avioliittoon kuulutettu: Mika Petri 
Similä ja Anna Margareta Vikström.
Kastettu: Anni Lyydia Tallavaara, Niilo 
Pekka Tapani Tyyskä, Olivia Linnea 
Holappa, Emil Roald Skiftesvik.

Messu su 9.9. kirkossa 
klo 10, Markku Palo-
saari, saarna pääsih-
teeri Juhani Auvinen 
Sanansaattajat ry:stä, 
kanttori Marja Ai-
nali. Kolehti  Kansan 
Raamattuseuran säätiölle nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön.
Messun päätyttyä kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus Intian radiolähetys-
työstä seurakuntakeskuksessa.
Jäälistä kirkkoon kuljetus su 9.9. 
Pyynnöt kirkkoherranvirastoon, p. 
040 584 4406 tai 8161 003 edelliseen 
perjantaihin klo 15 mennessä. Lähtö 
Jäälin ostoskeskuksesta klo 9.45. Paluu 
messun päätyttyä.
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. 
Hartaus to 6.9. klo 13 Kolamäessä 
vanhustentalon kerhohuoneessa, Saija 
Kronqvist.
Uuden poikakuoron aloitus to 6.9. 
klo 17-18 kirkkopirtillä. Kuoro tar-
koitettu 1-6 -luokkalaisille pojille. 
Tiedustelut Ulla Metsänheimolta, 
p.050 360 1866.
Lasten lähetysnäyttely Ilo sulle ja 
mulle seurakuntakeskuksessa.Yleisölle 
esitykset  to 6.9. klo 18. Torstaina on 
kirkkopirtillä pienimmille askartelua, 
jos vanhemmat ovat näyttelyssä.
To 6.9. kirkkokuorolaiset menevät 
Rauno ja Ulla Junttilalle Alakylään. 
Lähtö seurakuntakeskuksen parkki-
paikalta klo 18.15.
Rauhan Sanan seurat su 9.9. klo 15  
Montin-salissa, Esko Takkula.
Eläkeläisten seurakuntakerho 11.9 
.klo 12 Alakylän nuorisoseurantalolla 
sekä kirkonkylän kerho 11.9. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. 
Miesten hengellinen piiri ke 12.9. klo 
18 Vanha koulu, Lähimmäisen tupa, 
aiheena Jumalan huolenpito, Raamattu 
mukaan. 
Diakoniapiirien yhteinen luontoretki 
17.9. Koiteliin. Lähtö Jäälin srk-kodilta 
ja Kolamäen kerhohuoneelta klo 17. 
Sateen sattuessa olemme Suvelassa.
Lapsityö: Päiväkerhoissa vielä tilaa. 
Tiedustelut Birgitta Kontio, p. 040 
743 1901
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu klo 
9.30-11.30 tiistaisin Kirkkopirtillä ja 
torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin Kirkkopirtillä. Jäälin toi-
minta käynnistyy remontin vuoksi 
vasta viikolla 37.
Virtaa välillämme plus-kurssi.
Virtaa Välillämme -kurssi alkaa 30.9. 
Kokoontumiset sunnuntaisin klo 16-
19 Montin-salilla. Lastenhoito järjes-
tetään Kirkkopirtillä. Ilmoittautumiset 
14.9. mennessä perhetyöntekijä Saija 
Kivelälle, p. 040 560 9 678. Kurssille 
otetaan 3-5 paria.
Isien ja lasten ilta ma 10.9. klo 18-20 
Suvelassa.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokka 
pe 7.9. klo 18 rauhanyhdistyksellä. 
Lauluseurat pe 7.9. klo 19 rauhanyh-
distyksellä, Esko Mattila. Pyhäkoulu 
su 9.9. klo 12 Alakylässä Häklillä ja 
Vänttilällä, Huttukylässä Hekkalalla, 
rauhanyhdistyksellä, kirkonkylässä A. 
Karjalaisella ja kirkkopirtillä, Tirinky-
lässä Kotajärvellä.
Aikuisrippikoulu alkaa 13.9. Opetus 
jaksottuu syyskauden ajalle. Lisäksi 
seurakuntaan tutustumista. Tiedus-
telut kappalainen Saija Kronqvist, p. 
040 579 3245.
Seurat su 9.9. klo 17 rauhanyh-
distyksellä, Pekka Hintikka, Ilkka 
Alakärppä.
Vihitty: Timo Matias Koistinen ja 
Minna Kristiina Rahko, Heikki Olavi 
Jokikokko ja Sirpa Anneli Sillanpää, 
Juha Matti Ahola ja Jaana Kristiina 
Mylläri, Jarmo Antero Vainionpää ja 
Kyllikki Virva Annikki Pikkarainen.
Kastettu: Ninna Hilma Sofia Juntu-
nen, Oliver Sakari Kärkkäinen, Jami 

Juhani Johannes Laitinen, Jere Matias 
Turunen, Jussi Eemeli Kristian Uusi-
talo, Santtu Pekka Valtteri Vanhatapio, 
Roosa Aurora Ikäheimo, Siiri Sofia 
Lahtela, Joona Mikael Niskakangas, 
Niko Olli-Petteri Sassali, Pasi Olavi 
Tapio.
Kuollut: Aarne Henrik Kanniainen 
89 v.

Hartaus to 6.9. klo 
14.30 vuodeosastol-
la.
Sanajumalanpalve-
lus luomakunnan su 
9.9. klo 10 Rantaky-
län montulla (katsomo). Tornberg ja 
Kotkaranta. Sateella kappelilla. Kolehti 
nuoriso- ja opiskelijatyölle Kansan 
Raamattuseuran säätiön kautta.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 
10.9. klo 12 srk-talolla. Tarkoitettu 
omaistaan tai läheistään hoitaville ja 
myös heille, joilta omaishoitajuus on 
päättynyt/Maisa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 11.9. 
klo 18.30 Tuula ja Veikko Heiskarilla, 
Rännärintie  5.
Tupoksen Olohuone ti 11.9. klo 14-
16 Vanamon yläkerrassa. Ajatusten 
vaihtoa, kahvit, hartaus ja kassikorttien 
tekoa. (Jos askartelet, ota mukaan 
kankaan ja tapetin palasia, nauhoja, 
nappeja ym.) Ryhmä tarkoitettu aikui-
sille ja ikäihmisille, lapset vanhempien 
mukana. Kyllikki, Sari ja Maisa.
Seurakuntakerho aloittaa ke 12.9. klo 
12 Arboretum puupuistossa. Lähtö 
klo 11.45 Sarlotan nurkalta. Pukeudu 
lämpimästi.
Kirkkolaulajien harjoitukset ke 12.9. 
klo 18  srk-talolla. (Huom! päivä).
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu to 13.9. työntekijöiden 
opintomatkan vuoksi.
Kesärippikouluryhmän valokuvaus, 
opitun kertaus ja konfirmaatiohar-
joitukset pe 14.9. klo 17 kirkossa. 
Konfirmaatiojumalanpalvelus su 
16.9. klo 10 kirkossa.
Tulossa: Rovastikunnallinen retkipäi-
vä 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. Solmuja parisuhteessa -  pari-
suhdekurssi alkaa 19.9. ja kokoontuu 
8 kertaa Tupoksen Toimitilassa, Vana-
mossa. Ryhmään otetaan neljä paria, 
myös lähiseurakunnista. Ilm. vetäjille 
6.9. mennessä Kimmo Helomaalle, 
p. 044 7521 235 ja Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226. Kysele jäljellä olevia 
paikkoja. Virtaa välillämme Limingan 
rovastikunnan 3. suhdekurssi alkaa 
Tyrnävällä 18.9. ja kokoontuu 6 kertaa. 
Ilm. 7.9. mennessä Eija Salmenhaara, 
p. 044 7372 615 tai Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226. Kysele jäljellä olevia 
paikkoja. Seurakuntaretki kaikille 
halukkaille Kaustisille Kansanpa-
rannuskeskukseen 6.-7.11. Ilm. 3.10. 
mennessä. Lisätietoja seuraavassa 
lehdessä ja Sinikka Ilmoselta, p. 044 
7521 226.
Uusi Äitiverkko ryhmä alkaa Tu-
poksessa 4.10. klo 12-14. Ryhmä ko-
koontuu kolmen viikon välein yht. 10 
kertaa. Kyseessä on vertaistukiryhmä, 
jonka sisältö muovautuu yksilöllisesti 
ryhmän jäsenten tarpeiden mukaan. 
Aiheet voivat liittyä äitiyteen, lasten 
hoitoon, unelmiin, omaan verkostoon, 
jaksamiseen jne. Tämän ryhmän 
ohjelmaan kuuluu myös kansainvä-
lisiä elämyksiä. Ryhmä on tarkoitettu 
pienten lasten vanhemmille. Ohjaajina 
diakonissa Maisa Hautamäki ja psy-
kologi Laila Vainio. Lisätietoja ja ilm. 
26.9. mennessä Maisalle, p. 044 7521 
227 tai marja-liisa.hautamaki@evl.fi 
tai laila.vainio@liminka.fi.
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10, Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227.  Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri vintillä 

Vaalinäytemessu su 
9.9. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toim. Martti Heino-
nen, avust. Tuisku, 
Liikanen, Lauriala, 
kantt. Savolainen. 
Kirkkokahvit. Kolehti Kansan Raa-
mattuseuran säätiölle nuoriso- ja 
opiskelijatyölle.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.30-17.30 ja perjan-
taisin Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa klo 15-16. 
Naisten piiri aloittaa syyskauden to 
6.9. klo 18.30 kirkonkylän seurakun-
takodissa. Luemme 1. Korinttolais-
kirjettä. 
Nuortenaikuisten kuoron harjoituk-
set pe 7.9. klo 18 kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Laulamme uudempia 
hengellisiä lauluja. 
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. 
Vaalipaneeli ke 12.9. klo 18 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Alussa kahvitarjoilu. Seurakuntalaisilla 
on mahdollisuus esittää kysymyksiä 
kirkkoherraehdokkaille.
Aamusta iltaan -messu la 15.9. klo 
18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Puolitaival. Musiikin on 
säveltänyt Jussi Rasinkangas ja sanoit-

tanut Juhani Konola.
Kymmenen kerran Alfa-kurssi alkaa 
ma 17.9. klo 18-20.45 Helena Lunkin 
luona, Tienvieri 1 E 28. Mukaan mah-
tuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta. 
Ilmoitt., p. 040 512 6954. Yleistä tietoa 
alfa-kursseista www.alfakurssi.fi.
Rovastikunnallinen retkipäivä mie-
lenterveyskuntoutujille Hailuotoon 
ti 18.9. Retken hinta 5 e. Ohjelmassa 
käynti emutarhassa, tutustumista 
luontonäyttelyyn sekä mahdollisuus 
ostoksiin Hailuodon leipä ja lammas 
-puodissa. Ilmoittautumiset 10.9. 
mennessä Sirkku Määttä, p. 040 779 
0368.
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, p. 
0400 686 522, keijo.kaikkonen@mail.
suomi.net.
Eläkeläisten piirit alkavat viikolla 
38.
Diakoniatyöntekijöiden vastaan-
otolle ajanvaraus: Kirkonkylän dia-
koniatoimisto ma ja to klo 9-10 Leena 
Hintsala, p. 561 4540 tai 040 779 0365 
ja Arvo Yrjölä, p. 561 4541 tai 040 770 
7431. Kokkokankaan diakoniatoimisto 
ma ja ke klo 9-10 Sirkku Määttä, p. 561 
4643 tai 040 779 0368 ja Soile Pakkanen, 
p. 561 4642 tai 040 779 0367.
Kirpputori Ilonpisara avoinna 11.9. 
alkaen tiistaisin ja torstaisin klo 14-17, 
lauantaisin klo 10-13.
Varhaisnuorten kerhot alkavat vii-
kolla 37. Nuorisoseura: Urheilukerho 
tytöille ja pojille Sarkkirannassa/
nuorisoseuralla keskiviikko iltaisin. 
Poikien pelikerho nuorisoseuralla 
tiistaisin klo 16-17.30. Kokkokankaan 
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: Nuortenilta to 6.9. klo 19-21 
Vanhassa pappilassa. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 
17-18. Kempeleen seurakuntanuorten 
kotisivut: www.kempeleenseurakunta-
nuoret.com.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 7.9. 
klo 18 raamattuluokat alkavat ry:llä. Su 
9.9. klo 12 Kokkokankaalla pyhäkoulu 
Mäellä, Mikkolankuja 3, Paiturissa 
Heli ja Lasse Hintsalalla, Roinilantie 8, 
Keskusta-Ollila-alueella Sirpa ja Janne 
Göösilla, Teppolantie 280. Su 9.9. klo 16  
seurat ry:llä. Pe 14.9 - 15.9. perinteinen 
Kempeleen, Murron ja Tyrnävän ry:
n nuortenretki Siikatörmälle. Ilmoit-
tautuminen heti ry:n ilmoitustaululla 
olevaan listaan. 
Murron rauhanyhdistys: Pe 7.9. 
klo 19 lauluseurat Pauliina ja Mauri 
Korhosella, Ronkoteuksentie 12. Su 
9.9. klo 14 Murron rauhanyhdistyksen 
50-vuotisjuhla ry:llä, tervehdykset 
alkaen klo 12.
Kastetut: Iikka Aatos Aarnonpoika An-
nola, Lauri Santeri Kälkäinen, Hilma 
Sofia Loukkola, Teemu Heikki Einari 
Kaisto, Arttu Jerry Juhani Paananen, 
Veeti Erkki Sakari Koivisto, Konsta 
Mikael Kettukangas.
Vihitty: Turo Pentti Juntunen ja Soili 
Mirjami Kangas. Toni Pekka Korhonen 
ja Tuija Tuulia Määttä. Tero Juhani 
Hintsala ja Taija Marika Tauriainen.
Kuollut: Salli Hilja Katariina Mai-
jala s. Väänänen, 83 v. Arvo Ilmari 
Ainasoja, 79 v. Jarkko Juha Miikael 
Ollakka, 24 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  
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tilintarkastajille ja työntekijöille (myös 
Rantsilan työntekijät mukana).
To 13.9. nuorten lauluyhtye, The 
Road, konsertoi päivällä Pulkkilan 
yläasteella klo 12.15 ja illalla klo 19 
Piippolan Käsi ja taideteollisuus op-
pilaitoksella.

Kestilä
Pe 7.9. klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa, Räsä-
nen. 
Su 9.9.  klo 10 sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Piri, Kinnu-
nen. Kolehti Kansan Raamattuseuralle 
nuoriso- ja opiskelijatyöhön. 
Ti 11.9. klo 10 alk. seurakuntasemi-
naaripäivä seurakuntakodissa, kts. 
ylempää.
Ke 12.9. klo 10 - 13 ystävänkammari 
kerhokodissa. Klo 11 - 13.30 lasten päi-
väkerho ja klo 15 - 16.30 puuhakerho 
(0-2 lk) kerhokodissa, Rautio.
To 13.9. klo 11 - 13 perhekerho ja 
klo 15 - 16.30 sudarikerho, 3-6 lk, 
kerhokodissa. Klo 19 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa.
Tulossa: Su 16.9. klo 18 iltamusiikkia 
kirkossa, Haaparannan suomenkieli-
nen kirkkokuoro ja Eila Toikka sekä 
Kestilän kirkkokuoro ja Unto Määttä. 
Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu 
seurakuntakodissa.
Rauhanyhdistys: Pe 7.9. klo 19 om-
peluseurat ry:llä, Alpo Pikkarainen. 
Su 9.9. klo 12 seurat ry:llä, Jorma 
Lampela ja Martti Huhtala. Pe 14.9. 
klo 19 ompeluseuramyyjäiset ry:llä, 
Markku Pikkarainen. 
Kuollut: Martta Matleena Kemppai-
nen s. Myllyoja kirkonkylältä 91 v.

Piippola 
Su 9.9. klo 12 sana-
jumalanpalvelus kir-
kossa, Piri ja Kyöstilä. 
Kolehti nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön Kan-
san Raamattuseuralle.
Ma 10.9. klo 11 veteraanien laulu-
ryhmä ja klo 14.30 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa, Määttä.
To 13.9. nuorten lauluyhtye, The 
Road, konsertoi päivällä Pulkkilan 
yläasteella klo 12.15 ja illalla klo 19 
Piippolan Käsi- ja taideteollisuusop-
pilaitoksella.
Vihitty: Marko Tervonen ja Aija 
Laitinen.

Pulkkila 
Su 9.9. klo 10 sanaju-
malanpalvelus srk-ta-
lossa, Kautto, Kyöstilä.
Ke 12.9. klo 12 srk-ker-
ho srk-talossa. Klo 19 
lähetystiimin kokous srk-talossa.
To 13.9. nuorten lauluyhtye, The 
Road, konsertoi päivällä Pulkkilan 
yläasteella klo 12.15 ja illalla klo 19 
Piippolan Käsi- ja taideteollisuusop-
pilaitoksella.
Pe 14.9. retki miestenpäiville Kan-

Lukkarinkankaalla.
Ti 11.9. klo 10-11 3 v. -päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30-14.30 
4 v- päiväkerho (2.ryhmä) Lukka-
rinkankaalla.
Ke 12.9. klo 10-12 5 v -päiväkerho  
Lukkarinkankaalla. Klo 14 hartaus 
Lumilyhdyssä.  Klo 18.30 kirkkokuo-
ron harjoitukset srk-talolla.
To 13.9. klo 10-11.45 sisaruskerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 10-11.30 
perhekerho srk-talolla. Klo 14-16 
kokkikerho Lukkarinkankaalla. Klo 
19 Korsuhovin kerhohuoneella rukoil-
laan ja keskustellaan alueemme lapsi- 
ja nuorisotyön tulevaisuudesta.
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 4395788. Sudenpentu 
on 7-9 -vuotias, tervetuloa uudet ja 
vanhat sudenpennut.
Tulossa: Mielenterveysväen retki-
päivä Hailuotoon ti 18.9. Ilmoittau-
tumiset Marjolle diakoniatoimistoon, 
p 045 6381973, ma 10.9. mennessä. 
Retken hinta 5 e. Tarkemmat tiedot 
ja aikataulut Marjolta. Retken järjes-
tää rovastikuntamme seurakuntien 
diakoniatyö.
Tulossa: Lumigospel la 22.9. klo 18 
liikuntahallilla, tarkempia tietoja 
Niko Sepältä.
Rauhanyhdistys:Pe 7.9. klo 19 raamat-
tuluokka J Kiviahteella.Su 9.9. klo 12 
pyhäkoulu I= Eskola II= Holmi III= 
Hintsala klo 18 seurat kirkossa Esko 
Oksa ja Kyösti Karjula. Ma 10.9. klo 
19 sisarpiiri A&J Kiviahteella Teuvo 
Tanhua.Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 
I ti 11.9. II ke 12.9. III to 13.9. 
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
Vihitty: Sauli Elias Malinen ja Anu 
Hannele Myllymäki. Jarkko Ensio 
Kuha ja Annastiina Niemikorpi.

maanantaisin klo 12-14. Tervetuloa 
mukaan tutustumaan ja jatkamaan 
lähetystoimintaa!
Nuorisotyö: Nuortenilta nuorten 
kololla to 6.9. klo 18-20.
Varhaisnuorisotyö: Kerhotoimintaa 
1-6 -luokkalaisille alk. 3.9. Kerhojen 
järjestäjinä seurakunta, kunta ja 4H-
yhdistys. Maanantaisin: Klo 16-17 
Tupoksen puuhakerho 1-3 lk Vana-
mossa. Klo 16-17.30 tyttöjen liikun-
takerho Nuorisotalolla. Klo 17.30-19 
kirkonkylän kokkikerho 4-6 lk Hannu 
Krankan koululla. Tiistaisin: Klo 16-
17.30 Rantakylän puuhakerho 1-6 lk 
Rantakylän koululla. Klo 16-17 Tupok-
sen puuhakerho 1-3 lk Vanamossa. Klo 
16.30-18 kirkonkylän puuhakerho 4-6 
lk Nuorisotalolla. Klo 17.15-18.15 Tu-
poksen puuhakerho 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 16-17 
kirkonkylän seikkailukerho 1-3 lk 
Kotikololla. 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 
15.30-17 Alatemmeksen puuhakerho 
1-6 lk Lakeuden koululla. Klo 16-
17.30 Tupoksen kokkikerho 4-6-lk 
Vanamossa. Klo 16-17 kirkonkylän 
askartelukerho 4-6 lk  Kotikololla. Klo 
16.30-18 kirkonkylän kokkikerho 1-3 
lk Hannu Krankan koululla. Klo 17-
18.30 Ketunmaan puuhakerho 1-6 lk 
Ketunmaan koululla. Kerhotiedustelut 
nuorisotyönohjaaja Maria Matilainen, 
p. 044 7521 225.
Perhekerhot alkavat ti 11.9. Kotiko-
lolla klo 9.30-11 ja ke 12.9. Tupoksen 
Vanamossa klo 9.30-11.
Päiväkerhotyö: Mikäli lapsesi ei tarvit-
se kerhopaikkaa, ilmoita siitä pikaisesti 
Helenalle, p. 044 7521 230.
Partio: Ma 10.9. Vartioikäisten partio-
toiminnan aloitus seurakuntatalolla 
klo 18-20. Katsellaan kuvia Jambo-
reelta ja Havas-Pökkelöltä. Uusien ja 
vanhojen partiolaisten ilmoittautu-
minen toimintaan. Partiotoimisto, p. 
562 1223, Make käsipuhelin, p. 044 752 
1223. Sähköposti markku.korhonen@
evl.fi. www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 7.9. klo 18.30 
raamattuluokka (5-6) ry:llä. La 8.9. 
klo 18.30 ala-asteikäisten vanhempien 
keskusteluilta ry:llä. Su 9.9. klo 11.30 
pyhäkoulut ja klo 17 seurat ry:llä. Ke 
12.9. klo 19 sisarilta ry:llä. Varttuneiden 
kerho ti 11.9. klo 12 Vappu ja Olavi 
Kelalla, Kärpänkuja 1B4.
Kastettu: Katri Alma Marketta Härkö-
nen, Pieta Olivia Lumijärvi ja Paulus 
Hannes Utriainen.
Kuollut: Pekka Iisakki Kärki 57 v 10 kk 
3 pv ja Olavi Anttila 77 v 11 kk 10 pv.
Limingan srk:n kotisivut: 
www.liminganseurakunta.fi
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Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

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

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

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005
Syöpäsäätiö jakoi 3,4 milj. euroa

tutkimukseen v. 2006

To 6.9. klo 10-11.45 
sisaruskerho Luk-
karinkankaalla. Klo 
10-11.30 perhekerho 
srk-talolla. Klo 14-16 
kokkikerho Lukka-
rinkankaalla. Klo 19 
Korsuhovin kerhohuoneella rukoil-
laan ja keskustellaan alueemme lapsi- 
ja nuorisotyön tulevaisuudesta. 
Pe 7.9. klo 9.15 koululaisjumalanpal-
velus kirkossa, Timo Juntunen, kou-
lunsa aloittaneiden siunaaminen.
Su 9.9. klo 10  sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Timo Juntunen, kolehti 
nuoriso- ja opiskelijatyölle, Kansan 
Raamattuseuran säätiö.
Ma 10.9. klo 10-12 4 v-päiväkerho 

Su 9.9. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Heikki-
nen, saarna Pekka-
la, kanttori Kajava, 
lauluryhmä. Kolehti 
nuoriso- ja opiske-
lijatyöhön, Kansan 
raamattuseuran säätiö. Vanhemman 
väen kirkkopyhä, messun jälkeen 
kirkkokahvit srk-talossa.
Ma 10.9. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Pekkala.
Ti 11.9. klo 13 hartaus Muhoksen 
palvelukodissa, Heikkinen. Klo 14.30 
hartaus tk-sairaalassa ja klo 15 ryh-
mäkodissa, Pekkala. Klo 18 aikuisten 
raamattupiiri srk-talon kappelihuo-
neessa, Pekkala.
Ke 12.9. klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. 
To 13.9. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Kyllönen. Klo 14 hartaus Vire 
-kodissa, Pekkala.
Su 16.9. klo 16 jatkuu Raamattu rak-
kaaksi – luentosarja srk-talossa. Tar-
kemmat tiedot seuraavassa lehdessä.
Ti 18.9. rovastikunnallinen retkipäivä 
mielenterveyskuntoutujille Hailuo-
toon. Lähtö Muhoksen srk-talolta klo 
8.10, paluu n. klo 18.30. Ohjelmassa 
ulkoilua, tutustuminen emutarhaan 
ja luontonäyttelyyn sekä tietysti hyvää 
ruokaa ja kahvittelua. Retken hinta 5 
e. Tied. ja ilm. ma 10.9. mennessä, p. 
040 547 0784/Sari Mustonen. 
Lapset/perheet: perhekerhot ti klo 

9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa sekä to klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. Ti 25.9. 
perhekerhoretki satubalettinäytökseen 
Oulun balettiopistolle. Tanssisatu 
Pessi ja Illusia, näytös kestää n. 45 
min. Lähtö srk-talolta klo 8.45, linja-
auto ajaa Laitasaaren rukoushuoneen 
ja Päivärinteen srk-salin kautta. Kyyti 
ilmainen, näytökseen liput 4 e/hlö, alle 
1-vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautumi-
set perhekerhoissa. 
Nuoret: Kerhonohjaajakoulutus 8.-
9.9. Nuokkarilla. Yökahvila la 15.9. klo 
19.30-23.30 Nuokkarilla. Rippikou-
luinfo kaikille v. 2008 rippikoululaisille 
ke 19.9. klo 18 srk-talossa.
Partio: viikosta 36 alkaen ti klo 18-
19 poikavartio 10-13 v., to klo 18-19 
tyttö + poikalauma 7-9 v., to klo 19-
20 tyttövartio 10-13 v. Vaeltajat 14 v. 
kokoontuvat pari kertaa/kk. Tied. Kati, 
p. 050 554 2469 tai Riitta, p. 040 573 
3315 tai riitta.colpaert@evl.fi.  
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perhe-
kerho to klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 7.9. klo 19 
raamattuluokka 4-6 lk ry:llä. Klo 
19 ompeluseurat ry:llä. La 8.9. klo 
19 raamattuluokka-iltakylä 7-8 lk P. 
Räisäsellä. Klo 19 nuortenilta ry:llä. Su 
9.9. klo 12 ja 18 seurat ry:llä. Ma 10.9. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Kuollut: Pentti Olavi Suorsa 58 v.
Kastettu: Minttu Anni Kaarina Nie-
minen.

Kirkkoherranvirasto 
auki uudessa osoit-
teessa, Vattukuja 2.
Perhekerho- ja Park-
k ipa ikkatoiminta 
alkaa säännöllisesti 
viikolla 37.
Seurakuntakerhon retki Hailuotoon 
to 6.9. lähtö srk-talolta klo 9.
Avoimet ovet uudessa toimitalossa  
6.9. klo 15-19.
Messu kirkossa su 9.9. klo 10 ry:n 
kirkkopyhä, Pekka Kinnunen, kanttori 
Tuomo Kangas. Kolehti nuoriso- ja 
opiskelijatyölle, Kansan Raamattu-
seuran säätiö.
Sadonkorjuulounas su 9.9. klo 11-
13.30 srk-talolla lähetystyön hyväksi.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
12.9. klo 13.30, Minna Salmi.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 13.9. klo 11, Vesa Äärelä, Päivi 
Pulkkinen.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 13.9. 
klo 11.30, Taru Pisto.
Messu kirkossa su 16.9. klo 10, Vesa 
Äärelä, kanttori, Taru Pisto. Kolehti 
ahdingossa olevien henkilöiden ta-
loudelliseen avustamiseen Suomessa, 
Kirkon diakoniarahasto.
Salonpään ry: Lauluseurat ja opisto-
myyjäiset pe 7.9. Salonpään ry:llä klo 
18.30. Lauluseurat pe 14.9. klo 18.30 ry. 
La 15.9. nuorempien raamattuluokka 
Kinnusella klo 18, vanhempien Kurke-
lalla klo 19.30. Su 16.9. seurat ry, klo 17 
Jouni Hintikka, Erkki Vähäsöyrinki.
Kirkonkylän ry: To 6.9. klo 18.30, 
sisarpiiri Koskelon mökillä Säikkä-
rannassa. La 8.9. klo 18, äitien ja isien 
virkistysilta Umpimähkässä. Su 9.9. 
klo 10 messu kirkossa, Pekka Kinnu-
nen klo 17 seurat ry, Erkki Piri, Aaro 
Vatanen. Ke 12.9. klo 13 varttuneitten 
kerho ry. Su 16.9. klo 17 seurat ry, Timo 
Aho, Timo Määttä.
Kuollut: Aune Lyydia Kokko 73 v.
Kastettu: Sara Iida Emilia Puhakka, 
Eeva Aino Aurora Joensuu, Väinö Onni 
Kalervo Suominen.
Vihitty Joni Markus Määttä ja Jenni-
Maria Julkunen.

Huom! Ti 11.9. seu-
rakunnan työntekijät 
ovat kehittämissemi-
naarissa Kestilän seu-
rakuntatalolla. Kirk-
koherranvirasto on 
suljettuna seminaarin 
vuoksi.
Su 9.9. klo 19 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara ja Veli-Pekka 
Tuomela. Kolehti nuoriso- ja opiske-
lijatyölle, Kansan Raamattuseuran 
säätiö. 
Ma 10.9. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
Lasten ja nuorten kerhot:  Ti 11.9. 
ei kerhoja! Tanja seminaarissa. Ke 
klo 10-12 Nuppukerho 5-vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14-15.30 Hovin 
varhaisnuorten kerho Hovin kou-
lulla sekä klo 16.30-18.30 Tyttökerho 
Nuppulassa. To klo 10-12 Nuppukerho 
3-4 -vuotiaille Nuppulassa ja klo 15-
16.30 Sipolan varhaisnuorten kerho 
Sipolan Uudella Pyrinnöllä.
Isoset: Kokoontuminen Nuppulassa 
la 15.9. klo 11.
Tulossa: Su 16.9. herättäjän kirk-
kopyhä. Messu klo 10, saarna Jouni 
Riipinen, liturgia Hannu Lauriala. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja seurat 
klo 12 Annikki Juntusella. To 20.9. klo 
13 seurakuntakerho Rauhalassa.
Rauhanyhdistys: Su 9.9. klo 18.30 seu-
rat ry:llä, Mankilan rukoushuoneella. 
Pe 21.9. klo 19 elomyyjäiset Savalojan 
ry:llä. Myytävänä leivonnaisia, käsitöi-
tä ym. Arvottavana mm. 100 euron lah-
jakortti tavaratalo Kärkkäiselle: lasten 
polkuauto. Kaikkien kävijöiden kesken 
arvotaan käsintehty koriste-enkeli.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Isos- ja kerho-ohjaajakoulutukseen 
ilmoittautuminen 7.9. mennessä: kesti-
set ja pyhäntäset Katariina Rautiolle, p. 
0207 109 877 ja piipposet ja pulkkiset 
Saila Karppiselle, p. 0207 109 856.
Maata näkyvissä festarit Turussa 
16. - 18.11.2007, ilmoittautumiset 
7.9. mennessä Katariinalle ja Sailalle. 
Matkan hinta 60 e.
Ti 11.9. klo 10 alkaen seurakunta-
seminaari- ja kokouspäivä Kesti-
län seurakuntakodissa Siikalatvan 
seurakunnan luottamushenkilöille, 

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 9.9. klo 10, 
Holmström, Kukku-
rainen, Piirainen, Vox 
Margarita. Koillismaan 
kehitysvammaisten kirkkopyhä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen ruokailu ja 
päivätilaisuus. Jumalanpalveluksessa 
mukana Papua Uuden Guinean lähet-
timme Liisa ja Jouko Berghäll.

Lähetystyö: Papua Uusi Guinea-
tilaisuus su 9.9. jumalanpalveluksen 
jälkeen, Liisa ja Jouko Berghäll kertovat 
työstään Papualla, kahvitarjoilu.
Ystävän kammari seurakuntakodissa 
ti 11.9. klo 10-12.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 
10.9. klo 11. Tulkaapa kaikki mukaan, 
tärkeitä asioita.
Kipuryhmä kokoontuu ke 19.9. klo 
18 seurakuntakodissa, illan aiheena 
krooninen kipu.
Kuorot: Lapsikuoro to 6.9. klo 17, kirk-
kokuoro to 6.9. klo 17 (huom. aika), 
Sarakylän kuoro to 6.9. klo 18.45.
Perhekerho seurakuntakodissa to 
6.9. ja  ti 11.9. klo 10-13. Perhekerho 
aloittaa Aittojärven koululla ti 11.9. 
klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Muistoseurat 
Ala-Livolla Välikankaalla su 9.9. klo 
13, L.Koivukangas. Raamattuluokka 
Sarakylässä Taisto Mannisella pe 7.9. 
klo 19. Lauluseurat Sarakylässä Maija 
Kummalalla su 9.9. klo 19. Seurat 
Ervastissa ry:n mökillä su 9.9. klo 13, 
A.Niskasaari. Seurat Kurenalan ry:llä 
su 9.9. klo 17, O.Hyry, T.Liikanen.
Kastettu: Joona Mirko Matias Kok-
ko, Konsta Petteri Ritola, Iida-Maria 
Hanhisuanto 
Avioliittoon vihitty: Ville Petteri 
Pulkkanen ja Anne-Maria Riekki, 
Erkki Antero Timonen ja Ritva Kaarina 
Salmela. 
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
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nukseen. Klo 15 alkaen liikuntaa.  
Iltatilaisuus klo 18. Ilm. Martille.   
Rauhanyhdistys: Su 9.9. klo 13 seurat 
ry:llä, Vesa Pirnes.
Kastettu: Jonne Jaakko 
Oliver Pussinen.

Pyhäntä
Huom. Ilmoittautu-
minen jatkuu Maata 
näkyvissä -festareille  ja  
isos- ja kerhonohjaaja-
koulutukseen, jonka ensimmäinen osa 
on 21.-23.9. leiriviikonloppu. 
To 6.9. klo 11.30 perhekerho ker-
hohuoneessa. Kuorotoiminta alkaa; 
uusia laulajia otetaan mukaan. Tied. 
Veijolta, p. 0207 109 873. Klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 lapsikuoro ja klo 
18 kirkkokuoro srk-talolla.
Pe 7.9. ehtoollishartaus klo 13.30 
Nestorissa, Kautto, ja klo 17.30 nuo-
risokuoro srk-talolla. 
La 8.9. klo 12 kirkossa Euroopan 
rakennusperintöpäivään liittyvä 
Pyhännän kirkon ja kirkkopuiston 
esittely, Kautto sekä arkkitehdit Anneli 
Salmela ja Antti Pihkala. Hallintoväki 
ynnä kiinnostuneet seurakuntalaiset 
ja kuntalaiset mukaan!
Su 9.9. rippikouluväen kirkkopyhä, 
messu kirkossa klo 12, Kautto, Kin-
nunen ja Rautio. Mukaan myös rk-
nuorten vanhemmat. Kolehti Kansan 
Raamattuseuralle nuoriso- ja opiske-
lijatyöhön. Jp:n jälkeen kirkkokahvit, 
ilmoittautuminen ja raamattujen ym. 
rk-tarvikkeiden jakaminen.
Ma 10.9. klo 11-13 MLL:n perhekah-
vila kerhotiloissa.
Ti 11.9. klo 10 Siikalatvan srk:n ja 
Rantsilan srk:n työntekijäin, hallin-
to- ja tilintarkastusväen kokous ja 
seminaari Kestilän srk-talossa.
Ke 12.9. klo 12 varttuneen väen kerho 
srk-talossa.
To 13.9. kuorot samoin kuin edell. 
viikolla, ja omaishoitajien kokoon-
tuminen klo 13 Nestorissa.
Rauhanyhdistys: Su 9.9.  klo 11 pyhä-
koulut M. Laurilalla, Jouni Limmalla 
ja Hyrkäksillä, klo 13.30 hartaus Nes-
torissa, A. Kamula, ja klo 16 seurat  ry:
llä, Erkki Savela ja Timo Poikkimäki. 
Ke 12.9. lauluseurat ry:llä klo 18.30, 
A. Kamula.

Siikasalo
Siikajoki
Pe 7.9. klo 18 nais-
tenpiirin saunailta 
pappilassa.
Su 9.9. klo 10 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa, Reino Tanjunen.
Ti 11.9. klo 13 virsihetki Puistolassa.
To 13.9. klo 14.15 seurakunnan rip-
pikoulua srk-talolla. 
Seurakunta jakaa EU-elintarvike-
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.
Miehen matka -miestapahtuma 
Kannuksessa pe 14.9. Yhteiskuljetus 
Siikajoelta, Ruukista ja Vihannista. 
Ohjelmassa liikuntaa ja miehistä asi-
aa. Tarkemmat ohjelmatiedot www.
miehenmatkat.net. Matka ja ohjelma 
ruokailuineen on ilmainen. Ilmoit-
tautumiset matkalle 12.9. mennessä 
Sakari Salolle, p. 050 516 1537 tai 
sakari.salo@evl.fi.
Siikajoen palvelupiste avoinna to-pe 
10-14. P. 010 4250 299 tai vs. toimis-
tosihteeri 044 029 1074. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
Rauhanyhdistys: To 6.9. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.  La 8.9. klo 19.30 
raamattuluokka Timo Savikoskella.  
Su 9.9. klo 13 seurat ry:llä. Ke 12.9. klo 
18.30 ompeluseurat ja opistoilta ry:llä.  
To 13.9. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Kuollut: Iida Mariaana Huumonen 
92 v.
Kastettu: Lahja Hanna Loviisa Sal-
linen.

Tyrnävä

KUULUTUS

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ju-
malanpalveluksen jälkeen 23.9.2007 kello 11.30 ja päättyy kello 
20.00. Maanantaina 24.9.2007 äänestys alkaa kirkossa kello 10.00 
ja päättyy kello 20.00.
 
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa, Tiilitie 1, 90440 Kempele alkaen maa-
nantaina 17.9.2007 ja päättyen perjantaina 21.9.2007 joka päivä 
kello 9–18.

Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään vaalitoimitsijoille 
selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan 
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää 
ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on 
ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti 
tai puhelimitse viimeistään perjantaina 14.9.2007 ennen kello 
16.00 kirkkoherranvirastoon.

Vaalin tulos julistetaan kirkossa  maanantaina 24.9.2007 aikai-
sintaan kello 21.00. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 26.9.-25.10.2007.

Kempele 22.8.2007

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Taavi Jarva
puheenjohtaja

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

Suomalainen messu 
su 9.9. klo 14 Tyrnävän 
kirkossa, saarna Iko-
nen, liturgia Isokääntä. 
Musiikissa avustavat 
useat solistit, soitin-
yhtye, Korsukuoro 
sekä tyrnäväläisistä 
laulajista koostuva 
projektikuoro. Ko-
lehti Tyrnävän kirkon 
kaunistamisrahas-
toon. Messun jälkeen kirkkoherran 
syntymäpäiväkahvit kirkon pihalla. 
Kirkkokyyti Temmekseltä, yhteys Olavi 
Savelaan, p. 0400 280 678.
Seurakuntakerho ti 11.9. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla. Uudet ja entiset 
kerholaiset tervetuloa!
Työntekijöiden suunnittelupäivät 
13.-14.9. Toimistot suljettu, ei ker-
hoja.
Kirkkokuoro: Harjoitus ke 12.9. klo 
19 Tyrnävän srk-talolla. Tervetuloa 
laulamaan sekä uudet että entiset 

kuorolaiset!
Temmes: Hartaus to 6.9. klo 10.30 
Mäntyrinteellä. Su 9.9. klo 10 messu 
Temmeksen kirkossa, Jouni Riipinen. 
Herättäjän kirkkopyhä. Messun jälkeen 
seurat Eila ja Pasi Törmällä.
Retki mielenterveyskuntoutujille ti 
18.9. Hailuotoon. Lähtö klo 8.30 Tyr-
nävän srk-talolta ja paluu noin klo 18. 
Osallistumismaksu 5 euroa. Ilm. 10.9. 
mennessä Riitalle, p. 044 7372 630. Järj. 
Limingan rovastikunta.
Äitien hemmottelupäivä la 6.10. 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.
Rauhanyhdistys:  Pe 7.9. klo 19 myyjäi-
set ry:llä. Su 9.9. klo 16 seurat ry:llä.
Kastettu: Paavo Eero Ensio Isokääntä, 
Aino-Maria Katariina Kaipainen.

vuoden 
diakoniatyöntekijäksi
valittiin elisa Linkola

Vuoden 2007 diakoniatyöntekijäksi on valittu Lahden Lau-
neen seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Elisa Lin-
kola. Valinnalla Diakoniatyöntekijöiden Liitto haluaa ko-
rostaa, että seurakunnan työn hyvä hoitaminen edellyttää 
tarkoituksenmukaisia työnjakoja. Samalla liitto muistut-
taa, että seurakuntien diakoniatyölle ovat tärkeitä lähiesi-
miehet, joilla on diakoniatyön koulutus.

Elisa Linkolalla on pitkä kokemus seurakuntadiakoni-
asta. Hän on työskennellyt vuodesta 1985 alkaen Launeen 
seurakunnassa. Linkola on työtovereidensa keskuudessa 
pidetty ja yhteistyökykyinen lähiesimies ja työtoveri. Hä-
nessä henkilöityvät diakoniatyön jatkuva uudelleen arvi-
ointi ja kehittäminen sekä hyvien lähiesimiesten merkitys 
seurakunnan työn hoitamiselle.

Elisa Linkola (s. 1961) valmistui diakonissaksi 1984 ja 
terveydenhoitajaksi 1996. Ammattitaitoaan hän on kehit-
tänyt työnsä ohessa myös työalajohtamisen ja kirkon sie-
lunhoidon erityiskoulutuksissa.

Työssään Linkola on aktiivisesti kehittänyt seurakunta-
diakonian hallintoa, lähiesimiestyötä ja työyhteisön hyvin-
vointia. Strategia- ja suunnitteluprosessien kehittämisessä 
hän on ollut mukana sekä omassa seurakunnassa että seu-
rakuntayhtymän diakonia- ja yhteiskuntatyössä.

Linkola on myös aktiivisesti kehittänyt tietotekniikan käyt-
tömahdollisuuksia diakoniatyössä ja ollut mukana diakonian 
valtakunnallisen asiakasohjelman suunnittelutyössä.

Linkola on alaisilleen kannustava lähiesimies, joka tukee 
työntekijöitä oman työnsä kehittämisessä ja työn resurs-
sien mukaisessa rajaamisessa, että työssä jaksaminen olisi 
mahdollista ja työnilo säilyisi. Linkola pitää tärkeänä tii-
mityötä, joka hänen mukaansa on enemmän kuin osiensa 
summa. Edellytyksenä tiimin yhteistyölle hän pitää yhteistä 
päämäärää, perustehtävän esillä pitämistä ja selkeää työn-
jakoa työntekijöiden kesken.

Oman roolinsa tiimin johtajana Linkola näkee palvelu-
tehtävänä. Lähiesimiehen työnä on luoda puitteet, joissa 
kukin työntekijä voi tehdä työnsä olennaiseen keskittyen. 
Toimivalla lähiesimiesjärjestelmällä työn tekeminen seu-
rakunnassa tehostuu ja siitä hyötyvät niin työntekijät kuin 
seurakuntalaisetkin.

Linkolan työskentelyyn kuuluu edelleen esimiesteh-
tävän lisäksi myös diakonian perustyötä. Säilyttämällä 
tuntuman käytännön asioihin ja tämän päivän ihmisten 
elämään hän pyrkii kehittämään diakoniatyötä ajanmu-
kaiseen suuntaan.

Vuoden diakoniatyöntekijän valitsee Diakoniatyönteki-
jöiden Liiton hallitus kahden vuoden välein. 

Kt

Perhe- ja 
lähisuhdeväkivalta 

on tehtävä 
näkyväksi

”Hellyyttä, hulluutta, hyvää huo-
lenpitoa” lukee väkivaltaa kokeneen 
perheen jääkaapin ovessa elämän 
uuden tilanteen valjettua ja väki-
vallasta päästyä. Nimimerkki Päi-
vi kertoo kokemuksistaan väkival-
taisessa perheessä julkaisussa Näe 
väkivalta.

Missä tahansa ihmissuhteissa ta-
pahtuva väkivalta on rikos, se on 
loukkaus ihmisoikeutta vastaan ja 
synti. Jos väkivaltaan ei puututa, 
pidetään yllä väkivaltaa hyväksy-
vää ilmapiiriä. Vastuu väkivaltaan 
puuttumisesta on kaikilla. Väkivallan 
vaikutukset ulottuvat monin tavoin 
väkivallan tekijän, sen kohteeksi 
joutuneiden ja sen todistajien hy-
vinvointiin. Vaikenemisen kult-
tuurista pitää opetella pois.

Näe väkivalta -julkaisussa tuo-
daan esille malli, miten toimia, jos 
epäillään tai tiedetään väkivaltaa 
käytetyn perheessä tai lähisuhteessa. 
Julkaisussa puhutaan Raamatus-
ta, sen tulkinnasta ja väkivallasta. 
Väkivaltakysymystä pohditaan 
myös luomiskertomuksen valos-
sa. Kirjasessa kerrotaan, millaisia 
näkökulmia kristinuskosta nousee 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan vas-
tustamiseen. Kirjasessa myös väli-
tetään toivon aineksia väkivallasta 
selviytymiseen.

Seurakuntien työntekijät ovat 
monessa kohdin näköalapaikalla, 
he tietävät, mitä perheissä ja lä-
hi-ihmissuhteissa tapahtuu. Nyt 
koottu julkaisu on tarkoitettu eri-
tyisesti kirkkojen ja seurakuntien 
työntekijöitten tarpeisiin ja heidän 
käyttöönsä.

Näe väkivalta -julkaisu liittyy 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
väkivallan vastaisen vuosikymme-
nen viettoon. Suomen luterilaisessa 
kirkossa vuosikymmen 2001–2010 
on saanut nimen ”Väkivallasta so-
vintoon”. Julkaisun taustalla on 
Kirkkohallituksen Väkivallasta 
sovintoon -työryhmä.

Julkaisun kirjoittajina ovat raa-
mattuteologian kouluttaja Mika 
Aspinen, teologian maisteri Vilppu 
Huomo, pastori, filosofian tohtori 
Päivi Jussila, projektisihteeri Kati 
Jääskeläinen, pastori, perheneuvoja 
Mari Kinnunen, teologian tohtori 
Outi Lehtipuu ja teologian tohtori 
Keijo Nissilä. 

Kt
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Kosketa minua, Henki! Herätä kiittämään,

sinun lähelläsi armosta elämään. 

Kiitos 
vaikeuksien 
keskellä
”Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta, 

jota elinaikanani olen saanut tuntea.

Kiitos sulle kirkkahista, keväisistä päivistä.

Kiitos myöskin raskahista syksyn synkän hetkistä ”

Tätä virttä lauletaan paljon seurakunnan tilaisuuksissa ja kodeissa. Myös dia-

koniatyön kokoontumisissa se on ollut suosittu. Virren sanat sopivat niin ilon 

kuin surun keskelle. Niistä välittyy luottamus Jumalan rakkauteen ja huolen-

pitoon.  

Viikon evankeliumissa kerrotaan kuinka Jeesus paransi kymmenen spitaalista. 

Yksi parantuneista palasi Jeesuksen luo kiittämään. Tässä kohtaamisessa paran-

tunut sai vahvistusta koko olemassaololleen, ei vain fyysiselle terveydelleen.  

Raamatussa meitä kehotetaan kiittämään joka tilassa. Kuka pystyy tähän? 

Kiittäminen tuntuu lähes mahdottomalta silloin, kun elämän huolet kaatuvat 

päälle. Oma terveys tai läheisen sairastaminen huolettaa, rakkaasta ihmisestä 

luopuminen tuo surua ja elämänilo katoaa. Miten silloin löytää edes pienen va-

lonsäteen, jonka varassa jaksaa eteenpäin. Lohdutus näihin hetkiin tulee ehkä 

odottamatta: joku soittaa tai tulee käymään, radion hartausohjelmasta kuulee 

koskettavan sanan tai hengellinen laulu rohkaisee. Muistan vanhuksen, jonka 

kertoi valvovansa öisin kipujen takia. Hän sai yön yksinäisiin hetkiin lohdutus-

ta seinällä olevan taulun tekstistä ”pimeintäkin yötä seuraa aina aamun koitto”.  

Se antoi hänelle toivoa ja herätti kiitollisuuden.

Jos ajattelemme vain omia ja toisen puutteita, kiittäminen on vaikeaa. Avut-

tomuutemme hetkinä Jumala ympäröi usein meidät yllättäen rakkaudellaan ja 

murhe voi muuttua kiitokseksi. Siksi on hyvä kääntää ajatukset Jumalan armoon 

ja hänen lahjoihinsa. 

LiiSa rahKoLa
ouLuN SeuraKuNtaYhtYmäN johtava DiaKoNiatYöNteKijä

Samarialaiset edustivat ”kunnon juutalaisille” halveksuttavia sekakansan jäseniä: hurs-
kaimmat juutalaiset eivät tahtoneet olla samarialaisten kanssa missään tekemisissä. Jo 

Jeesuksen läsnäolo Samarian ja Galilean rajamailla olisi saanut monet lainoppineet ka-
vahtamaan hänen rohkeuttaan. Jeesuskin oli juutalainen ja käytti samarialaisesta ilmausta 
”muukalainen”.

Spitaaliin sairastuneet ihmiset olivat tekemisissä vaikean, kussakin ihmisessä eri tavalla 
ilmenevän ihosairauden kanssa. Pahimmillaan spitaali irrotti jopa raajoja ihmisestä invali-
disoiden sairastuneen (yleensä lyhyen) loppuelämän ajaksi. Spitaalisten tuli huutaa koval-
la äänellä ”saastainen, saastainen” lähestyessään terveitä ihmisiä. Heidän asuinpaikkansa 
olivat karuja ja syrjäisiä seutuja. Jotkut spitaaliset joutuivat nukkumaan jopa luolissa erä-
maan eläinten tavoin.

Joskus tapahtui sellainenkin ihme, että spitaalinen ihminen parantui. Paikallisten pap-
pien tehtävä oli todentaa tämä ja julistaa parantunut terveeksi. Näin hänet otettiin takaisin 
”normaalien ihmisten” yhteisöön. Jeesuksen kehotus spitaalisille ”menkää näyttämään it-
senne papeille” olisi saattanut olla loukkaava, jos parantumista ei olisi tapahtunut. Spitaa-
liset kuitenkin tottelivat mestaria ja parantuivat. Tekstin kuvaus on tyyppiesimerkki siitä, 
miten useimmat Jeesuksen ihmeteot kohdistuivat sairaisiin ja hyljeksittyihin ihmisiin.

Kiitollisuus astuu kuvaan vasta tekstin loppupuolella. Vain yksi mies kymmenestä palasi 
takaisin Jeesuksen luokse kiittäen ja Jumalaa ylistäen. Hän oli samarialainen. Miehen kii-
tollisuus oli hyvin syvää ja sydämestä kumpuavaa. Jeesus tulkitsi sen juontuvan sydämen 
uskosta. Siksi hän totesi miehen uskon pelastaneen hänet. Tällä hän tarkoitti spitaalista 
parantumisen lisäksi hengellistä tunnustusta. Muiden, palaamattomien miesten, käyttäy-
tyminen näyttäytyy arveluttavampana, Jumalasta piittaamattomana maallisena riemuna.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän Psalmi on Ps. 65: 2-6, 9  
tai Ps. 136: 1-9, 25-26,
EnsimmäinEn lukukaPPalE 
JEs. 38: 16-20 Ja toinEn lukukaPPalE 
Ef. 5: 15-20. EvankEliumi on 
luuk. 17: 11-19.
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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

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,-

Su 9.9. klo 10 jumalanpalvelus Kar-
jasillan kirkosta, toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Nina Niemelä, 
kanttorina Ilkka Järviö.
Su 9.9. klo 11.25 Radiopyhäkoulu 
alkaa, puhujana lapsityönohjaaja 
Aila Valtavaara.
Ke 12.9. klo 15.45 Naisen allakka. 

Saila Kukkohovi-Jämsän ajatuksia.
To 13.9. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Miksi murk-
ku ei puhu? Nuorisotyönohjaaja Maire ”Mono” Kuoppalaa 
haastattelee Marja Blomster.

Su 9.9. klo 9.45 Radiopyhäkoulu 
alkaa, puhujana lapsityönohjaaja 
Aila Valtavaara.
Su 9.9. klo 10 messu Raahen kir-
kosta.
ma 10.9. klo 17.05 Etappi-ohjel-

massa aiheena Mies kirkossa, ohjelman toimittaa Markus 
Päivärinta Kalajoelta.

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

r a D i o - o h j e L m at

iLmoita rauhaN 
tervehDYKSeSSä!

ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia, myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

jaKeLu-
huomautuKSet

Puh. 0200 71000 
WWW.PoSti.Fi/

PaLaute
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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

Vapaakirkossa, Kirkkok. 34.
Vieraina Ishai Brenner 

Yltäkylläinen elämä -järjes-
töstä Israelista sekä tj. Ilkka

Vakkuri.  Tervetuloa!
Oulun seudun Israelin ystävät

Elämän puolesta!
ISRAEL-ilta
su 9.9. klo 18

h a L u ta a N
v u o K r ata

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.
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jaKeLu-
huomautuKSet

Puh. 0200 71000 
WWW.PoSti.Fi/PaLaute


