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Oulussa käynnistyy syyskuun ensimmäise-

nä päivänä kaupungin oma kriisityöryh-

mä. Samankaltaista ryhmää on Oulussa 

pyöritetty 1990-luvulla, mutta toiminta pääsi hiipu-

maan, koska voimia ja varoja ei ollut riittävästi. Kau-

pungin työntekijöillä ei ollut käytettävissään riittä-

västi työaikaa toimintaan eikä heidän jaksamistaan 

huomioitu tarpeeksi. Myöhemmin kriisitilanteiden 

päivystys ja kriisityö hankittiin ostopalveluna psy-

kiatrian klinikalta. Nyt työtä ollaan käynnistämässä 

uudella tavalla, mikä toivottavasti turvaa toiminnan 

jatkumisen kauas tulevaisuuteen. 

Työryhmän jäsenet edustavat monipuolista asi-

antuntemusta. Heidät on lisäksi koulutettu tehtä-

vään perusteellisesti. Ryhmän hallinto on järjestet-

ty määrätietoisemmin. Taustalla työskentelee myös 

ohjausryhmä, joka tukee kriisityöryhmän jäsenten 

koulutusta ja työnohjausta.

Tärkein uudistus on, että työn korvaaminen ja 

palkkausasiat on sovittu selkeästi.

Myönteistä on myös ev.-lut. seurakuntien edus-

tajien toimiminen ryhmässä. Seurakuntien työnte-

kijöillä ja vapaaehtoisilla on runsaasti kokemusta 

erilaisissa kriisitilanteissa avustamisesta. Tästä näh-

tiin taannoin esimerkkejä muun muassa Jokelassa 

ja Konginkankaalla.

Pienelle marginaaliselle osalle väestöä seurakun-

tien edustajien läsnäolo kriisiryhmässä saattaa kui-

tenkin olla ongelma. Yleensä kriisiapua tarvitsevi-

en mielestä tämä ei ole ongelma lainkaan. Kriitti-

siä mielipiteitä esittävät lähinnä ulkopuoliset tark-

kailijat. Esimerkiksi Jokelan koulusurmien jälkeen 

vapaa-ajattelijat saivat valtamediassa tilaa mieli-

piteilleen, joiden mukaan kirkon antama kriisiapu 

onnettomuuden uhreille oli moraalisesti kyseen-

alaista.

Oulussa tähän on varauduttu etukäteen. Jos joku 

avuntarvitsija ei halua asioida seurakuntien edusta-

jien kanssa, he saavat tilalle toiset auttajat.

Onneksi suurin osa ihmisistä kuitenkin vielä 

ymmärtää, että auttajan taustayhteisöä tärkeämpi 

asia on se, että tarvitsijat saavat osaavaa apua. Seu-

rakuntien työntekijöitä pidetään kriisityötä tekevi-

en piirissä osaavina ja kokeneina tekijöinä.

Aatoksia

Kriisityössä värillä ei ole väliä

Kielemme 
kauneimmat sanat
”Äiti”. Se toinen suomen kielen kau-
neimmista sanoista. Miten voin olla 
sen arvoinen, ansaita sen? Mikä te-
kee minusta hyvän vanhemman, hy-
vän äidin? 

Pienokaiseni kasvaa koko ajan ja 
sitä enemmän kasvavat paineet olla 
hyvä vanhempi. Huomaan arvoste-
levani kurittoman lapsen vanhempia 
hyvinkin kärkkäästi – mutta miten 
on oman vanhemmuuteni laita? 

Rajat ovat rakkautta, senhän me 
kaikki tiedämme. Mutta mitä se lo-
pulta tarkoittaa? Miten opimme ve-
tämään turvalliset rajat lapsillemme 
kasvattamatta heitä kuitenkaan pum-
pulissa? Lapseni on nähtävä myös 
maailman epäreiluus ja julmuus pär-
jätäkseen, sillä vastoinkäymiset kas-
vattavat. Mutta missä määrin? Kuin-
ka monta kertaa annan poikani kaa-
tua ennen kuin menen auttamaan?

Päiväkoti ja koulu pelottavat. Lap-
seni on oman valvovan silmäni alla 
niin kauan kuin olemme molemmat 
kotona, mutta entä sen jälkeen? Mi-
tä lapseni hoidossa ja koulussa oppii, 
millaiselle käytökselle hän altistuu? 
Vaikka mielessäni lupaan viettää lap-
seni kanssa sitä paljon puhuttua laa-
tuaikaa kun yhdessä viettämämme 
aika ajallisesti vähenee, onnistunko 
siinä? Kasvatusvastuu kun kuitenkin 
on minun, ei päiväkodin tai koulun.

Toiveita, odotuksia, haaveita. Nii-
tä on jokaisen äidin mieli pullollaan. 
Pieni käsi puristaa omaani. Mutta 
päivä päivältä puristus on vahvempi 
ja lapseni ote elämään itsenäisempi. 
Miten paljon voin ja saan vaikuttaa 
lapseni tulevaisuuteen? Miten pieni 
onkaan se raja joka kulkee hyvän ja 
sen pelkäämäni huonomman tule-

vaisuuden välillä! Mitä jos pieni poi-
kani ei onnistukaan?

Oikotietä onneen ei ole, mutta ki-
vistä polkua voi hieman helpottaa – 
puhumalla. En tahdo olla lapselleni 
vain auktoriteetti, toivon voivani ol-
la myös ystävä. Toivon pystyväni lap-
seni kasvaessa sopimaan hänen kans-
saan yhdessä ne pelisäännöt, joille 
perheemme jokapäiväinen elämä pe-
rustuu. Toki viime kädessä päätök-
senteko kuuluu vanhemmalle, mut-
ta uskon vastuun jakamisen antavan 
lapselle hyvät eväät myöhempää elä-
mää varten.

Mutta onneksi vanhemmuus ei ole 
vain vastuuta ja velvollisuuksia. Se 
tuo mukanaan myös oikeuden naut-
tia vanhempana olemisesta ja lapsen 
kasvusta ja kehityksestä. Kuinka yl-
peä olenkaan, kun lapsi ensimmäisen 
kerran hymyilee, ottaa ensiaskeleen-
sa tai lausuu ensimmäisen sanansa! 
Ja kun iltatoimien jälkeen ennen nu-
kahtamista halaan pientä poikaani, 
minut valtaa tunne siitä, että kaik-
ki menee hyvin. Voinko edes muuta 
kuin luottaa siihen? 

Ja niin: toivon, että jonain päivä-
nä poikani kuulee sen toisen suomen 
kielen kauneimmista sanoista. ”Isä”.

Sari VäNNi
Kirjoittaja on oululainen äiti.

28.8.2008

Raamattutietäjän 
opetuksia
Toimittaja Kari Sankala kertoo Kotistu-
diossa-palstalla vaikuttuneensa Helsin-
gin yliopiston Vanhan testamentin tutki-
muksen professori Martti Nissisen kom-
menteista aamutelevisiossa.

”Nissinen sanoi heti kärkeen, ettei 
Raamatussa sanota homoliitoista yhtään 
mitään. Sen sijaan joukkoraiskaukset, 
irstailu ja miehen seksuaalinen alistami-
nen ovat tuomittavia asioita. 

Raamattu 
on kirjoitettu 
ohjeeksi pat-
riarkaaliseen 
yhteiskuntaan, 
jossa mies oli 
ylempi suku-
puoli. Niinpä 
miesten alista-
minen oli pa-

hinta, mitä saattoi tapahtua. Alistamal-
la näytettiin valta ja voima toiseen mie-
heen.”

Kaleva 21.8.2008

Siunaus myös 
homoille
Teologian maisteri ja psykiatrian erikois-
lääkäri Reijo Laitinen antaa puheenvuo-
ropalstalla tukensa homoliittojen siunaa-
miselle.

”Kristilliset kirkot yleensä, luterilai-
nen kirkkomme mukaan lukien, ovat 
näihin päiviin saakka suhtautuneet ho-
moseksuaalisuuteen äärimmäisen torju-
vasti. Usein jo lapsena kasteessa kristilli-
sen kirkon jäseniksi otetuille homosek-
suaaleille ja heidän läheisilleen tästä hen-
gellisen vallan väärinkäytöstä on seuran-
nut ja vielä tänäänkin seuraa suunnaton 
määrä kärsimystä.”

Kotimaa 21.8.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Postia mielipi-
depalstalle:

Mielipidepalstalla julkaistaan 
lukijoiden mielipiteitä. Tekstit 
voi toimittaa joko sähköpos-
tilla (toimitus@rauhanter-
vehdys.fi), postitse (PL 102, 
90101 OULU) tai faksilla puh. 
(08) 5626 444. Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jo-
kaiseen tekstiin. Toimituksella 
on oikeus lyhentää tekstejä 
tarvittaessa ja tehdä niihin 
otsikot.

Kristittyjen yhteydestä
Sydämessäni ailahti lämpimästi, kun nostin 
postiluukusta Rauhan Tervehdyksen nro 26 
(ilmestyi 14.8.2008) ja näin kannessa Ou-
ti Juvanin hymyilevät kasvot. Joku muukin 
uskoo ja etsii... Petyin kuitenkin artikkelin 
luettuani, sillä etsijä tuntui löytävän vain 
puitteet, ei seurakuntaa (tai jos löysi, ei sii-
tä uskaltanut kirjoittaa).

Kirkkoa syytetäänkin usein siitä, ettei se 
ole hyvä ”palveluntarjoaja”. Miten voisi ol-
lakaan! Rakennukset ja tilaisuudet tarjoavat 
kyllä yleensä hyvät puitteet, mutta seura-
kunta koostuu meistä valitettavasti epätäy-
dellisistä ihmisistä, jotka armosta saamme 
uskoa synnit anteeksi ja kuulua Kristuksen 

yhteyteen. Silloin koen ainakin itse löytävä-
ni seurakunnan, kun törmään toiseen kris-
tittyyn ja saan siinä olla Hengen yhteydes-
sä. Ei siinä ole niin väliä onko se toinen van-
ha vai nuori, rempseä tai hillitty, iloinen vai 
surullinen. Tärkeää on, kun keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa elää Kristuksen Henki 
ja siinä saadaan uskovina kasvaa.

Liian monesti katselemme kirkkoa ul-
kopuolisen silmin, ja minusta tuntuu, et-
tä silloin sitä on mahdotonta löytää. Täytyy 
mennä sisälle. Avata suu tai ottaa hiljaa kä-
destä. Olla ihan oma itsensä – Jumalan luo-
ma. Tulla nähdyksi. Puhua reilusti uskosta 
ja pitää esillä Jumalan sanaa, kun sattui niin 

onnellisesti, että asia on tuolle toisellekin 
sydäntä lähellä. Ottaa esille myös vaikeita 
asioita. Elää anteeksiantamuksesta nöyrällä 
mielellä. Uskaltaa rakastaa ja olla rakastet-
tu. Ja silti se on niin vaikeaa.

Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee 
ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos 
Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hel-
lyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, 
niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja ol-
kaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne 
rakkaus, sopu ja sama mieli. (Fil. 2:1–2)

Fiia GäddNäS
Oulu

w w w.sxc . hu /  I va r  van Bus s e l

Postia

Oulussa käynnistyy syys-
kuun alussa kriisityö-
ryhmä. Työryhmän toi-
minnassa on mukana 

lähes 50 ammattilaista kaupun-
gin sosiaali- ja terveystoimesta ja 
opetustoimesta sekä Oulun ev.-
lut. seurakunnista. 

Kriisityötä suunnittelemassa 
ollut psykologi Sisko Kuumola-
Liimatta kertoo, että apua kriisi-
työhön tarjotaan ihmisille yleen-
sä silloin, kun ollaan tekemisissä 
äkillisen kuoleman tai läheltä pi-
ti -tilanteen kanssa. Kyse voi ol-
la vakavasta onnettomuudesta, 
äkillisestä kuolemasta, itsemur-
hasta tai väkivaltatilanteesta. 

Kriisiapua tarjotaan sekä on-
nettomuuden tai muun trau-
maattisen tapahtuman uhrille 
että hänen omaisilleen ja mah-
dolliselle muulle viiteryhmälle. 
Tällaisia viiteryhmiä voivat ol-
la esimerkiksi päiväkotilasten 
vanhemmat tai tietyn taloyhtiön 
asukkaat. Kouluilla ja työterveys-
palveluilla on omat valmiussuun-
nitelmat ja kriisiryhmät. 

Osassa Rauhan Tervehdyksen 
ilmestymisalueen kunnissa toi-
mii oma kriisiryhmä, kuten Mu-
hoksella ja Pudasjärvellä, osassa 
kriisityössä tarvittavat palvelut 
ostetaan esimerkiksi psykiatrian 
klinikalta. Mikäli Oulun seudul-
la sattuisi Jokelan tai Konginkan-
kaan tapainen suuronnettomuus, 

Uusi kriisityöryhmä tukee kun on 
kuolemanvakava tilanne

olisi vastuu kriisityöstä Oulun 
yliopistollisella sairaalalla. 

Psykoosit, sydänkohtaukset, 
erokriisit tai vastaavat eivät – niin 
vakavilta kuin ne kriisin keskel-
lä tuntuvatkin – kuulu kriisityö-
ryhmän toiminnan piiriin. Ryh-
män toiminta rajautuu onnetto-
muuksiin, kuolemanvakaviin ti-
lanteisiin.

Läheltä piti -tilanteen jälkeen-
kin voi pyytää apua kriisityöryh-
mältä, mikäli tuntuu, ettei tilan-
teesta pääse ilman apua eteen-
päin ja jos tuntuu että kriisin 
oireet jäävät arkea haittaavassa 
määrin päälle. Oireita voivat olla 
esimerkiksi häiritsevä pelko sii-
tä, että jotain voi tapahtua, uni-
vaikeudet tai keskittymiskyvyt-
tömyys.

Toiminta jaettu 
neljään ryhmään
Alkuvaiheessa kriisiryhmä päi-
vystää arkisin, mutta tavoitteena 
on myöhemmin laajentaa työ-
ryhmän toiminta viikonloppui-
hinkin.

Kriisityötä tehdään pareit-
tain, mutta tarvittaessa päivystä-
jät voivat pyytää apua muilta työ-
ryhmässä mukana olevilta. 

Seurakunnista on mukana 14 
työntekijää, he ovat pappeja, dia-
koniatyöntekijöitä ja nuoriso-
työnohjaajia. 

– Seurakunnan työntekijöi-

den suuri määrä kertoo siitä, että 
olemme vahvasti sitoutuneet ryh-
män toimintaan ja koemme krii-
sityön tärkeäksi. Olennaisempaa 
kuin taustayhteisö on kuitenkin 
vahva yhteistyö ja yhteisöllisyys 
eri toimijoiden kesken. Ei alun 
jälkeen enää kysellä, kuka tulee 
mistäkin, kertoo kriisityössä mu-
kana oleva Oulun seurakuntayh-
tymän sairaalapastori Juha Kyl-
lönen.

Kuumola-Liimantan mukaan 
seurakuntien työntekijät ovat hy-
vin koulutettuja ja osaavia. 

– Yleensä kun on kysymys 
kuolemasta, on seurakunta muu-
tenkin tukena, joten on järkevää, 
että he ovat mukana myös krii-
sityöryhmän toiminnassa. Näin 
vähennetään myös päällekkäi-
syyksiä, hän korostaa.

Muutakin 
kuin jälkipuintia
Kuumola-Liimatan mukaan on 
vaikea arvioida ennalta, paljon-
ko kriisityölle on tarvetta. Toden-
näköistä kuitenkin on, että krii-
sityöryhmän apua tarvitaan vii-
koittain, mikäli tieto tarjolla ole-
vasta tuesta saavuttaa tarvitsijat.

Kuumola-Liimatta pahoitte-
lee sitä, että ihmisten mielikuva 
kriisityöstä on liian vahvasti jäl-
kipuintia korostava. Jälkipuin-
ti on yksi selviytymistä tukevista 
menetelmistä. Siitä on hyötyä sil-

loin, kun sokkivaihe on ohi, mut-
ta liian aikaisessa vaiheessa jälki-
puinti ei ole oikea menetelmä.

Olennaista kuolemanvaka-
van kriisin kokeneille ihmisille 
on, että heidät kohdataan, heitä 
kuunnellaan ja tuetaan, jotta tur-
vallisuudentunne palaisi.

Aiemmin kriisityö rajautui 
resurssien rajallisuuden vuok-
si yhteen tapaamiseen, mistä tu-

li asiakkailta kriittistä palautetta. 
Syyskuun alusta toimintaa voi-
daan laajentaa niin, että jatko-
työskentely on mahdollista. 

Sisko Kuumola-Liimatta lu-
paa, että kriisityöryhmältä voi 
odottaa tukea ja apua asioiden 
käsittelyyn. 

SaTu LapiNLaMpi 

S a t u L a p in lam p i

Sisko Kuumola-Liimatta uskoo, että kriisiapua tarvitaan viikoittain.
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Dementiaa sairastava 
saa usein apua 
hengellisyydestä ja 
tutuista uskonnollisista 
tavoista. Sairaalle 
hengellinen näkökulma 
elämään on osa 
lääkkeetöntä hoitoa. 

Sairaalasielunhoidon neuvotte-
lupäiviä vietettiin Espoossa tällä 
viikolla otsikolla ”Silta yli synkän 
virran”. Päiville osallistui yli 90 
sairaalapappia. Eräs neuvottelu-
päivien teemoista oli dementia.

– Yhdessä muisteleminen se-
kä muistojen sanoittaminen aut-
taa ihmistä nivomaan yhteen 
elämänhistoriansa ja sairauten-
sa. Tämä lisää dementiaa sairas-
tavan turvallisuuden tunnetta, 
vahvistaa hänen itsetuntoaan se-
kä antaa kokemuksen siitä, että 
hänen elämällään on merkitys-

tä. Vaikeastikin  dementoitunut 
saattaa ruveta laulamaan, kun 
hän kuulee tutun  pyhäkoulu-
laulun tai yhtyy Isä meidän -ru-
koukseen, kertoo sairaalapastori 
Tuija Kivikoski. Hän työskente-
lee Kustaankartanon vanhusten-
keskuksessa Helsingissä.

paluu lapsuuden uskoon
Kirkon tutkimuskeskuksen mu-
kaan yli 65-vuotiaista 94 prosent-
tia toivoo kirkollista toimitusta 
elämänsä loppuvaiheessa. Hen-
gellisen työn merkitys korostuu 
erityisesti dementoituneen hoi-
dossa. Sairauden edetessä sanal-
linen ilmaisu heikkenee. Täl-
löin ehtoollinen, tuttu rukous tai 
raamatunteksti auttavat herät-
tämään muistoja. Jopa omaisil-
le saattaa tulla yllätyksenä, että 
ateistiksi luultu äiti tai isä alkaa 
laulaa hartaudessa mukana. 

– Tunnemuisti avaa väylät. 
Dementoitunut palaa usein lap-

suuden uskoonsa.  Kirkkovuosi 
ja kristilliset tavat ovat oleellinen 
osa suomalaista kulttuuria. Nii-
hin sisältyy paljon muistoja, jot-
ka nousevat pintaan  esimerkiksi 
tuoksujen ja äänien avulla. Siksi 
olisi tärkeää, että joku veisi de-
mentoituneen kirkkoon edes jos-
kus, Kivikoski toivoo.

Altzheimer-keskuksen mu-
kaan Suomessa on vuoteen 2010 
mennessä noin 130 000  muisti-
häiriöstä kärsivää ja Suomen De-
mentiayhdistyksen mukaan 92 
000 keskivaikeaa ja vaikeaa de-
mentiaa sairastavaa. Vanhusvä-
estön kasvaessa julkinen sektori 
tarvitsee lisää tukea ja resursse-
ja yksityisiltä palvelutuottajilta, 
kolmannelta sektorilta sekä seu-
rakunnilta.

– Kirkko tekee tällä hetkellä 
työtä dementiaa sairastavien pa-
rissa lähinnä laitoksissa. Laitos-
paikkoja vähennetään kuitenkin 
koko ajan. Seurakuntien pitäi-

Uskonnollinen vakaumus auttaa dementikkoa

si reagoida kotona asuvien, avo-
hoidossa olevien määrän kas-
vuun. Seurakunnissa voitaisiin 
esimerkiksi perustaa keskuste-
lu- ja muisteluryhmiä, lisätä ko-
tikäyntejä sekä tukea nykyistä 

enemmän omaishoitajia, painot-
taa Kivikoski.

KirKoN TiedoTuSKeSKuS

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Uusi 
kasvo

E l s i  H u t t u n e n

S
anna Krook vaihtoi hen-
kistä maisemaa heinä-
kuussa. Silloin työpaikka 
vaihtui kotitalosta seura-

kuntayhtymän tiloihin keskel-
lä Oulua. Kotona oli vierähtänyt 
reilu vuosi jälkikasvun Valon ja 
Lempin kanssa. 

Ennen kotiuraa suomen kie-
len maisteri työskenteli Kalevas-
sa ja Pohjalaisessa muun muassa 
ilmoitusvalmistuksessa ja taitta-
vana toimittajana. Sujuvan kie-
len lisäksi löytyy siis myös visu-
aalista silmää. Seurakuntayhty-
män tiedottajana tavoitteena on 
tehdä muutakin kuin kirjoittaa.  

erilaiset mielipiteet 
eivät pelota
– Jo alusta asti olen päässyt käyt-
tämään taitojani monipuolisesti, 
valokuvaamista vapaa-ajallaan 
harrastava Krook kiittelee.

Kamera on kulkenut mukana 
teini-iästä alkaen. Viime vuosina 
ikuistetuksi ovat tulleet lapset ja 
arki. Kuviin on ikuistettu myös 
vaatekaappi, jossa äidillä on vä-
rikkäiden kenkien lisäksi mel-
koinen kokoelma ”hienonrou-
vanmekkoja”. 

Seuraava ikuistuskohde on 
seurakunnallinen työ. Uu-

denlaiseen työtehtävään hyp-
pääminen ei ole pelottanut.  
– Tuntuu, että lasten myötä olen 
saanut lisää itsevarmuutta ja or-
ganisointikykyä.

Ilmoitusten teko ja sano-
malehden juttujen taitta-
minen oli ”mukavaa”, mut-
ta vaihtelu on kaivattua.  
– Homman piti olla aina valmis 
illalla lehden mennessä painoon, 
eikä asioita voinut miettiä yön yli, 
Krook vertaa. 

Seurakuntayhtymän leivissä 
tuore tiedottaja onkin päässyt is-
tumaan palavereissa ja suunnit-
telemaan tiedottamista pitkälti 
yli vuosikalenterin. Ja visioita on 
herännyt.

– Strategiankin mukaan seu-
rakuntayhtymässä panostetaan 
yhä enemmän avoimuuteen ja 
keskusteluun. Tavoite on, että yh-
tenäisyys ei ole uhattuna, vaikka 
mielipiteet kalahtelevat. 

Samalla hän toivottaa keskus-
telun erittäin tervetulleeksi.

– Eihän siinä ole mitään pelotta-
vaa vaikka joku onkin eri mieltä. 

Suhdetyötä 
tiedotusvälineisiin
Tiedottajan työ on paitsi tie-
don välittämistä, myös melkois-

ta myyntityötä. Tiedotusvälineil-
le on oltava tarjolla seurakuntien 
toimintaan ja tapahtumiin liitty-
viä näkökulmia ja haastateltavia.

Kaksi pastoria keskustelemas-
sa kasvokkain naispappeudes-
ta on viimeisin esimerkki hyvin 
vinkatusta jutusta. Kalevan Pe-
To-liite otti vastaan idean ja Ar-
pád Kovacs ja Helena Paalan-
ne perustelivat varmasti monel-
le lukijalle sen, mistä paljon jan-
katussa kiistassa on kysymys.  
– Juttuvinkkien miettiminen on 
haastavaa. Seurakuntien toimin-
nan laajuus on ollut minulle yllä-
tys, kuten varmaan jokaiselle asi-
aan perehtymättömälle, Krook 
myöntää.

Koska työ alkoi vuoden hil-
jaisimpana aikana heinäkuus-
sa, perehdytykseen on onnek-
si ollut ruhtinaallisesti aikaa.  
– Juu, olen varmaan saanut par-
haan perehdytyksen ikinä, hän 
nauraa.

Perehdytyksen jälkeen onkin 
aika siirtyä tekoihin.

eLSi HuTTuNeN

Seuraavassa numerossa esittely-
vuorossa oppilaspastori Virpi Sil-
lanpää-Posio.

Sanna Krookin silmää miellyttää kaupunkimiljöö. Oulun seurakuntayhtymän 
tilojen sisäpihalla kohtaa usea aikakausi. 
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Maata  kiertelemässä Seurakunnille 
2 miljoonaa 
lisäavustuksina
Kirkkohallitus on myöntänyt 
seurakunnille lisäavustuksia 
tälle vuodelle. Harkinnanva-
raista avustusta myönnettiin 
yhteensä 460 800 euroa ja yli-
määräistä toiminta-avustus-
ta 1 423 400 euroa. Esitys pe-
rustui tuomiokapitulien lau-
suntoihin.

Harkinnanvaraisia avus-
tuksia Oulun hiippakun-
nassa saivat lähinnä pienet 
Lapin seurakunnat, mutta 
myös Hailuodolle myönnet-
tiin 35 800 euroa.

Ylimääräisissä toiminta-
avustuksissa suurin saaja oli 
Siikalatvan seurakunta, jolle 
myönnettiin 157 500 euroa.

Lähetystyöstä 
kiinnostuneet 
kokoontuvat 
Helsingissä
Kristittyjen yhteinen Trans-
4mission08 kokoaa satoja nuo-
ria aikuisia Helsinkiin 24.–26. 
lokakuuta. Kirkkokuntien yh-
teinen lähetyskonferenssi on 
lajissaan ensimmäinen.

Trans4mission08 tarjoaa 
nuorelle aikuiselle mahdolli-
suuden löytää oman paikkan-
sa lähetystyössä, vahvistusta 
kutsumukseen, uusia ystäviä 
yli kirkko- ja seurakuntarajo-
jen, tutustumista lähetysjär-
jestöjen toimintaan, Jumalan 
läsnäoloa ja innostavaa ohjel-
maa. Mediabasaarissa nuoret 
aikuiset voivat kokeilla myös 
omien tv-ja radio-ohjelmien 
tekemistä.

Ilmoittautuminen osoit-
teessa www.lahetyskonffa.fi.

Terveys ja hyvinvointi 

FineCare Oy
Kotisairaanhoito- ja 

hoivapalvelu
tarjoaa yksilöllistä hoivaa ja 

huolenpitoa sekä lääkkeiden jakoa 
ja näytteiden ottoa 

sairaanhoitajien ammattitaidolla.
FineCare Oy

toiminnanjohtaja/sairaanhoitaja
Eveliina Korkiakoski.

P. 040 751 7966
fi necare@fi necare.fi , www.fi necare.fi 

Avoinna:
ma-pe klo   8.30-21.00
la-su klo 10.00-18.00

puh. (08) 311 3112
 044 711 7100
fax: (08) 311 6001

Kirkko 
rantautuu City.
fi-palveluun
Kirkko perustaa City.fi -verk-
kopalveluun yhteisön, joka 
toimii kirkon foorumina ja 
keskustelualustana nuorille 
aikuisille. Yhteistyö käynnis-
tyy loppusyksystä 2008. 

Kirkkohallitus ryhtyy 
osaltaan kustantamaan myös 
rippikoululaisille suunnattua 
Fleim-verkkopalvelua. Mo-
lemmat sopimukset liitty-
vät Hengellinen elämä verkos-
sa -hankkeeseen, joka kokoaa 
monia erillisiä verkkoon liit-
tyviä projekteja. 

Cityn kampanjassa muka-
na Turun, Tampereen, Oulun, 
Vantaan ja Helsingin seura-
kunnat.

City.fi -sivusto tavoit-
taa viikoittain noin 150 000 
nuorta aikuista.

Puhemies hermostuttaa radioita

Yhdysvaltain edustajain-
huoneen puhemies Nan-
cy Pelosi (dem.) on saa-
nut kristilliset radiot 

suunniltaan.
Pelosi sanoi vastikään kannat-

tavansa niin kutsutun vuoden 
1949 tasapuolisuusasetuksen pa-
lauttamista voimaan. Jos radio-
kanava lähettää eetteriin jonkin 
mielipiteen, pitäisi sen tuon ase-
tuksen mukaan antaa aina tilaa 
myös vastakkaiselle mielipiteelle, 
vähintään kolmasosa alkuperäi-
sen mielipiteen esittämiseen käy-
tetystä ajasta.

Kansasilaisen Bott Radio Net-
workin omistaja Rich Bott lähet-
tää kristillistä radio-ohjelmaa 
kymmenen osavaltion alueella.

– Asetus tekisi Jumalan Sanan 
saarnaamisen mahdottomaksi.

Bott on varma, että hän jou-
tuisi asetuksen myötä lopetta-
maan toimintansa.

Tasapuolisuusasetus säädet-
tiin 50 vuotta sitten. Telehallin-
tovirasto halusi valvoa ja säädellä 
radioaaltoja aikana, jolloin mui-
ta tiedonvälityskanavia oli vähän. 
Asetus ei koskaan saanut lain ta-
soista voimaa.

1980-luvulla kaapelitelevisioi-
den ja muiden medioiden myötä 
mielipiteitten esittämiselle syntyi 
huomattavasti aiempaa enemmän 
mahdollisuuksia. Virasto kumosi 
asetuksen vuonna 1987.

Nancy Pelosi ei ole vielä teh-
nyt mitään konkreettista asetuk-
sen palauttamiseksi, vain ottanut 
kantaa sen puolesta.

Rich Bott sanoo, että asetuk-
sen noudattaminen olisi nyt pal-

jon vaikeampaa kuin puoli vuo-
sisataa sitten.

– Jos tänään sanottaisiin, et-
tä Jumala on säätänyt avioliiton 
vain miehen ja naisen väliseksi, 
olisi se provosoiva väite ja joku 
tulisi vaatimaan ilmaista radio-
aikaa.

Asetus ei välttämättä ole tar-
koitettu kristillisten radi-
oiden kiusaksi. Viime 
vuonna, kun se-
naatti kaatoi esi-
tyksen uudek-
si maahan-
muuttolaik-
si, Pelosi ja 
monet muut 
demokraa-
tit syyttivät 
radiojuon-
tajia yleisön 

kääntämisestä lakia vastaan. 
Radioiden käymää kampanjaa 

verrattiin ristiretkeen. Epäilijöi-
den mielestä Pelosi haluaakin ta-
sapuolisuusasetuksella näpäyttää 
radioita.

reLiGioN NeWS SerViCe/rT

w w w.sxc . hu /  L e o C in ez i 
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Romanttinen lässy             
– Bernhard Severin Ingemann

Maa on niin kaunis,
kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta
kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.

Kiitävi aika,
vierähtävät vuodet,
miespolvet vaipuvat unholaan.
Kirkasna aina
sielujen laulun
taivainen sointu säilyy vaan.

Enkelit ensin
paimenille lauloi,
sielusta sieluhun kaiku soi:
Kunnia Herran,
maassa nyt rauha,
kun Jeesus meille armon toi.

h t t p : / / co m m o ns .w ik im e d ia .o r g

Virsirunoilijat
Korjatkaa tietonne. Virren ”Maa 
on niin kaunis” sävelmä ei ole 
keskiajalta, kuten monet luule-
vat, vaan nuorempaa perua. Sä-
velmä on peräisin 1842 ilmesty-
neestä sleesialaisten kansanlau-
lujen kokoelmasta. Jostain syystä 
tuolloinkin luultiin, että kysees-
sä olisi keskiaikaisten pyhiinvael-
tajien käyttämä sävelmä. 

Sanoitus on Bernhard Severin 
Ingemannin (1789–1862), tans-
kalaisen yliopistolehtorin ja kir-
joittajan.

Mutta se pulmallinen sävel-
mä. Muun muassa Franz Liszt 
meni lankaan. Lisztin oratorios-
sa Pyhan Elisabetin legenda sävel-
mä kaikuu ristiretkeläisten mars-
sina.

Höplän söi myös tanskalainen 
pappi Ferdinand Fenger, joka 
pyysi ystäväänsä Ingemannia se-
pittämään säveleeseen paremmat 
sanat. Niin Ingemann tekikin.

Haaveellinen mies
Ingemann oli runoilija, romaa-
nikirjailija ja virsisanoittaja, haa-
veellinen ja romanttinen mies, 
jonka tuotanto oli yhtä nyyhkyä 
romantiikkaa kuin mies itsekin.

Ingemann oli papin poika, 
joka menetti isänsä jo varhain. 
Opiskellessaan Kööpenhaminan 
yliopistossa hän julkaisi ensim-
mäisen runokokoelmansa, jo-
ka oli saanut vaikutteita saksa-
laisesta romantiikasta. Kriitikoi-
den mielestä runoista näkyi, et-
tä Ingemann oli tuolloin henki-
sesti ja ruumiillisesti huonossa 
kunnossa.

Ingemannin runot ja romaa-
nit ovat vanhentuneet, vaikka 
esimerkiksi Suomessa julkaistiin 
hänen romaaneitaan.

Höpsöä romantiikkaa?
Virret sen sijaan elävät. Niistä 
Suomessa on tunnetuin Maa on 

niin kaunis. Se on Ingemannin 
virsistä toinen, joka on päässyt 
nykyiseen virsikirjaan.

Puhe sielujen toiviotiestä ja 
sielujen laulusta on höpsön ro-
mantikon hourailua, mutta su-
loista hourailua. Virttä kuunnel-
lessaan miltei toivoo, että sykäh-
dyttävät sanat pitäisivät kutinsa. 
Mitä jos ne pitävätkin?

Virren on suomentanut kir-
jailija Hilja Haahti 1900-luvun 
alussa. Haahti on onnistunut 
loistavasti. Moni osaa virren sa-
nat ulkoa ja liikuttuu laulaessaan 
kyyneliin.

Haahden suomennoksesta on 
tosin kinasteltu. Pitäisikö virren  
ilmaus ”miespolvet vaipuvat un-
holaan” vaihtaa Ingemannin al-
kuperäiseen ilmaukseen ”mies-
polvet vaihtuvat vuorollaan”?

Ei pitäisi. Tuohon muotoon 
olemme jo tottuneet ja sitä me 
rakastamme.

Vasta virren lopussa selviää, 
mikä on se laulu, joka vie kohti 
taivasta. Se on enkelien kiitosvir-
si jouluyönä.

peKKa HeLiN

Ingemannin virret virsikirjassa: 
30, 444.

vuokrattavana 55-vuotta täyt-
täneille yksiö (30,5m2) , kaksiot 
(43m2 ja 50m2) +lasitetut par-
vekkeet. Tiedustelut virka-aika-
na, varmimmin klo 9-12
puh. 08 311 2929.

OULUN AURINKOKODISSA

Vuokralle tarjotaan

Syksy 2008 - kevät 2009

TANSSITUNNIT
Satubaletti 3-4-v.
(uusi), baletti, 

dancemix, hip hop 
ja moderni. 

Alkaen vko:lla 36. 
Kts. tiedustelut ja 
ilmoittautumiset:
www. elliots.org/

tanssi

UUTUUTENA!

Draamaryhmä K18

Tiedustelut ja 

ilmoittautumiset: 

anna.k.salmi@
gmail.com

TULOSSA
Gospel-lattari- ja 
Tanssii puolison 

kanssa lyhytkurssit, 
Elliotsin taide-
leirit lapsille ja 

nuorille. 
www.elliots.org/

ajankohtaista

Palveluja tarjotaan

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 � min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- 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

RATKAISUKESKEISTÄ
JA KOGNITIIVISTA 

YKSILÖ- JA PARITERAPIAA
044 282 7127, info@mentores.  
Merikoskenkatu 7 B 2. krs, Oulu

www.mentores. 

Suolahuone-
hoidosta apua mm.
� astmaan
� hengityselin sairauksiin
� poskiontelo- ja korvatulehduksiin
� atooppiseen ihoon
� allergioihin

www.oulunsuolahuone.fi 

P. 050 407 3840
Syynimaantie 4

Meiltä myös lahjakortit!

Terveys ja hyvinvointi 

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi
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Särkeekö jalkoja, polvia, lonkkaa tai selkää?
Nyt vaivoihin löytyy helpotus: Jalkaterän virhe-
asennoista johtuviin ongelmiin voi apu löytyä
yksilöllisesti valmistetuista Jalat.net- tuki-
pohjallisista, joilla virheasentoa voidaan korjata
ja kivun lähde poistaa jopa kokonaan!

Tule ILMAISEEN jalkojen virheasento-
tutkimukseen. Se on Sinulle täysin maksuton!

Varaa aika heti!  Soita 044-276 7690
Ilmainen tutkimus Oulussa Terveyspalvelu Impulssissa 
(Isokatu 26 A, 2 krs, Anttilan vastapäätä). Varaa aika puhelimitse 
Pauli Rantoselta, p. 044-276 7690.

Ilmainen jalkojen
virheasentotutkimus!

Kellonkartanossa pidetään en-
simmäinen Mitä mies? -tapahtu-
ma ensi lauantaina. Kello 12 al-
kavassa tapahtumassa pohditaan 
miehen elämää monesta näkökul-
masta. Yksi tärkeimmistä aiheis-
ta on oikea miehuus, joka tuntuu 
nykyään olevan hukassa. Oikeaa 
miehuutta ja vastuunkantoa poh-
ditaan kristinuskon valossa.

Yksi tapahtuman puuhamie-
histä, Jorma Piippo, sanoo, et-
tä Raamatun mukaan mies on 
perheenpää, joka päättää suuris-
ta linjoista. Vaimo on emo, jonka 
tehtävänä on hoitaa perheen arki-

Oikeaa miehuutta 
etsitään Kellonkartanossa

elämää. Mies on siis se, jonka pi-
täisi kantaa vastuu.

Raamatun kirjoittamisesta on 
kuitenkin kulunut 2 000 vuotta ja 
asiat ovat muuttuneet. Nykyään 
nainen päättää Piipon mukaan 
usein suurista linjoista ja mies vi-
kisee taustalla. Piippo tähdentää, 
että ajatukset ovat hänen omiaan, 
vaikka niitä on miesten kanssa 
yhdessä pohdittu.

– Ajattelu ei ole tasa-arvon 
vastaista eikä röyhistelyä, Piippo 
luonnehtii.

Vaikka mies onkin perheen-
pää, Raamattu antaa hänelle vel-

vollisuuden rakastaa vaimoaan.
– Mies ei ole vaimoa parem-

pi eikä etusijalla perheessä, Piip-
po sanoo.

Mitä mies? -tapahtuma on tar-
koitettu kaikenikäisille miehil-
le. Tapahtuman taustalla on eri-
ikäisiä luterilaisia miehiä. 

Järjestäjien mukaan oikea mie-
huus on syntiinlankeemuksen 
mukana vääristynyt. Kuitenkin 
ainoastaan Jeesuksen armosta elä-
minen voi antaa rauhaa ja oikeaa 
rohkeutta kantaa vastuuta.

peKKa HeLiN

En välitä tipan tippaa mangasta, mutta tuon 
Raamatun ostin. Se on laadukas ja täynnä sa-
nomaa. En ajattele sen olevan Jumalan sanas-
ta pois tai sitä turhentavaa vaan pikemminkin 
hyvä evankeliointiväline tai kiinnostuksen he-
rättäjä. 

Ilkka_Aw (www.metalliunioni.com)

Mielenkiintoista, että Raamattu myy näin hy-
vin, tuolla idealla voisi koittaa myydä Suomessa 
muutakin klassista kirjallisuutta, siis ei taidesar-
jakuvamuodossa, vaan joko mangana tai hyvin 
piirrettynä perussarjakuvana.

Dennis (www.kvaak.fi)

Musta toi on yhtä bisnespaskaa! Jos Raamattu 
ei kiinnosta sellaisenaan kun se on, niin ei sitä 
pidä muokata ihmisten mielen mukaan, koska 
silloin Raamattu menettää merkityksensä.

prolefa (www.metalliunioni.com)

Mielenkiintoista olisi kuitenkin nähdä miltä 
esim. Jeesus näyttää pitäessään Vuorisaarnaa 
mangassa?

Veli Loponen (www.kvaak.fi)

Nytkö kirkko on alkanut harrastamaan pyhäin-
häväistystä?! Oksettavaa! Tuskin on edes japa-
nilaisen käsialaa, kirkko vaan maksanut jollekin 
hikiselle amatöörille jotta tämä piirtäisi heille 
jotain nuorisoon toimivaa...

Afsfg (www.suomi24)

Tänä kesänä useampi ripil-
tä päässyt on voinut saada 
ristin ja rahakuoren lisäk-
si myös pienen kirjan. Ky-

seessä ei ole se perinteinen Raa-
mattu, vaan Manga-Raamattu. 

Aikaansa seuraavat vanhem-
mat ja kummit ovat halunneet 
löytää nuorten kanssa yhteisen 
kielen, kirjan tekijät taas pukea 
vanhan tarinan nykyajan asuun. 
Heinäkuussa tilastoitujen myyn-
tilukujen mukaan pokkarimalli-
sen kirjan suomenkielistä versio-
ta oli myyty 5 000 kappaletta. 

Nykyisin kaikki nousevan au-
ringon maahan viittaava on pop, 
niin myös japanilaistyyliin teh-
dyt sarjakuvat. Kirja on taiteilija-
nimillä kulkevien Sikun ja Akin-
sikun käsialaa. Oikeastaan kyse 
on pseudomangasta, eli Japanin 
ulkopuolella muiden kuin japa-
nilaisten tekemästä mangasta, 
sillä molemmat tekijät ovat tum-
mahipiäisiä brittejä. 

Teostaan tekijät kuvaavat 
omassa jälkipuheessaan suuri-
sanaisesti ”ihmiskunnan omak-
si tarinaksi”. Molemmat ovat ak-
tiivisia kristittyjä ja toivovat, et-
tä heidän teoksensa kannustaisi 
ihmisiä tarttumaan oikeaan Raa-
mattuun. 

Jeesus 
sivuosassa
Manga-Raamatusta yli puolet on 
Vanhaa testamenttia, jossa kerto-
jana toimii Mooses. Alun luomis-
kertomus on toteutettu kauniis-
ti, ja siitä löytyy hitunen huumo-
riakin. Se loppuu kuitenkin pi-
an, sillä suurin osa kirjasta seu-
raa Israelin kahdentoista heimon 
syntyä ja verisiä vaiheita. Jumala 
näyttäytyy muita lahtaavien Isra-
elin poikien salaisena aseena, jo-
ka joko kannustaa lapsiaan voit-
toon tai suoranaisesti auttaa hei-
tä lähettämällä vihollisille vitsa-
uksia. 

Vanhan testamentin rooli 
muinaisena, suullisen historian 

pohjalta syntyneenä historian-
kirjana tulee selkeästi esiin, kun 
muutaman tuhannen vuoden ai-
kana hallitsijat seuraavat toisiaan, 
karkotus seuraa toistaan, veri len-
tää ja päitä putoilee. Kuten niin 
usein myöhemminkin, histori-
asta on jälkipolville tallennettu 
pääasiassa sotatapahtumia. 

Kristinuskon Jeesuksen pu-
heissa ja toimissa toteutuneet 
moraaliset perusteet jäävät Man-
ga-Raamatussa vähälle huomiol-
le. Vuorisaarnasta tuttu kaksois-
käsky ”Rakasta lähimmäistä ku-
ten itseäsi”, leivän ja kalan jaka-
minen kansalle ja vetten päällä 
käveleminen on jätetty pois. Si-
kulta ja Akinsikulta on ilmesty-
nyt myös kattavampi esitys koko 
Raamatusta. Suomessa myytävä 
Manga-Raamattu onkin lyhyem-
pi versio, jossa väistämättä oio-
taan mutkia. 

rahastusta 
vai julistusta?
Teos on saanut ristiriitaisen vas-
taanoton alan harrastajien kes-
kuudessa. Keskustelupalstoilla 
sen tyyliä on kommentoitu seka-
vaksi ja koko ideaa pelkäksi ra-
hastukseksi. Osa siihen tutustu-
neista on ottanut idean positiivi-
sesti vastaan. 

Voi olla, että jatkossa myös 
muita uskontojen pyhiä kirjoja 
ja maailmankirjallisuuden klas-
sikoita aletaan aiempaa järjestel-
mällisemmin julkaista myös sar-
jakuvina. Uusi keksintö se ei ole, 
sillä Vanha ja Uusi testament-
ti tai osia niistä on ilmestyneet 
myös viime vuosituhannen puo-
lella sarjakuvina useammallakin 
tyylillä. Samoin antiikin tarinoi-
ta ja Shakespearen näytelmiä on 
saatettu kuvalliseen muotoon. Ja 
onhan Kalevalakin toteutettu jo-
pa Koiramäen Kalevalana. 

eLSi HuTTuNeN

Manga-Raamattu on verinen lukukokemus

Sana sai uuden asun

Manga-Raamattu ohjaa lukijan alkuperäisen Raamatun 
ääreen. Sivujen reunoista löytyy viitteet raamatunkohtiin 
joista voi lukea koko tarinan.

Manga on japania ja 

tarkoittaa sarjakuvaa. 

Japanissa mangaa lue-

taan oikealta vasem-

malle. Manga-Raamat-

tua luetaan kuitenkin 

länsimaiselle kulttuu-

rille ominaisesti vasem-

malta oikealle. 

?

VastaanPuolesta
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TILAISUUTEMME
Su 31.8. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 3.9. klo 19.00 SANAN JA RUKOUK-

SEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu:http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 31.8. klo 10 jumalanpalvelus Tuomio-
kirkosta, toimittaa Anna-Mari Heikki-
nen ja avustaa Jyrki Vaaramo. Nimikko-
lähettien matkaansiunaaminen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja urkurina Mai-
ja Tynkkynen.
Su 31.8. klo 11.25 radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Outi Metsikkö puhuu Jumalan 
huolenpidosta.

RadiotiedotYhdistykset

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 3.9. klo 15.40 Naisen allakka. Tiedottaja Mer-
vi Päivärinnan kolumni.
To 4.9. klo 15.40 Kasvun paikka. Kuka toimii 
rehellisenä peilinä papille? Kappalainen Jaakko 
Tuiskua haastattelee Marja Blomster.
Radio Dei 106,9 MHz, kaapeliverkossa 94,1 
MHz

radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 31.8. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Outi Metsikkö puhuu Jumalan huolenpi-
dosta.
Su 31.8. messu Saloisten kirkosta.

Muut seurakunnat
  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 30.8  klo 18.00 Ehtoolliskokous,
 Sanna ja Jukka Wenström
 TERVETULOA!

Ståhleborgin hautausmaa
S E M I N A A R I

O U L U S S A  1 . 9 . 2 0 0 8

Ruotsi-Suomen vanhin kirkkotarhan ulkopuolinen 
hautausmaa perustettiin v 1781 Ouluun. 

Hautauskulttuuria vaaliva Minnesvårdarna-yhdistys 
järjestää yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymän 

kanssa seminaarin Oulun Keskustan 
seurakuntatalossa maanantaina 1. syyskuuta 2008 

klo 11-16. Seminaari on maksuton.
Ilmoittautumiset heti osoitteeseen 
minne@kolumbus.fi tai 050 64073.

Ohjelma katso www.minnesvardarna.fi

Koulutus

Syystoiminnan aloitus Oulujoen pappilassa su 31.8. klo 16; tervehdyk-
set, raamattutunti, Siioninvirsiseurat. Lapsille omaa ohjelmaa. (Huom! 
Tuirassa ei seuroja, vaan kokoonnutaan tähän tilaisuuteen). Tervetuloa.






























 Tervetuloa Kellonkartanoon! 
  

SEUROJA OULUN KIRKOISSA 
 syyskuussa alkaen klo 19.00

Ti 2.9.  Karjasillan kirkko
 Juhani Pitkälä ja Pauli Pasanen
To 4.9.  Pyhän Luukkaan kappeli 
 Olavi Isokoski ja Niilo Nissilä
Ti 9.9.  Tuomiokirkko
 Jaakko Kaltakari ja Matti Pennanen
To 18.9. Kastellin kirkko
 Pertti Lahtinen ja Olavi Koivukangas
To 25.9. Pyhän Tuomaan kirkko
 Olavi Voittonen ja Antti Kiuru
Ti 30.9.  Myllyojan seurakuntatalo
 Jorma Kiviranta ja Niilo Nissilä
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Su 31.8. klo 16.30 Pyhäkoulu. 
Klo 17 Seurat Matti Rahja. Ke 3.9. 
klo 18 Lähetyspiiri. Tervetuloa!

Su 31.08. Seurat klo 15 
Olli Hiitola, Heikki Myllylä.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

www.ohsrk.� 

Pe 29.8. klo 19 LIFT – ilta.
Su 31.8. klo 11 Pyhäpäivän sana, Pasi Markka-
nen, Outi Karppinen
Ke 3.9. klo 19 Sana ja rukous, Reijo Komu,
Ahti Kurki. TERVETULOA!

Su 31.8. klo 18 Sunnuntai kokous, 
Similä. Su 7.9. klo 18 Ehtoollisko-
kous, Venetvaara Tervetuloa! Katso 
sivumme: www.kempele.svk.fi 

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Ti 19.00  Starttikurssi (5.8.-30.9.)
johdatus käytännölliseen 
uskonelämään.

Pe 5.9. klo 18. 
 Vierailijana Jean Roos.
www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

5.-6.9. Syysjuhla - Mitä kristityt ovat velkaa juutalaisille? 
Armo Kuoppakangas. Pe 18.00 alkaen. Jatkuu la 10.00 jumalanpalveluksen 
yhteydessä (raamattutunti ja saarna). 12.00 lounas, 13.00 luento jatkuu.

Ma-pe 10.00 aamurukouspiiri. Ma 18.00 Alfa-kurssi 1.9. alkaen. 
Tervetuloa!

To 28.08. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, 
Jouni Korkala. Pe 29.08. klo 18.30 Varkki-ilta. 
La 30.08. klo 11 Pohjois-Suomen vastuullisten-

päivät Torniossa. Su 31.08. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Petri Mettovaara, 
Sini Niemelä, aihe: Miten elää rauhassa maailman paineen keskellä. Ti 02.09. klo 13 
Päiväpiiri. Ti klo 18 Alfa-kurssi alkaa, aihe: Kuka Jeesus on. Ke 03.09. klo 18 
Nuortenilta, Sini Niemelä. To 04.09. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Himalajan 
lähetti Raija Hannila, God`s Bell, rukouspalvelu, tarjoilu, aihe: Kutsuttu lähtemään.
www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

4 

4 

 
4 

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

30.8. Lauluhartaus torilla klo 9.30-10.30, 31.8. klo 11.00. Jumalan-
palveluksessa: Nuori sotilas-vihkimys, pyhäkoulua lapsille, kahvitarjoilu.
Tervetulleita olette kaikki!
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”Voimia sulle ystävä kallis. Parane pian.”
Psalmissa 46 todetaan: ”Lakatkaa Te huolehtimasta! Tietäkää, että minä olen Jumala”.  
En haluaisi pahemmin muistella menneitä, varsinkaan pelottavia ja surullisia aikoja 
sairaalassa. Se, mitä minulle on tapahtunut vuoden sisällä, on jättänyt pysyviä merk-
kejä elämääni ja ajatteluuni. 

Äiti Juliana Norwichlainen kirjoitti aikanaan: ”Kaikkia pelastukseen päätyviä 
ihmisiä kohtaan tuntemansa hellän rakkauden johdosta Herramme kiiruhtaa lohdut-
tamaan meitä suloisesti, kuin sanoen: ’Totta on, että synti on kaiken tämän kivun syy, 
mutta kaikki kääntyy hyväksi ja kaikki kääntyy hyväksi ja kaikenlaiset asiat käänty-
vät hyväksi’. Nämä sanat hän lausui mitä hellimmin eikä näyttänyt syyttävän mistään 
minua tai ketään niistä, jotka pelastuvat”. Nämä sanat palautuvat aika ajoin mieleeni 
lohduntuojina ja valona yöpimeydessä.

Tutussa lastenvirressä lauletaan ”Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton”. 
Tähän kiteytyy huolenpito. Samoin tuttuun rippikoulun ulkoläksyyn ”Jumala on rakas-
tanut maailmaa niin paljon että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka Häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”. Jumalan rakkauden 
pitäisi synnyttää rakkautta, rakkautta lähimmäisiin. Itse en olisi pystynyt selviytymään 
ilman Jumalan huolenpitoa enkä myöskään ilman ystäviä, työtovereita, muita monin 
tavoin muistaneita. Ilman heidän puhelinsoittojaan, tekstiviestejään, vierailuitaan en 
olisi voimaantunut. Tätä sanaa käytetään meillä niin perin harvoin: Kiitos!

Toisista huolehtiminen, lähimmäisen auttaminen ja kuunteleminen ovat meidän 
keinojamme osoittaa huolenpitoamme, ystävyyttämme, arvostustamme ja rakkaut-
tamme. Jeesus sanoo: ”Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi”. Kukaan meistä ei 
ole täydellinen, me olemme niin keskeneräisiä, armon kerjäläisiä. Armo ei ravitse kyl-
läisiä tai ravittuja, vaan nälkäisiä. Armoa ei evätä keneltäkään. Jumalan rakkaus ei katoa 
ristille eikä hautaan, ei mihinkään pahaan tai pimeään.

JuHa VäHäKaNGaS
Seurakuntapastori

Karjasillan seurakunta

Jumalan huolenpito on aiheena 16. sunnuntaina helluntaista. Ensimmäisen vuosi-
kerran evankeliumiteksti kertoo taivaan linnuista ja pyhästä huolettomuudesta, tällä 
kertaa ajankohtainen 2. vuosikerran teksti sen sijaan avaa eteemme Martan ja Ma-

rian osat sanankuulijana ja palvelijana.
Jeesus vierailee Betaniassa Martan ja Marian tutussa kodissa. Hänen on helppo pis-

täytyä ystävien luona. Samassa kodissahan oli sisarusten veli Lasaruskin hyvin tuttu. 
Hänet Jeesus herätti Johanneksen evankeliumin mukaan kuolleista.

Sisarusten välit olivat hyvin suorat ja arkiset. Molemmat tietysti tahtoivat olla Jee-
suksen seurassa. Toinen kuitenkin joutui toimimaan kokkina ja ruoan tarjolle asetta-
jana. Tämä osa valikoitui Martalle, joka mieluummin olisi Marian tavoin kuunnellut 
Jeesuksen opetuksia. Lopulta Martta tulistuu asetelmalle ja kysyy Jeesukselta suoraan: 
”Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? 
Sano hänelle, että hän auttaisi minua.” Jeesus ei kuitenkaan lähde mukaan tähän ajat-
telumalliin, sillä hän tietää sanovansa ’elämän sanoja’ Marialle, joka ahmii jokaisen Jee-
suksen suustaan päästämän ’armon sanan’. Ehkäpä Marttakin kuulisi ne, kun vain työn-
sä ohessa malttaisi kuunnella.

Marian osa on hyvä, vaikka toki Martankin rooli on tarpeellinen. Jeesus ei halua 
muuttaa asetelmaa, vaan korostaa näillä ajatuksenvaihdoilla Jumalan sanan kuulemi-
sen tärkeyttä. Myös Jeesuksen seuraaminen ja hänen kanssaan oleminen on olennainen 
osa kristityn elämää. Näin hän pitää omistaan huolen kaikkialla missä kaksi tai kolme 
on yhdellä koolla hänen nimessään.

peKKa TuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 86: 1, 3–7
Ensimmäinen lukukappale 
1.Kun. 17: 1, 8–16
Toinen lukukappale Fil. 4: 10–14
Evankeliumi Luuk. 10: 38–42

Jumala, Isämme ja Luojamme.

Sinä pidät huolen kaikista luoduistasi.

Auta meitä jättämään pienet ja suuret murheemme sinulle

ja ottamaan jokainen uusi päivä vastaan sinun lahjanasi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Amen.

w w w.sxc . hu /  S a ra  H a j - H as s an
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Kristinopin ytimessä on aja-
tus, ettei ihminen aina tie-
dä, mikä hänelle on hyväk-
si. Säännöt, kiellot ja ihan-

teet on annettu luomaan raamit 
elämään, jonka tarkoitusta ihmi-
nen ei hahmota. Kristinoppi väit-
tää, että ilman lähimmäisenrak-
kautta ja Korkeimman apua ih-
minen olisi puilla paljailla.

Nykyihminen ei tätä helpos-
ti niele. Maailmahan on täynnä 
mahdollisuuksia sille, joka uskal-
taa toteuttaa itseään. Media tois-
taa esimerkkejä siitä, kuinka vir-
kistävää on vaihtaa maisemaa, 
kumppania, työpaikkaa ja asun-
toa. Mihinkään ei kannata kiin-
tyä, koska jotain parempaa voi 
olla nurkan takana. Koulutuk-
sen hankkimiseksi ja 
työuran 

Lapsuus ja vanhemmuus ovat hukassa, kun ikiteinistä 
on tullut ihmisen ihanne. Kiihkeä elämänrytmi hautaa 
alleen perusturvan puutteen.

luomiseksi ollaan valmiita uh-
raamaan paljonkin, koska raha 
ja asema avaavat mahdollisuu-
den tehdä unelmista totta.

Kärjistetysti voidaan väittää, 
että aikamme ihanneihminen 
on ikiteini, joka on vapaa seuraa-
maan kunnianhimoaan ja mieli-
halujaan. Onko lasten saamises-
ta ja tiiviistä perhesiteistä tullut 
kulttuurissamme uhka? Sink-
kujen tapaan eläjät ovat tietenkin 
parempaa käyttövoimaa markki-
navoimien rattaissa. 

Helsingin Sanomat uutisoi äi-
tienpäivänä kansainvälisestä tut-
kimuksesta, jonka mukaan lap-
sen tulo heikentää avioparien on-
nellisuutta. Onni palautuu enti-

selle tasolle vasta kun lapset ai-
kuistuivat. 

Kun arvot ovat tällaiset, vau-
van annetaan hidastaa menoa 
vain hetken. Fiksu lapsi ymmär-
tää itsenäistyä pikaisesti. Hyvää 
tarkoittavat vanhemmat tarjoavat 
lapselle rahaa ja mahdollisuuksia, 
jotta he löytäisivät oman tiensä jo 
varhain. Jos lapsella on ongelmia, 
vika on tietenkin koulussa ja ka-
vereissa.

Lasten kanssa työskentelevät 
ovat viime aikoina törmänneet 
siihen, että taju lasten tarpeista 
on yhä useammalla vanhemmal-
la kadoksissa. Kirkon erityisnuo-
risotyön neuvottelupäivillä Ou-
lussa puhunut Mano Laukkari-
nen Vantaan seurakunnasta puki 
sanoiksi yleisen havainnon: 

– Lapsia pitää olla, mutta ei 
tiedetä, miten nii-

den kans-

sa pitäisi olla.
 – Kaikilla ei oikeasti ole val-

miuksia lapsen kanssa olemiseen. 
Ei tajuta, kun lapsi yrittää ottaa 
kontaktia, totesi eräs keskusteli-
ja.

Haukiputaan seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Tarja Kai-
nulainen on etsinyt keinoja vie-
dä viestiä kadulla kohtaamiensa 
nuorten kotiin. – Monille van-
hemmille tulee yllätyksenä, mil-
laisten asioiden kanssa nuoret 
painiskelevat.

ikiteinit 
kaikenikäisten idoleita
Psykologit ja kulttuurintutkijat 
ovat panneet merkille, että toi-
saalta lisääntyy pikkuvanhojen 
lasten määrä, toisaalta lapsel-
listen aikuisten määrä. Median 
hehkuttama ikiteinin elämänta-
pa vetää puoleensa kaikenikäi-

siä. Jotain kertoo sekin, että 
lasten yleisin toiveam-

matti on julkkis. 
Onko nykyih-

misillä krooni-
nen rakkauden 
vaje? Onko julki-
suuteen pyrkimi-
nen yritys saada 
hyväksyntää, jota 
lapsuudessa ei ole 

saanut kokea?
Lapsuuden lyhe-

nemisestä ovat kir-
joittaneet muun mu-

assa Neil Postman ja 
Suomessa vaasa-

lainen kirkon 

perheterapeutti, sosiaalipsykolo-
gi Saara Kinnunen. He kantavat 
huolta siitä, ettei lapsilla ole aikaa 
kasvaa omaan tahtiinsa ja tankata 
turvallisuuden tunnetta läheisissä 
ihmissuhteissa.

Lapsuus vietetään yhä useam-
min ohjelmoidusti: viihde-elekt-
roniikan äärellä, harrastuksis-
sa, aikuisten päiväohjelman mu-
kaan. Väline- ja suorituskeskei-
syys lisääntyy, vapaan leikin ja 
yhdessäolon osuus vähenee. Sa-
malla vähenee tilaisuus harjoitel-
la vuorovaikutusta, toisten ase-
maan eläytymistä ja luovaa kek-
simiskykyä. 

Kiireinen elämänrytmi vaatii 
lapsilta jatkuvaa sopeutumista 
ja reagointia. Stressitasoa nostaa 
erossa olo ihmisistä, joihin lap-
si on kiintynyt. Tieto aikuisten 
maailman salaisuuksista ja vaa-
timuksista käy selville paljon en-
nen, kuin lapsella on edellytyksiä 
ymmärtää niitä. Seksuaalisuu-
desta kiinnostuminen murskaa 
lapsuuden kaikista tehokkaim-
min.  

Mitä tapahtuu, jos lapsella ei 
ole aikaa olla lapsi? Nykyisen kä-
sityksen mukaan ihmisen kehitys 
kulkee tietyssä järjestyksessä, ei-
kä kehitysvaiheita voi jättää vä-
liin. Perusturvallisuuden järkky-
minen lapsuudessa näkyy mie-
lenterveyden häiriöinä ja vaike-
uksina ihmissuhteissa. Jos lapse-
na ei opi tunnetaitoja ja toisten 
huomioonottamista, elämä käy 
vaikeaksi itselle ja läheisille.

– Jos lapsuus jää kesken, ihmi-
nen ei kasva vastuulliseen aikui-
suuteen, toteaa Saara Kinnunen. 
Perheterapeutin työssään hän on 
havainnut, että kesken jääneet 
lapsuuden leikit jatkuvat helpos-
ti isommilla asioilla, kuten ih-
missuhteilla ja päihteillä. – Lap-
set kokevat olonsa turvattomak-
si, kun vanhemmat käyttäytyvät 
teini-ikäisten lailla.

Kuka pelkää 
ei-sanaa?
Kinnusen mukaan aikuisen teh-
tävä on asettaa rajat lapsuutta 
uhkaaville tekijöille. Mutta kuka 
asettaisi rajat vanhemmuutta uh-
kaaville tekijöille? Vanhempana 
olemista uhkaavat nykyään eni-
ten työkeskeisyys ja materialis-
mi, väittää Haukiputaalla toimi-
van nuorisokoti Jussinkodin kas-
vatusjohtaja Lauri Jolula.  

– Rikkaus on nykyään suu-
rempi uhka lasten hyvinvoinnil-
le kuin köyhyys, Jolula väittää. – 
Uravanhemmat yrittävät paika-
ta rahalla ja tavaralla läsnäolon 
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Seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja 
erityisnuorisotyöntekijät suun-
taavat yhä useammin ulos seu-
rakunnan seinien sisältä sinne, 
missä nuoret ovat. Nuoria koh-
dataan kouluissa, leireillä ja nuo-
risotaloissa, mutta myös kaduil-
la, yökahviloissa ja heidän koto-
naan. Työ on suurelta osin hen-
kilökohtaista keskustelua nuor-
ten kanssa – kasvotusten, netis-
sä tai puhelimessa.

Haukiputaan seurakunnan 
nuorisotyöntekijän Tarja Kai-
nulaisen mukaan tärkeintä on 
kuunnella.

– Ei minulla tarvitse olla val-
miita hokkuspokkustemppuja. 
Voin pysäyttää, mutta en antaa 
valmiita ratkaisuja, Kainulainen 
sanoo.

Nuoren tilanteen kohentami-
nen vaatii usein perheen vuoro-
vaikutuksen tukemista. Vanhem-
piin otetaan yhteyttä ja otetaan 
nuori puheeksi yrittäen etsiä hä-
nestä vahvuuksia. Nuorelta saate-
taan kysyä, mitä hän haluaisi ky-
syä vanhemmiltaan. Luottamuk-
sellisesti, totta kai.

– On tärkeää, että perhettä 

puutetta. Lapset eivät tunne 
kuuluvansa mihinkään per-
heeseen, Jolula sanoo.

Jolula kohtaa työssään 
jatkuvasti nuoria, joil-
la on valtava tarve testa-
ta rajoja. Heille rajois-
ta kiinnipitäminen on 
merkki siitä, että ai-
kuinen välittää. Jos 
aikuinen ei uskal-
la sanoa ei, hän ei 
ansaitse heidän 
kunnioitustaan.

– Ein sano-
minen on mo-
nille nyky-
vanhemmille 
hirveän vai-
keaa, sanoo 
oululainen 
erityislasten-
tarhanopetta-
ja Leena Nuu-
tilainen. Hänen 
kollegansa Tiina 
Ulvisen mukaan 
rajoilla ei ole merki-
tystä, ellei niiden nou-
dattamista valvo johdon-
mukaisesti.

Johtuuko lasten rajatto-
muus siitä, että nykyvanhem-
mat eivät osaa asettaa rajoja it-
selleenkään? Vai uskovatko he oi-
keasti markkinamiesten lupauk-
siin? Kaiken sallivuus on muo-
dissa, mutta onko se tehnyt ih-
misistä tyytyväisempiä? 

Kielletystä 
puusta popsijat
Raamatullisesta näkökulmasta 
ihmiset ovat kurittomia lapsia, 
jotka syövät juuri siitä kielletys-
tä puusta. Saatanan lupaus ”Et-
te te suinkaan kuole” on tren-
dikkäämpi kuin koskaan ikuis-
ta nuoruutta ja rajatonta kas-
vua palvovassa kulttuurissa. Pu-
he synnistä ja synnin hedelmistä 
tuntuu olevan suurin synti, min-
kä ajassamme voi tehdä.

Raamatun sanoma kuiten-
kin on ja pysyy. Se vääntää rau-
talangasta nykyihmisenkin ym-
märrettäväksi, että rajat ovat rak-
kautta. Käskyt annettiin, jottei 
ihmiskunnan tarvitsisi oppia ko-
vimman kautta. 

Ja rajojen noudattaminen se 
vasta rakkautta on: ”Sitähän Ju-
malan rakastaminen on, että pi-
dämme hänen käskynsä, eivät-
kä ne ole raskaita noudattaa” (1. 
Joh. 5:3). ”Mutta jos rakastam-
me toisiamme, niin Jumala pysyy 
meissä ja Hänen rakkautensa on 
tullut meissä täydelliseksi” lupaa 
apostoli Johannes (1.Joh. 4:12). 

autetaan kokonaisuutena. Jos-
kus tarvitaan vain hiukan ulko-
puolista näkökulmaa, ja solmut 
alkavat aueta, Kainulainen roh-
kaisee.

Seurakuntien nuorisotyöl-
le annetaan arvoa myös viran-
omaissektorilla. Lastensuojelun 
resurssien kuormittuessa seura-
kunnista on tullut toivottuja yh-
teistyökumppaneita. Esimerkik-
si Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta tekee yhteistyötä neuvoloi-
den, sosiaalitoimen ja Oulun dia-
konissalaitoksen kanssa. 

Neuvoloiden kanssa on toteu-
tettu perhevalmennusta ja van-
hemmuutta tukevia ryhmiä. Si-
joitetuille lapsille ja sijaisvan-
hemmille on järjestetty vertais-
tukiryhmiä ja muuta toimintaa. 
Lapsityön diakoniaan kuuluu 
vahvasti myös vanhempien tuke-
minen, koska sitä kautta apu tih-
kuu myös lapsiin.

– Vertaisryhmät ovat erittäin 
tärkeitä sekä lapsille että aikuisil-
le. Se auttaa jaksamaan, kun saa 
tukea muilta, joilla on samanlai-
sia ongelmia, toteaa tuomiokirk-
koseurakunnan diakonissa Sirk-

ku Nivala. 
Arkaluontoisessa ja henkilö-

kohtaisessa työssä seurakuntien 
ja järjestöjen työntekijöillä on tiet-
ty vahvuutensa viranomaisiin ver-
rattuna. Heitä ei torjuta niin hel-
posti, koska he eivät tee päätöksiä 
lasten suhteen. 

– Ovi koteihin aukeaa helpom-
min, ja meille puhutaan avoimem-
min kuin sosiaalityöntekijälle, to-
tesi kirkon erityisnuorisotyön päi-
villä esitelmöinyt Mari Viljas Ou-
lun diakonissalaitoksesta. 

Miten usein hengelliset asiat 
sitten tulevat puheeksi? Ainakin 
silloin, kun asiakas sitä haluaa.

Sirkku Nivalan mukaan hen-
gellisyys tulee esiin siinä, että koh-
dattuja ihmisiä kutsutaan mukaan 
seurakunnan harrastuksiin ja toi-
mintoihin.

Tarja Kainulainen toteaa työn-
sä etiikan nousevan suoraan kris-
tillisestä lähimmäisenrakkaudes-
ta. Hädässä olevaa autetaan pyy-
teettömästi.

– Tämä on sitä Jeesuksen ja-
lanjäljissä kulkemista, hän mää-
rittelee.

Jumala on 
rakkaus – hä-
nestä on lupa tankata 
rakkautta ja hyväksyntää, vaikka 
olisi jäänyt itse lapsena vaille (1. 
Kor. 13:13)

Evankelisluterilaisen kirkon 
julkaisema 10 teesiä vanhemmuu-
desta antaa vanhemmille päätä-
huimaavan vastuun:  ”Rajat aut-
tavat lasta erottamaan hyvän pa-
hasta, oikean väärästä, sallitun 
kielletystä ja tavoittelemisen ar-
voisen turhasta.”  

riiKKa VuoriJärVi 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 31.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avus-
taa Jyrki Vaaramo. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Maija Tynkkynen. Ra-
diointi Radio Dei. Nimikko-
lähettien matkaansiunaami-
nen. 
Messu su 31.8. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Martti Arkkila, saar-
naa Ari Lukkarinen, kantto-
rina Henna-Mari Sivula.

Karjasillan  
seurakunta
Vanhusten viikkomessu to 
28.8. klo 13 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustavat Esa Ne-
vala, Asta Leinonen ja Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Tai-
na Voutilainen.
Messu su 31.8. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 31.8. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Taina 
Voutilainen. 
Messu su 31.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Taina Voutilainen. 
Messu su 31.8. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Ilkka Järviö. 

Messu su 31.8. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Esa Neva-
la, kanttorina Riitta Piippo.
Messu su 31.8. klo 14 Cari-
tas-Kodissa. Toimittaa Erja 
Järvi, kanttorina Taina Vou-
tilainen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 31.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Gospelmessu su 31.8. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Ju-
ha Vähäkangas. Esa Rättyä 
ja Karjasillan gospelryhmä 
YA1. Isoskiitos. Kahvittelu- 
ja teejatkot. 
 
Tuiran seurakunta
Messu su 31.8. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu su 31.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Emi-
lia Soranta. 
Messu su 31.8. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avustaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Heikki Jämsä. 
Messu su 31.8. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Markus Mähönen, avus-
taa Hannu Ojalehto, kantto-
rina Tommi Hekkala. 
Iltamessu su 31.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. 

Viikkomessu ke 3.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. 
Viikkomessu ke 3.9. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 31.8. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarnaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Messu su 31.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
31.8. klo 12 Pikkaralan kou-
lussa. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Samuli 
Kokko.

YlIkIIMInGIn Alue
Messu su 31.8. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
31.8. klo 10. Toimittaa Sa-
muel Mäkinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
31.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Siljander, saarna 
Martti Heinonen, kanttori-
na Katri Niskakangas. Kirk-
kokahvit.
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Sanajumalanpalvelus su 
31.8. klo 18 Kellon seura-
kuntakodissa. Toimittaa Pek-
ka Siljander, kanttorina Katri 
Niskakangas. 

Kempele
Messu su 31.8. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, avustaa Seija Helomaa, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen.

Kiiminki
Gospelmessu pe 29.8. klo 19 
seurakuntakeskuksessa. Toi-
mittaa Miia Seppänen. Avus-
taa Seppo Meriläinen, nuor-
ten messuryhmä.
Perhemessu su 31.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, Miia Seppänen, Riina 
Moilanen, avustaa kvartet-
tiryhmä, Merja Pyykkönen, 
viulu, Jarkko Metsänheimo. 
Lastenohjaaja Oili Kajavan, 
perhetyöntekijä Riina Moi-
lasen ja kiinteistötyöntekijä 
Eero Pesosen tehtävään siu-
naaminen. Juhla seurakunta-
keskuksessa.
koululaisjumalanpalvelus 
29.8. klo 10.15 Huttukylän 
koululla. Toimittaa Markku 
Palosaari ja kanttorinaJark-
ko Metsänheimo.

Liminka
konfirmaatiomessu  su 
31.8. klo 10. Toimittaa kap-
palainen Aino Pieskä, kant-
torina Mika Kotkaranta. Ke-
säleiri I.

Lumijoki
Messu su 31.8. klo 18 kir-
kossa toimittaa Markku Töl-
li, saarnaa Jorma Kiviranta 
kanttorina Juha Pöykkö.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
31.8. klo 10 kirkossa Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Messu su 31.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, avustaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Kirkkotaksi seurakun-
takodilta klo 9.30, omavas-
tuu 3 euroa.
Rippikoulun aloituskirkko 
su 31.8. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, avus-
taa Oskari Holmström, kant-
torina Keijo Piirainen.

Siikalatva
keStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
31.8 klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Rahko, kanttori-
na Veijo Kinnunen.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
31.8. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Jonna Koistinen.

PulkkIlA
Iltakirkko su 31.8. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Kauko Kä-
märäinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen.

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
31.8. klo 12 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 

RAntSIlA
Messu su 31.8. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Jonna Kois-
tinen.

Siikasalo
RuukkI
Messu su 31.8. klo 10 Paavo-
lan kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman.

SIIkAJokI
Messu su 31.8. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man.

VIhAntI
Messu su 31.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Riihi-
mäki, kanttorina Asko Rau-
takoski.

Tyrnävä
Messu su 31.8. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
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28.8.–4.9.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

kirkot toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Radiopyhäkoulu 
alkaa syyskuussa

enot oulussa 

Oulun seurakuntayhtymän 
tuottama radiopyhäkoulu al-
kaa jälleen syyskuussa. Mut-
ta mikä on radiopyhäkoulu? 

Ohjelma, jossa opettaja laulattaa ja 
tenttaa lapsia suorassa lähetyksessä?  
Opettaa ja  antaa muikkareitakin?

Ensinnäkin, studiossa ei ole lapsia, 
ei pienintäkään. Toiseksi, lähetys ei 
ole suora vaan ennalta nauhoitettu.

Vaikka lapset eivät suorassa lä-
hetyksessä laulakaan, pyhäkoulussa 
kuullaan kuitenkin musiikkia ja muu-
ta mukavaa.  Ja opetetaan. Aiheet ovat 
pääasiassa samat kuin kunkin sun-
nuntain jumalanpalvelussakin. 

Onko Oulun seurakuntayhtymäl-
lä sitten oma radio? Ei ole, mutta oma 
radiostudio on. Siellä kahdeksan mi-
nuuttia kestävä ohjelma nauhoitetaan. 
Opettajat ovat pääasiassa seurakun-
tayhtymän työntekijöitä.

Radiopyhäkoulu on kuultavissa 
sunnuntaisin Radio Deissä radioju-
malanpalvelusten jälkeen. Radio Poo-

kissa se lähetetään jo ennen jumalan-
palvelusta.

Radio Dein radiojumalanpalve-
lukset lähetetään Oulun kirkoista. Ne 
myös kuuluvat lähinnä  Oulun alueel-
la. Valtakunnan verkkoon lähetykset 
eivät mene. Eivät myöskään radiopy-
häkoulut.

Radio Pookin kuuluvuusalue ulot-
tuu Pietarsaaren korkeudelta eteläi-
seen Lappiin asti.

Seurakuntayhtymän vapaaehtois-
ten tiimi työskentelee sunnuntaisin ja 
huolehtii nauhoitetun radiopyhäkou-
lun lähettämisestä eetteriin. 

peKKa HeLiN

Radiopyhäkoulu alkaa Radio Deissä ke-
sätauon jälkeen sunnuntaina 31.8. kel-
lo 11.25. Lastenohjaaja Outi Metsikön 
aiheena on Jumalan huolenpito. Sama 
ohjelma Radio Pookissa kello 9.45.
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Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Miestenpiiri ke 3.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
kesähartaudet: 
To 28.8. klo 14, Sara Wacklin 
-koti. Anna-Mari Heikkinen.
To 28.8. klo 18.30, Kuntota-
lo. Jyrki Vaaramo.
To 4.9. klo 18.30, Kuntotalo. 
Hanna-Maija Karjalainen.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 3.9. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 2.9. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Juhani Pitkälä ja 
Pauli Pasanen.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 4.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 4.9. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
herättäjä-Yhdistyksen poh-
joisen alueen syysiltapäivä 
su 31.8. klo 16, Oulujoen pap-
pila. Raamattutunti, kahvi-
tarjoilua ja Herännäisseurat. 
Lapsille oma ohjelma. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
urkukonsertit: 
To 28.8. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Olli Pyylampi, oh-
jelma 5 €.
To 4.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Maija Tynkkynen. 
Kirkon kuoriurkut täyttävät 
25 vuotta. Ohjelmassa sak-
salaista, mm. Tunder, Pachel-
bel ja Bach sekä ranskalais-
ta, mm. Clerambault, barok-
kimusiikkia. Ohjelma 5 €.

Karjasillan seurakunta
konsertti syöpälasten hy-
väksi to 11.9. klo 19, Pyhän 
Andreaan kirkko. Kalevi Kivi-
niemi, urut ja Cantio Laudis 
-kuoro, johtajana Olli Heik-
kilä. Ohjelma 10 €. 

Oulujoen seurakunta
YlIkIIMInGIn Alue
kesäillan musiikkihetki to 
28.8. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Jorma Kärnä, laulu, 
Sanna Leppäniemi, piano ja 
urut.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
kaukovainion diakoniapii-
ri ma 1.9. klo 12, Kaukovai-
nion kappeli. Tule mukaan 
suunnittelemaan ja toteut-
tamaan kotimaista ja kan-
sainvälistä diakoniaa hyväs-
sä seurassa.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 1.9. klo 12–13.30, Karjasil-
lan kirkko. 
Ystävänkamari ti 2.9. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Kai-
kille avoin yhteinen porina-
paikka kahvin ja hyvän seu-
ran kera.
Diakoniapiiri ke 3.9. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ti 2.9. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. Aloi-
tamme kokoontumiset suun-
nittelemalla syyskauden oh-
jelmaa.
Diakoniapiiri to 4.9. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 

Yhteinen seurakunta-
palvelu
näköVAMMAISet
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
28.8. klo 13–14.30, Öbergin 
talo. Tutkitaan Raamattua 
ja pohditaan yhdessä asioita 
maan ja taivaan väliltä. Aloi-
tetaan lukemalla Esterin kir-
jaa Vanhasta testamentista.
näkövammaisten retki hau-
kiputaalle ma 22.9. Tutustu-
taan Haukiputaan kirkkoon, 
ruokaillaan Isoniemen leiri-
keskuksessa, vieraillaan Kel-
lonkartanossa ja Kiviniemen 
kalasatamassa. Hinta 8 € sis. 
matkan, ruokailun ja kahvit. 
Lähtö klo 10 linja-autoase-
man tilausajolaiturista. Pa-
luu samaan paikkaan noin 
klo 16. Ilmoittaudu viimeis-
tään 12.9. p. (08) 3161 340.

Lähetys
Syksyn riemua Siivessä la 
30.8. klo 13–15, Siipi, lähe-
tyksen puoti ja paja. Tule 
kahville, jutustelemaan ja 
kuulemaan lähetystyön ter-
veisiä Tansaniasta ja Papua-
Uudelta-Guinealta. Muka-
na nimikkolähetit Leena 
Pasanen ja Tanja ja Kimmo 
Kautto. 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja on avoinna ma-ke ja pe klo 
10–14, la klo 12–15. 

Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti 2.9. klo 18, 

Kaukovainion kappeli. Suun-
nitellaan yhdessä syksyä.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Iltaperhekerho ma 1.9. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Perheiden yhteistä toimin-
taa leikin, laulun ja askarte-
lun parissa. Aloitamme ker-
hon hartaushetkellä kirkko-
salissa, jonka jälkeen vietäm-
me kahvi- ja mehutuokion. 
Perhekerhot: 
Ke 3.9. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 4.9. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Perheiden yhteistä toimin-
taa leikin, laulun ja askarte-
lun parissa. Aloitamme ker-
hon hartaushetkellä kirkko-
salissa, jonka jälkeen vietäm-
me kahvi- ja mehutuokion. 

Karjasillan seurakunta
helmi-muskari ke 3.9. klo 
17.30, Kastellin kirkko. 
2–3-vuotiaille lapsille. Ryh-
mään otetaan 12 lasta. Lu-
kukausimaksu 50 €, ohjaaja-
na Maria Portaankorva.
Ip-pyhäkoulu to 28.8. ja 4.9.  
klo 14, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Iltapäiväkerholaisille ja 
muille 7-9 -vuotiaille.
Perhekerhot:
Ma 1.9. klo 9.30, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 2.9. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ke 3.9. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 3.9. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 3.9. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 3.9. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 3.9. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Aloitamme pienellä hartaus-
hetkellä kirkkosalissa, jonka 
jälkeen mehu- ja kahvitarjoi-
lu. Kerhossa leikitään, laule-
taan, askarrellaan ja viete-
tään aikaa yhdessä keskus-
tellen. Kerho on lasten, van-
hempien ja isovanhempien 
kohtaamispaikka. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 31.8. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Py-
häkoulu jumalanpalveluksen 
yhteydessä.

Oulujoen seurakunta
YlIkIIMInGIn Alue
Perhekerho to 4.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot al-
kavat syyskuussa. Lisätieto-
ja myöhemmin ilmestyvissä 
lehdissä ja www.oulunseu-
rakunnat.fi/tapahtumaka-
lenteri.

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
!Varkka-Aika! to 4.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Viiden vartin kerho Sä-
vel & Sivellin pe 29.8. ja ti 
2.9. klo 14.15–15.30, Kastel-
lin kirkko. Tarkoitettu eska-
reille sekä ykkös-, kakkos- ja 
kolmosluokkalaisille. Ryh-
mään mahtuu viisitoista las-
ta. Kerhoasioista voi kysellä 
lastenohjaaja Pia Vaaralalta 
p. 044 316 1425. 

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
29.8. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. Rento ilta hy-
vässä seurassa, luvassa pelai-
lua, jutustelua, oleilua, hil-
jentymistä, pientä purtavaa 
ja paljon muuta.
nuortenilta ti 2.9. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Leppoisa ilta loista-
vassa seurassa; pelailua, ju-
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28.8.–4.9.2008enot oulussa 

Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien lähettejä 
voi tavata Oulussa viikonloppuna. Lomansa jälkeen 
lastenlääkäri Leena Pasanen jatkaa työtään Tansa-
niassa ja Tanja ja Kimmo Kauton perhe palaa Pa-
pua-Uuteen-Guineaan. 

Kauton perhe on viihtynyt Papua-Uudessa-
Guineassa pian kaksi ja puoli vuotta. Tanja Kautto 
toimii lääkärinä lähetysaseman klinikalla ja arkki-
tehti Kimmo Kautto aseman rakennusosastolla. 

– Kovasti tykätään maasta ja ihmisistä, kertoo 
Tanja Kautto ja toteaa heidän pärjäävän jo paikalli-
sella yleiskielellä tok pisinillä. 

Perheen lapset Iida (8), Eemil (6) ja Aatos (3)  
ovat pysyneet terveinä ja viihtyvät myös toisessa ko-
timaassaan. Vanhimmat lapset käyvät kahta koulua: 
aamupäivisin opetus on suomeksi ja iltapäivisin eng-
lannin kielellä. 

Kaikki lähetit ovat tavattavissa lähetyspuoti Sii-
vessä lauantaina kello 13–15, jossa Afrikan ja Tyy-
nenmeren kuulumisia kuullaan kahvin äärellä. 

eLSi HuTTuNeN

Tansania ja Papua-Uusi-
Guinea lähettien kokemana

 

Karjasillan seurakunta 
to 2.10. klo 18 Karjasillan kirkossa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 19.9. 
mennessä diakoniatyöntekijä Sirpa Kemppaiselle 
p. 040 574 7163.

Oulujoen seurakunta
ti 30.9. klo 17 Myllyojan seurakuntatalossa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 19.9. 
mennessä diakoniatyöntekijä Eija Röningille 
p. 040 558 0435. 

Tuiran seurakunta 
ke 1.10. klo 18 Tuiran kirkossa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 19.9. 
mennessä diakoniatyöntekijä Raili Toppiselle 
p. 040 574 7145 ja 3.9. lähtien myös pastori 
Nanna Helaakoskelle p. 050 575 0826. 

Tuomiokirkkoseurakunta 
ti 30.9. klo 18 tuomiokirkon kryptassa 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 12.9. 
mennessä diakoniatyöntekijä Sirkku Nivalalle 
p. 040 730 4117 ja pastori Anna-Mari Heikkiselle 
p. 040 575 2718.

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

tustelua, huonoa huumo-
ria, hiljentymistä ja kaikkea 
muuta mukavaa.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus (1.) ke 3.9. klo 
17–18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Isoskoulutus alkaa, il-
moittaudu www.oulunseu-
rakunnat.fi/Isostoiminta. Il-
moittautuneille ei lähete-
tä kokoontumisista erillis-
tä kutsua, vaan tapaamme 
koulutuksessa. Jokaista kou-
lutuskertaa järjestetään kak-
si kertaa peräkkäisinä keski-
viikkoina, valitse päivistä it-
sellesi paremmin sopiva. En-
simmäiset kerrat ovat 27.8. ja 
3.9. Ota mukaasi muistiinpa-
novälineet ja iloista mieltä. 
Lisätietoja nuorisotyönoh-
jaaja Merja Oksmanilta, p. 
040 524 5944 tai merja.oks-
man@evl.fi. 
nuortenilta ke 3.9. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 
tuiran isoskoulutusleirit: 
Leiri I 19.–21.9. 
Leiri II 10.–12.10. 
Rokuan leirikeskuksessa. Lei-
rit on tarkoitettu uusille isos-
koulutettaville. Valitse lei-
reistä itsellesi paremmin so-
piva. Leirit täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä, il-
moittaudu leiri I:lle viimeis-
tään 4.9. www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Ilmoittautu-
minen on sitova. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Merja 
Oksman, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 

Nuoret aikuiset 
Peli- ja saunailta ke 3.9. klo 
18–21, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Oma pyyhe 
mukaan. Nuotion äärellä il-
tapala ja päätöshartaus.
Sarastus-kuoro to 4.9. klo 
18, Öbergin talo. Uudet lau-
lajat ovat tervetulleita, eri-
tyisesti miesääniä tarvitaan. 
Johtaa Noora Kataja p. 040 
741 1331.

oPISkelIJAJäRJeStöt
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 3.9. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Olavi Rimpiläinen: Mikä 
elämässä kannattaa? 

Seniorit

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
eläkeläisten kerhokauden 
avaus ke 3.9. klo 12, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kaik-
kien tuomiokirkkoseurakun-
nan alueella toimivien eläke-
läiskerhojen syyskauden ava-
us. Viikkomessu, toimittaa 
pastori Jyrki Vaaramo. Mes-
sun jälkeen ruokailu ja kah-
vit. Linja-autokuljetus Hei-
nätorille: klo 11.15 Toivonie-
men pysäkiltä, kaupunkiin 
mentäessä oikealta puolel-
ta, klo 11.20 Suomen pankin 
edestä Kajaaninkadulla, klo 
11.30 Intiön seurakuntatalon 
parkkipaikalta, klo 11.35 Ra-
takadun pysäkiltä linja-auto-
aseman kohdalta, klo 11.40 
Keskustan palvelutalolta To-

rikadun puolelta. Paluu sa-
moihin paikkoihin. Tilaisuus 
ja kuljetus maksuton.
tarinatupa ke 3.9. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Vanhusten viikkomessu to 
28.8. klo 13, Pyhän Andre-
aan kirkko. Messun jälkeen 
kahvitarjoilu. Linja-auto kul-
kee seuraavasti: klo 11.40 
Caritas Lintulammentien py-
säkki, Höyhtyän palvelutalo 
Hanhitien pysäkki, klo 11.50 
Karjasillan kirkon edestä, klo 
12.00 Kaukovainion kappeli, 
klo 12.15 Kastellin kirkko, klo 
12.25 Maikkulan kappeli. Pa-
luu heti kahvitarjoilun pää-
tyttyä.
eläkeläisten kerho to 4.9. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Diakoniapiiri ti 2.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho ti 2.9. klo 
14, Tuiran palvelukeskus. Oh-
jelmallinen päivätuokio ta-
lossa ja sen lähialueilla asuvil-
le eläkeläisille. Päiväkahvit.

Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
elämysleiri 4.–6.-luokka-
laisille 26.–28.9., Siirajär-
ven eräleirikeskus. Ensisijai-
sesti tuomiokirkkoseurakun-
nan tytöille ja pojille tarkoi-
tettu syksyinen elämysleiri. 
Kalastusta, samoilua, erätai-
toja, askartelua ja luonnon 
helmassa hiljentymistä. Yri-
tämme myös ratkaista Pyhi-
tyksen arvoituksen. Hinta 
30 € sisältää matkat, majoi-
tuksen, ruuat, ohjelman se-
kä tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittautuminen 
viimeistään 12.9. p. 08 3161 
340. Mukaan mahtuu 20 las-
ta. Lisätietoja Käkkärältä 
040 5747 183 tai Kaijalta 050 
5249 779. 

Karjasillan seurakunta
Isä–lapsi-seikkailuviikon-
loppu 5.–7.9. Tornion Kari-
järven partiokämppä (tuk-
kilaiskämppä). Soveltuu par-
haiten 5–14-vuotiaille lap-
sille. Kalastetaan, soude-
taan, seikkaillaan ja sauno-
taan. Isät varaavat mukaan-
sa oman perheen ruoat. Yksi 
yhteinen ateria valmistetaan 
järvestä saadusta kalasta ja 
metsän marjoista ja sienistä. 
Bussimaksu isät 30 €, lapset 
10 €. Lähtö 5.9. klo 15 Karja-
sillan kirkolta, paluu su 7.9. 
noin klo 18 Karjasillan kirkol-
le. Ilmoittautuminen viimeis-
tään 28.8. p. 08 3161 340. Li-
sätietoja kappalainen Olavi 
Mäkelä p. 040 763 6488 tai 
nuorisotyönohjaaja Henrik 
Ketola p. 040 730 4118.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten leiri 6.–9.10. Ro-
kuan leirikeskus. Etusija oulu-
jokisilla. Hinta 56 € sis. mat-
kat, täyshoidon ja vakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 17.9. p. 08 

3161 340. Mukana diakonia-
työntekijät Ulla-Maija Ruot-
salainen ja Anu Fedotoff.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Karjasillan seurakunta
kirkkotekstiilipiiri to 28.8., 
ti 2.9. ja to 4.9. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Cantio laudis -kuoro ma 1.9. 
klo 18.30, Karjasillan kirkko. 
Kuoroon otetaan uusia lau-
lajia koelaulun kautta. Lisä-
tiedot ja koelauluun ilmoit-
tautumiset kanttori Juha So-
ranta 050 4067 286.
karjasillan kirkkokuoro ke 
3.9. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Myös uudet laulajat, ter-
vetuloa. Erityisesti mieslaula-
jat, rohkeasti mukaan. Lisä-
tiedot ja koelauluun ilmoit-
tautumiset Juha Soranta 050 
4067 286.

Tuiran seurakunta
Pyhän tuomaan lapsikuo-
ro ti 2.9. klo, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ryhmä I klo 
16.30–17.15 (6–9-vuotiaat) 
ja ryhmä II klo 17.30–18.15 
(9–12-vuotiaat). Johtaa Ulla 
Metsänheimo, p. 040 5747 
086. Otetaan uusia laulajia 
koelaulun kautta. Rohkeasti 
mukaan uudet laulajat.
Psalmi-kuoro to 4.9. klo 18, 

Tuiran kirkko. Kuoroon ote-
taan myös uusia laulajia. Tie-
dustelut Heikki Jämsä, p. 040 
574 7089.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 2.9. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Tule 
solmeilemaan fransupitsiä.

Muut menot
kirkkojen kesän aukioloajat 
elokuun loppuun saakka:
Oulun tuomiokirkko avoin-
na joka päivä klo 11–21, opas 
paikalla.
Oulujoen kirkko avoinna ar-
kisin klo 11–13.
elotori-tapahtuma pe 29.8. 
klo 13–15, Lintulammen pal-
velukodin piha. Ohjelmassa 
hartaus ja musiikkia, myytä-
vänä sadonkorjuutuotteita, 
makkaraa, hiilisiikaa, arvon-
taa. Kahvitarjoilu. Tapahtu-
ma järjestetään yhteistyössä 
Höyhtyän suuralueen van-
hus- ja vammaistyöryhmän 
kanssa.
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta ti 9.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Illan lähtökohtana 
on Jumalan rakkaus. Ylistys-
lauluja ja muita yhteislaulu-
ja, rukousta, sanaa ja todis-
tuspuheenvuoroja. Teetar-
joilu illan päätteeksi. Ilta so-
pii kaikille. Lastenhoito jär-
jestetty. Tule mukaan hiljen-
tymään, etsimään ja löytä-
mään.

perhekerhot alkavat
Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikki lapset hoita-
jineen tai vanhempineen. Kerhossa on hartaus, kah-
vittelua, askartelua ja laulua. Ilmoittautumista ei tar-
vita. Lisätietoa: http://www.oulunseurakunnat.fi/per-
hekerhot.

oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
 Maanantaisin (kerho alkaa 1.9.)
 - klo 18, Intiön seurakuntakoti. 
 Keskiviikkoisin (kerho alkaa 3.9.)
 - klo 10, Heinätorin seurakuntatalo. 
 Torstaisin (kerho alkaa 4.9.)
 - klo 10, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunnassa 
 Maanantaisin (kerho alkaa 1.9.)
 - klo 10, Sarasuon päiväkoti, Sarasuontie 5. 
 Tiistaisin (kerho alkaa 2.9.) 
 - klo 9.30, Pyhän Andreaan kirkko.
 Keskiviikkoisin (kerhot alkavat 3.9.)
 - klo 9.30, Kastellin kirkko. 
 - klo 9.30, Kaukovainion kappeli. 
 - klo 9.30, Maikkulan kappeli.
 - klo 9.30, Karjasillan kirkko. 
 - klo 10, Pyhän Andreaan kirkko.

Tuiran seurakunnassa
 Tiistaisin (kerho alkaa 9.9.)
 - klo 9.30, Niittyaron seurakuntakoti  
 Keskiviikkoisin (kerhot alkavat 10.9.)
 - klo 9.30, Koskelan seurakuntakoti  
 - klo 9.30, Kuivasjärven seurakuntakoti  
 - klo 9.30, Pateniemen kirkko  
 - klo 9.30, Pyhän Tuomaan kirkko  
 - klo 14, Rajakylän seurakuntakoti 
 Torstaisin
 - klo 9.30, Pyhän Luukkaan kappeli (kerho alkaa  
 11.9.)
 - klo 13, International Family Club - kansainvälinen  
 perhekerho, Pyhän Luukkaan kappeli (kerho alkaa  
 18.9.)

oulujoen seurakunnassa
 Keskiviikkoisin (kerhot alkavat 10.9.)
 klo 9.30, Heikkilänkankaan seurakuntakoti 
 klo 9.30, Huonesuon seurakuntakoti 
 klo 9.30, Myllyojan seurakuntatalo 
 klo 9.30, Saarelan seurakuntakoti 
 Torstaisin (kerho alkaa 4.9.)
 - klo 10, Ylikiimingin seurakuntatalo

K im m o K au t to

Oululaiset Tanja ja Kimmo Kautto toimivat 
lähetystyöntekijöinä Papua-Uudessa-Guineassa, joka 
sijaitsee keskellä Tyyntä valtamerta.
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sa Uusitalo, Eetu Santeri 
Vehkaperä, Joonas Mikael 
Yli-Tokola, Martti Francesco 
Di Santo.

Vihityt
tuomiokirkko: Jussi Hem-
minki Haanpää ja Maria Kris-
tiina Yypänaho, Sami Juha 
Mylly ja Satu Maarit Keino-
nen, Tuomo Leo Tapani Koi-
visto ja Heli Hannele Åsnab-
rygg, Viljo Antero Pentinpoi-
ka Kiljunen ja Mari Annika 
Alatalo, Jooel Juhani Tervas-
kanto ja Kaisa Maria Pauliina 
Takalo, Eero Tapio Puolakan-
aho ja Marja-Terttu Torkko, 
Kimmo Sakari Tapalinen ja 
Milla Katariina Kallio, Jarno 
Martti Karjalainen ja Hanna 
Katariina Lämsä, Kalle Juha-
ni Ilvesluoto ja Sari Elvi Su-
sanna Meriläinen, Marko An-
tero Kröger ja Jaana Johan-
na Seppänen, Markku Juhani 
Lukkari ja Soile Maria Jokipii, 
Jussi Petteri Palomäki ja Jaa-
na Hannele Lokka, Teppo Ju-
hani Kakkonen ja Sari Anne 
Maria Sillanoja, Tommi Pet-
teri Helander ja Jaana Kristii-
na Leppä-aho, Joni Antti Sa-
muli Ruokamo ja Suvi Tuulia 
Kahelin.
karjasilta: Marko Olavi 
Hautala ja Susanna Kristiina 
Kauppinen, Juhana Mikael 
Saarni ja Anu Emilia Hannuk-
sela, Pertti Tapani Kauppi ja 
Satu Heli Maarit Juutinen, 
Pasi Tapio Illikainen ja Mer-
ja Sinikka Tikkanen, Tomi Ju-
hani Rantakangas ja Susan-
na Kristiina Karjalainen, Mi-
ka Sakari Kupari ja Sonja Te-
resa Romsi, Janne Veli Pette-
ri Karjalainen ja Anu Johan-
na Leinonen, Matti Sakari 
Kyllönen ja Heli Maarit Pen-
nanen, Aarne Johannes Kor-
telainen ja Maria Riitta Vää-
nänen, Hannu Mikael Leppä-
nen ja Sinikka Tellervo Hag-
berg. 
tuira: Jussi Pekka Oskari Tah-
kola ja Jonna Emilia Kinnu-
nen, Eero Tapio Kehusmaa 
ja Marika Karoliina Ahpo-
nen, Heikki Jan Cornelis Fre-
deriksen ja Teija Anita Ka-
jaus, Jarno Mikael Holopai-
nen ja Raisa Hannele Kaut-
to, Mikko Tapani Honkala ja 
Mari Tuulikki Tenkula, Antti 
Oskari Pesonen ja Tiina Aune 
Anneli Pitkäaho, Arto Heik-
ki Piri ja Kirsi Marjukka Turu-
nen, Petri Antero Väisänen 
ja Mia Marjatta Pelkonen, 
Pasi Petteri Kaappola ja An-
nika Emilia Aitta, Antti-Jussi 
Puotiniemi ja Maria Helena 
Liikanen, Mikko Jaakko Me-
rihaara ja Anne Maarit Häli, 
Hannu Tapio Laitila ja Noo-
ra Marja Kinnunen, Markku 
Hannu Eevert Laurila ja Kai-
sa Johanna Marjatta Tahko-
la, Aimo Olavi Tyybäkino-
ja ja Eija Kristiina Pääkkölä, 
Arto Juhani Kova ja Aili An-
nikki Hannele Rissanen, Sa-
mi Kristian Kanervala ja Ai-
li Saara Maria Holappa, Ta-
pani Koivukangas ja Minna 
Maarit Uusivirta, Sami Jo-
hannes Törmänen ja Katja 
Inkeri Ronkainen, Sauli Ilari 
Kukkonen ja Terhi Marjaana 
Kaikkonen, Ari Tapani Kan-
niainen ja Satu Susanna Pe-

Ihana vauvakirkko su 14.9. 
klo 17, Kastellin kirkko. Vau-
vat, taaperot ja leikki-ikäi-
set, siis kaikki. Ota mukaan 
ihanan iloisen värinen huivi. 
Kirkkokahvit ja -soseet. 
Syntymäpäiväjuhla 80-vuo-
tiaille su 21.9. Karjasillan 
kirkko. Aloitamme juhlan 
kokoontumalla klo 10 mes-
suun ja sen jälkeen jatkam-
me juhlaa seurakuntasalissa. 
Juhla päättyy klo 13 mennes-
sä. Ilmoittautuminen ja tie-
dustelut 1.–12.9. kirkkoher-
ranvirastoon, p. 5313 200.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 31.8. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 

Kastetut
tuomiokirkko: Antreas Her-
mann Urho Huusko, Juha 
Matti Oskari Raustia, Venla 
Stella Holappa.
karjasilta: Santeri Khanat-
hip Juhani Pirttisalo, Otto 
Elias Haapola, Aleksi Heikki 
Aaroni Huttunen, Ella Maria 
Jääskeläinen, Rasmus Elmeri 
Kaisto, Linnea Vappu Emilia 
Karttunen, Elias Eino Koske-
la, William Eric Lehtola, Elena 
Maria Luokkala, Ulla Amalia 
Mustonen, Väinö Onni Au-
kusti Penttilä, Vanamo Sylvia 
Pohjola, Samu Tuomas Pök-
kylä, Joel Aleksi Sikala, Art-
tu Hugo Aukusti Tauriainen, 
Neea Maria Tuohino, Rina 
Annikki Vesala, Toivo Lauri 
Elmeri Kiuru, Veikka Mika-
el Mutanen, Eero Eemil Mi-
kael Dahlgren, Elias Tapani 
Johnson, Eemil Aleksanteri 
Ruotsi, Jerina Celenia Kurik-
ka-Aho, Miro Johannes Oja-
la, Tuukka Johan Tapani Va-
taja, Magnus Miikkael Vilja-
maa, Alisa Eerika Ilmarinen.  
tuira: Konstantin Johannes 
Puranen, Eino Juhani Ryyt-
ty, Luukas Ilari Hallikainen, 
Noah Edvard Holappa, Hert-
ta Maria Jaako, Maija Sofia 
Jaako, Joanna Marianne Kar-
vonen, Jade Lilja Kettunen, 
Edla Kaisa Kinnunen, Miina 
Alisa Laurila, Sade Helmii-
na Mertanen, Tuomas Akse-
li Pennanen, Mikael Arttu-
ri Pietarila, Eelis Lauri Ran-
ta, Niina Maria Elisabet Sas-
si, Joona Mikael Sirviö, Enni 
Olivia Syri, Anni Ilona Ren-
holm, Aaro Santeri Eade, 
Anton Benjam Inkala, Inka 
Amelie Tikkinen, Samuli Iik-
ka Artturi Liisanantti, Ilja Ka-
simir Makkonen, Aatu Kalevi 
Mertala, Lumi Lilja-Lydia Nie-
mitalo, Konsta Uuno Henrik 
Saiho, Emil Kalervo Simola, 
Pihla Sofia Pääkkö, Juri Vil-
jami Kantola.
oulujoki: Liina Martta Hok-
kanen, Otso Elias Ronkai-
nen, Peppi Pelagia Piippo-
nen, Riina Erika Kauvosaari, 
Kalla Seelia Luukkonen, Hil-
la Adelia Pylkkänen, Kalle Ii-
sak Juhani Rahikka, Niilo Eli-
as Räisänen, Tuukka Henrik 
Tamminen, Jenna Ella Odes-

Eroryhmä
www.oulunseurakunnat.fi 

Syksyn 2008 eroryhmä kokoontuu 24.9. alkaen 
Perheasiain neuvottelukeskuksessa, Kirkkokatu 
5. Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 15–16.30 
kymmenen kertaa. Ryhmässä jaetaan eroon 
liittyviä kokemuksia samassa elämäntilanteessa 
olevien kanssa ja etsitään voimavaroja arkeen. 
Ilmoittautumiset 1.–10.9. Perheasiain neuvotte-
lukeskukseen puh. (08) 561 8700.

to 28.8. klo 19 
Olli Pyylampi
Romantiikan ajan säveltäjien 
Johannes Brahmsin ja Franz 
Lisztin musiikkia. Ohjelma 5 e.

to 4.9. klo 19 
Maija Tynkkynen
KUORIURUT 25 VUOTTA
J.S. Bach, Pachelbel, Clerambault.
Ohjelma 5 e lähetystyön hyväksi.

lähettien 
matkaansiunaaminen ja 

kirkkokahvit 
Su 31.8. klo 10 messu Oulun tuomiokirkossa, sen jäl-
keen kirkkokahvit ja lähetysjuhla Keskustan seura-

kuntatalon juhlasalissa

Lastenlääkäri Leena Pasanen on lähdössä uudelle työ-
kaudelle Tansaniaan. Lääkäri Tanja ja arkkitehti Kim-
mo Kautto perheineen palaavat Papua-Uudelle-Gui-
nealle. Heidät siunataan matkaan tuomiokirkossa klo 
10 messussa. 

Leena Pasanen on tuomiokirkkoseurakunnan sekä 
Tuiran ja Oulujoen seurakuntien nimikkolähetti. Kau-
tot ovat tuomiokirkkoseurakunnan sekä Oulujoen ja 
Karjasillan seurakuntien nimikkolähettejä.

Musiikkileikkikoulu Trillissä 
on paikkoja vapaana vielä 

seuraavissa ryhmissä:
  ti klo 10 1-vuotiaat
  ti klo 12 2-vuotiaat
  ti klo 13 3-vuotiaat
  to klo 10 Sisarusryhmä
  to klo 11 4–5-vuotiaat (ilman vanhempia)

Ryhmät kokoontuvat Pyhän Tuomaan kirkolla.
Syyslukukausimaksu 80 €. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set Tuija Puuruselle, p. 050 3576 915, 
tuijapuurunen@luukku.com.

Kaakkurissa aloittaa 
Helmi-muskari

Pyhän Andreaan kirkossa aloittaa 15.9. uusi Helmi-mus-
kari, johon odotetaan mukaan innokkaita lapsia van-
hempineen.

aloittavat kaksi uutta ryhmää kokoontuvat maanan-
taisin: 
 klo 10–10.30 alle 1-vuotiaat vanhemman seurassa ja
 klo 10.35–11.05 1–2-vuotiaat vanhemman seurassa.

Kokoontumiskertoja on syyslukukaudella 12. Lukukau-
simaksu on 50 €. Mukaan mahtuu molempiin ryhmiin 12 
ensimmäisenä ilmoittautunutta lasta vanhempineen. 

Ohjaajana toimii Jenni Koskenkorva. Lisätiedot ja il-
moittautumiset ohjaajalle p. 044 345 8939.

tavarat kadoksissa? 

Lämsänjärven lastenpäiviltä jääneitä tavaroita 
voi tiedustella lapsityönohjaaja 

Marjaana Lassilta p. 040 574 7108.

rälä, Heikki Ilmari Mikkonen 
ja Satu Annina Teppo, Mik-
ko Samuli Tikkinen ja Mira 
Katja Maarika Haapala, Oi-
va Antero Niemelä ja Tiina 
Kyllikki Telin, Antti Juhana 
Rissanen ja Vilhelmiina Tik-
ka, Mikko Oskari Lintonen ja 
Henna Johanna Korhonen, 
Timo Olavi Mäkinen ja Anna 
Mari Immonen, Marko Pet-
teri Ohtonen ja Teija Hanne-
le Haverinen, Hannu Kaler-
vo Väisänen ja Maija Emilia 
Järvelin.
oulujoki: Seppo Johan-
nes Juntunen ja Sari Han-
nele Jaakkola, Matti Juha-
ni Laitala ja Anna Emilia Sir-
viö, Jukka-Pekka Possakka ja 
Kaisa Johanna Tapio, Hannu 
Aatos Ilmari Väinämö ja An-
na Pauliina Karlström, Mik-
ko Juhani Riekkola ja Tiina 
Maria Rimpinen, Antti Ilma-
ri Pihkakoski ja Leena Liisa 
Kristiina Mämmi, Arto Tapa-
ni Korkiakoski ja Miia Kata-
riina Asujamaa, Marko Olavi 
Hand ja Iina Maria Tasanto, 
Heikki Johannes Rajavaara 
ja Melanie Wilson, Andrew 
James Frank Lewer ja Sanni 
Maaria Nikkilä.

Kuolleet
tuomiokirkko: Pirkko Inkeri 
Julia Karttunen s. Lappalai-
nen, 77; Selma Irene Furu s. 
Korpi, 91‚ Lauri Olavi Kaup-
pi, 84.

karjasilta: Merja Liisa Kor-
pela s. Kantola, 54; Seppo 
Olavi Törmänen, 81; Toi-
vo Henrikki Orava, 80; Vie-
no Pauliina Peltomäki s. 
Kyllönen, 92; Tyyne Anna 
Kannisto, 84; Tapio Johan-
nes Kivimäki, 43; Ros Mai-
re Lindgren, 51; Antti Olavi 
Oja, 61; Ulla Kaarina Pikku-
jämsä s. Mäkinen, 69; Alma 
Lydi Siltala, 100.
tuira: Fanny Aili Aman-
da Junttila s. Korkala, 83; 
Martti Ilmari Orre, 90; Toivo 
Johannes Väisänen, 83; Vil-
jo Iivari Kurttila, 88; Kerttu 
Lyydia Jokikokko s. Aspe-
gren, 85; Hilkka Maija-Liisa 
Kauppila s. Keinänen, 72; 
Elina Mansikka s. Taalikka, 
95; Aaro Ilmari Moisanen, 
76; Lauri Mikael Siira, 54.
oulujoki: Aina Rauha Hol-
mi s. Pekkala, 90; Aune An-
na Kyllikki Vilppola s. Vi-
kiönkorpi, 92; Marco Tapio 
Tihinen, 42; Veikko Lennart 
Pernu, 88; Timo Antti Man-
nert Rautiainen, 64.
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eurakunnissa tapahtuu 28.8.–4.9.2008

Saarenkartanon hartaus to 
28.8. klo 14.30.
Raamattu- ja rukousilta ti 
2.9. klo 18 srk-salissa.
Päiväkerho ke 3.9. klo 9.30.

Päiväkerho 3–5 -vuotiaille 3.9. lähtien kirkon kerhohuo-
neella keskiviikkoisin klo 9.30–11.30. Ilmoittautuminen 
Kaisamarjalle, p. 040 7430 381. 

YhteYStIetoJA
kirkkoherranvirasto avoinna ma 9.30-12, ke 12–14.30.
Luovontie 52 p. (08) 810 0565
Virkatodistukset ja sukuselvitykset Oulun keskusrekisteristä 
p. (08) 316 1300.
työntekijöiden numerot:
Kirkkoherra  040 7430 371
Kanttori   040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio   040 585 8010

lIMInGAn RoVAStI-
kunnAn kuRSSeJA
Virtaa Välillämme -pa-
risuhdekurssi Limingan 
seurakuntatalolla viitenä 
iltana 5.10.–6.11. Ilmoit-
tautuminen 15.9. men-
nessä p. 044 752 1226. 
Hinta 20 euroa parilta.

Solmuja parisuhteessa 
-ryhmä Limingassa kah-
deksan kertaa 8.10.–7.12. 
Ilmoittautuminen 24.9. 
mennessä p. 044 752 
1226. Hinta 100 euroa pa-
rilta.

w w w.sxc . hu /  F ranc i s co  N ava r r o

hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 3.9. klo 14.
keskipäiväkerho ke 3.9. 
klo 12 seurakuntatalolla 
(Joh.11:21–45).
Matalakynnys-illat Korsu-
hovilla sunnuntaisin klo 16.
lapsiperheet: Ranuan per-
heretkelle ilmoittautuneille 
tiedoksi: Linja-auto lähtee 
seurakuntatalon pihasta klo 
8.00, paluu Lumijoelle klo 
19 jälkeen. Maksu 7 € / hlö 
etukäteen virastoon tai ker-
hohuoneelle.
Kerhokausi alkaa viikol-
la 36. Ma 1.9. klo 10–11.30 
päiväkerho 3A. Ti 2.9. klo 
10–11.30 päiväkerho 3B ja 
klo 12.30–14.15 sisarusker-
ho, ryhmä A. Ke 3.9. klo 
10–12 päiväkerho 5A ja klo 
12.45–14.45 päiväkerho 5B. 
To 4.9. klo 10 perhekerho 
ja klo 10–11.30 sisaruskerho 
ryhmä B. Pe 5.9. klo 10–12 
päiväkerho 4-vuotiaille.
kokkikerho to klo 14–16, al-
kaen to 4.9. Päiväkerhoihin 

ja kokkikerhoon on vielä va-
paana joitakin paikkoja. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset, 
p. 387 512 tai 050 530 8758 
/ Silja.
Partio: Ti 9.9. klo 18 lippu-
kuntailta Limingan seura-
kuntatalolla. Lumijokiset 
vartioikäiset (10-v. eteen-
päin) pojat ja tytöt ilmoit-
tautuvat toimintaan ke 10.9. 
klo 18 Naskun laavulla Lumi-
joen pappilassa. Tervetuloa 
entiset ja uudet. 
hartaushetki to 4.9. klo 
13.15 Limingan terveyskes-
kussairaalan päiväsalissa.
Puistogrilli on kaikkien seu-
rakuntalaisten käytettävissä. 
Grilliä säilytetään virastossa, 
josta se on  haettavissa esim. 
puistoon retkiä varten.
Diakonia: Ti 9.9. mielenter-
veyskuntoutujien retkipäi-
vä Rokuan kuntokeskukseen. 
Luvassa uintia, ulkoilua ja hy-
vää ruokaa. Retken hinta 5 €. 
Ilmoittaudu pe 29.8. Marjol-
le, p. 045 638 1973.

limingan rovastikunnan 
Virtaa välillämme -parisuh-
dekurssi. Limingan srk-talol-
la viitenä iltana 5.10.–6.11. 
Ryhmään mahtuu kuusi pa-
ria. Illan teemoista vastaavat 
vapaaehtoiset ohjaajaparit. 
Isäntäparia etsitään. Hinta 
20 € / pari. Ilm. 15.9. mennes-
sä, p. 044 752 1226 tai 045 
638 1973.
Rauhanyhdistys: Kesäseurat 
ry:llä 30.–31.8. La 30.8. klo 
18 seurat ry:llä. Su 31.8. klo 
12 seurat ry:llä, klo 18 messu 
kirkossa ja iltahartaus ry:llä. 
To 4.9. klo 18.30 Pyhäk.op. 
alueellinen koulutustilaisuus 
Limingan ry:llä.
kastetut: Iida Hanna Elisa-
beth Aspegren, Roosa Ellen 
Sutela, Emma Lumi Kristiina 
Kukkohovi ja Enia Sade Hel-
mi Kukkohovi. 
Vihityt: Matti Juhani Tuukka-
nen ja Päivi Kristiina Narva.
kuollut: Toini Annikki Knuu-
tila, 74.

Piispa Samuel Salmi ja 
tuomiokapitulin vä-
ki lähtivät reippaas-
ti liikkeelle maanan-

taiaamuna, pois tuomioka-
pitulista kohti kävelysilto-
ja.  Piispa ja hänen alaisen-
sa halusivat mainostaa jär-
jestyksessään toista Piis-
pansauvakävelyä, joka pi-
detään sunnuntaina 7.9. 
kello 13 alkaen. Maksutto-
man tapahtuman teemana 
on Hae mummo mukaan! 

Koko piispan tiimillä oli 
maanantaina heijastavat 
liivit, joissa luki präntät-
tynä Oulun hiippakunta. 
Näin Salmi vahvistaa tii-
minsä yhteishenkeä, mutta 
itse Piispansauvakävelyllä 
on suurempi tavoite: poh-
joisen yhteishengen vahvis-
taminen.

–  Olemme yhdessä liik-
keellä, emme etäällä toi-
sistamme, piispan sihteeri 
Hannele Salmi huomaut-
taa.

Yksi piispan tiimin jä-
senistä, musiikinopiskelija 
Sari Pahkala aikoo kävellä 
lyhyimmän reitin. Pahkala 
on kesätyöntekijä, joka on 
pohtinut tuomiokapitulin 
strategiaa. 

Hiippakuntasihteeri 
Jouko Lankinen aikoo sen 
sijaan taivaltaa pitemmän 
matkan. Se sujunee hel-
posti, sillä hän sauvakäve-
lee vaimon kanssa 3–4 ker-

Piispa kävelyttää jälleen
taa viikossa.

– Aika keveästi menee, 
hän arvelee tulevasta ura-
kastaan.

– Vaimo on luvannut 
tulla mukaan, hän paljas-
taa.

Piispan porukka oli hy-
vällä tuulella. Luultavasti 
se on hyvällä tuulella Piis-
pansauvakävelyssäkin, sil-
lä kävely on tarkoitus olla 
hauska ja rento tapahtuma. 
Mukaan voi liittyä myös 
reitin varrelta. Ennakkoil-
moittautumisia ei tarvita. 
Kaikkia kutsutaan ikään 
tai kuntoon katsomatta.

Neljä 
eri reittiä
Piispansauvakävely alkaa 
Oulun kaupunginteatterin 
edestä. Reitit kulkevat ke-
vyenliikenteenväylillä Pi-
kisaaressa, Hietasaares-
sa, Tuirassa, Raatinsaares-
sa, Hupisaarilla sekä Lin-
nansaaressa. Reittejä on 
neljä, pituudeltaan ne ovat 
10 km, 5,5 km, 3 km ja 1,3 
km. Tänä vuonna tapah-
tumaan pääsevät mukaan 
myös pyöräilijät, joille on 
maratonin ja puolimarato-
nin mittaiset matkat. 

Piispansauvakävely 
päättyy kaupunginteatte-
rin eteen. Mukaan voi liit-
tyä myös reitin varrelta.

peKKa HeLiN

Samuel Salmi on ideoinut Piispansauvakävelyn.
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hautausmaajuhla to 28.8. 
klo 18, hartauspuhe Jaakko 
Kaltakari. Hautausmaajuhlan 
jälkeen kahvitarjoilu srk-kes-
kuksessa lähetystyön hyväk-
si alkaen klo 19.30 sekä kesä-
illan sävelhartaus Haukipu-
taan kirkossa.
kesän viimeinen kesäillan 
sävelhartaus to 28.8. klo 20 
kirkossa, Pohjankartanon 
yläasteen kuoro, johtaa Lee-
na Pääkkönen. Hannu Nie-
melä urut. Iltahartaus Ola-
vi Rimpiläinen. Kahvitarjoilu 
srk-keskuksessa lähetystyön 
hyväksi ennen tilaisuutta al-
kaen klo 19.30 sekä sävelhar-
tauden jälkeen.
Perhekerhot: ma klo 
10–11.30 Jokelan vanha kou-
lu, to klo 9.30–11 ja 12.30–14 
Kellon srk-koti, pe klo 
10–11.30 kirkonkylän Vakku-
rila ja Martinniemen srk-koti. 
Huom. Osa kerhopäivistä ja 
-ajoista on muuttunut.
Musiikkityö: Lapsikuoro to 
klo 17–18 srk-keskuksessa. 

Syyskausi alkaa to 4.9. Uusia 
laulajia otetaan 4.9. ja 11.9. 
klo 16.30 alkaen. Kuoro on 
tarkoitettu 7–13-vuotiaille 
tytöille ja pojille. Tiedustelut 
kuoronjohtaja Katri Niska-
kangas, p. 040 5818 974. Lap-
sikuoron leiri Isollaniemel-
lä 4.–5.10.
kirkkovaltuuston kokous 
to 4.9. klo 18 Wirkkulassa. 
Asialuettelo on nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla. Pöytäkirja nähtä-
vänä kirkkoherranvirastossa 
9.9.–9.10. 
Rantapohjan alueen seura-
kuntien yhteinen kehitys-
vammaisten kirkkopyhä su 
7.9. alkaa klo 13 jumalanpal-
veluksella Haukiputaan kir-
kossa. Srk-keskuksessa ruo-
kailu, ohjelmatuokio ja kah-
vit. Ruokailun vuoksi ilm. vii-
meistään pe 29.8. diakonia-
toimistoon, p. 5472 636 pe 
klo 9–11 tai Seija Lommalle, 
p. 040 5898 362.
Mielenterveysiltapäivä Iso-

niemen leirikeskuksessa ti 
9.9. klo 12–16. Lounas, kah-
vit ja makkarat, hartaus, ul-
koilua sekä yhdessäoloa. Ilm. 
ruokailun järjestämiseksi dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11, 
p. 5472 636 tai Tapuliin, p. 
5565 225, 040 8470 617 viim. 
to 4.9. Lähtö Tapulin edestä 
klo 11.45.
Rantapohjan alueen seu-
rakuntien yhteinen kuuro-
jen leiri 20.–21.9. Isoniemen 
leirikeskuksessa. Leiri alkaa 
la klo 10 ja päättyy su klo 
12.30. Leirin hinta 15 €. Il-
moittautuminen ja ilmoitus 
kyydin tarpeesta pe 5.9. klo 
11 mennessä diakonissa Sei-
ja Lommalle, p. 040 5898 362 
tai diakoniatoimistoon.
Apua arjen askareisiin. Tar-
joamme avun pienellä hin-
nalla, 5 € / h / apulainen. Voit 
varata apulaisen, p. 045 6576 
122 / Katri tai 040 8245 861 
/ Tarja.
Seurakunnassamme on 
haettavana seurakuntapas-

torin virka, lisätietoja www.
haukiputaanseurakunta.fi.
kellonkartano: Miestenpäi-
vä la 30.8. klo 12–19, Karta-
non ehtoolliskirkko su 31.8. 
klo 13, toimittaa Jaakko Kal-
takari, saarna Olavi Rimpiläi-
nen, seurat klo 15. 
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: seurat su 31.8. klo 16 
hoivaosastolla, Simo Saari-
koski, seurat klo 18 seura-
kuntakeskuksessa, Heikki Tii-
rola, Juhani Kinnunen. kello: 
seurat su 31.8. klo 16 hoiva-
osastolla, Simo Saarikoski. 
kastettu: Ossi Elmeri Kaipai-
nen, Heikki Armas Raappa-
na, Netta Maria Erkkilä, Alii-
sa Kerttu-Valpuri Perälä, Em-
ma Lumi Kristiina Kukkoho-
vi, Enia Sade Helmi Kukkoho-
vi, Rasmus Riku Petteri Määt-
tä, Emma Lyydia Koskelo, Ja-
de Sofia Mikkola, Tuuli Jo-
hanna Nissi, Rasmus Oliver 
Kallioranta, Joanna Alli Eli-
na Turpeinen, Jasmin Mart-
takaisa Turpeinen, Väinö Sa-

muel Ylitalo.
Avioliittoon kuulutettu: Ju-
ha Petri Kristian Nevalainen 
ja Anna-Kaisa Minkkinen, Ju-
ho Konrad Niemelä ja Säde 
Margit Ikonen, Elias Vihtori 

Musikaalin tekijät ovat 
näyttämötaiteen ammatti-
laisia ja lavalla nähdään se-
kä musiikkiteatterin am-
mattilaisia, että pitkään 
harrastaneita nuoria esiin-
tyjiä. Pääroolissa Marika 
Westerling sekä Henna Si-
mojoki. Musikaalissa esiin-
tyy ammattitanssijoita Xa-
ris Finland -tanssiryhmästä. 
Musikaalin levy julkaistiin 
elokuussa 2008. 

Liput 15 € / hlö. Varauk-
set Haukiputaan kirkkoher-
ranvirastosta, p. (08) 547 
1185. Tiedustelut Helena 
Ylimaula, p. 040 501 4764.

Niemelä ja Niina Mirjami Au-
tio, Jouni Olavi Aarnipuro ja 
Ulla-Mari Oksa.
kuollut: Alma Lydia Siltala, 
100; Aino Pentti, 88. 

Päiväkerhot ja perhekerhot 
alkavat viikolla 36 (1.9.–5.9.) 
Perhekerhot kokoontuvat ke 
kirkonkylän srk-kodissa ja Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa klo 9.30–11 sekä ti, ke ja 
pe klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja ke ja 
to klo 9.30–11 Vanhassa pap-
pilassa. 
haluatko toimia vapaaeh-
toisena pyhäkoulunopetta-
jana? Pyhäkoulunopettaji-
en aloituspalaveri ti 2.9. klo 
18 Keskustan srk-talon ko-
koushuoneessa. Ilmoittau-
du viimeistään 1.9. lapsityön-
ohjaaja Saija Kivelälle, 040 
7790 375.
lähimmäispalvelukoulutus 
alkaa 1.9. klo 17.30 kirkonky-
län srk-kodin salissa.
Askeleet-kuoron harjoituk-
set pe 5.9. klo 18 kirkonky-
län srk-kodissa.
talkoo- ja virkistysleiri 
päihdeongelmaisille 3.–5.9. 
Utajärven Luurinmutkassa. 
Hinta 20 €. Ilmoittautuminen 
viim. 1.9. diakoni Arvo Yrjö-

lälle, 040 7707 431. Järj. Li-
mingan rovastikunta.
oma hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa to 4.9. 
klo 12.30–14.
työikäisten miesten retki 
Utajärvelle Luurinmutkaan la 
6.9. Lähtö keskustan srk-ta-
lolta klo 14 ja paluu noin klo 
20. Ulkoilu- ja saunomisväli-
neet mukaan. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 1.9. Keijo 
Kaikkoselle, p. 0400 977 626. 
Mielenterveyskuntoutuji-
en retkipäivä ti 9.9. Roku-
an kuntokeskukseen. Retken 
hinta 5 €. Matka taittuu lin-
ja-autolla niin että olemme 
Rokualla klo 10 ja lähdemme 
paluumatkalle klo 15.30. Jär-
jestää Limingan Rovastikun-
nan diakoniatyö. Ilmoittau-
tuminen viimeistään ke 3.9. 
Soile Pakkanen, 040 7790 
367 tai 5614 642.
Alfa-kurssi alkaa Kempe-
leessä ma 15.9. ja kokoontuu 
15.9.–17.11. ma klo 18–20.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-

sessa. Ilmoittautumiset vii-
meistään 5.9. arkisin klo 
9–15, p. 5614 522. 
kirkkokuoro ke 17.9. klo 18 
ja Varttuneet to 18.9. klo 
14.30 kirkonkylän srk-kodis-
sa. Lisätietoja kanttori Mar-
ja-Liisa Jääskeläiseltä, 040 
7790 316 tai seurakunnan 
kotisivuilta.
Vaellus korouomassa 
26.-28.9. La-su vaellus Ko-
rouoman rotkolaaksossa. 
Hinta 30 € / hlö, sis. bussikul-
jetukset, majoittumisen 2–4 
h huoneissa omin liinavaat-
tein (pe-la) ja ruuat. Vaelluk-
sella jokainen kantaa omat 
varusteensa itse. Ennakkoko-
koontuminen ke 10.9. klo 18 
Kokkokankaalla. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 5.9. lä-
hetyssihteeri Minna Sorvala, 
p. 040 7797 705 ja diakonis-
sa Soile Pakkanen, p. 040 
7790 367 tai etunimi.sukuni-
mi@evl.fi.
limingan rovastikunnan 
Virtaa Välillämme -pari-
suhdekurssi Limingan seu-

rakuntatalolla viitenä iltana 
5.10.–6.11. Ryhmään mahtuu 
kuusi paria. Isäntäparia et-
sitään. Hinta 20 € / pari. ilm. 
viimeistään 15.9. p. 044 7521 
226 tai 045 6381 973. 
Solmuja parisuhteessa Li-
mingassa 8.10.–7.12. kokoon-
tuu kahdeksan kertaa. Hinta 
100 € / pari. Ilm. viimeistään 
24.9. p.044 7521 226 tai 044 
7521 235.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na 2.9. alkaen, ti ja to klo 
14–17, la klo 10–13.
Aamurukous ke klo 7 kirkos-
sa. Huom, muuttunut aika. 
nuoret: Peli-ilta ke Kempe-
lehallilla klo 16.30–18. Avoi-
met ovet to klo 19–21 Van-
hassa pappilassa. Yöpappila 
pe 29.8. klo 20–24 VP.
kempeleen ry: Seurat su 
31.8. klo 17 ry:llä. Pooki-radi-
ointi. Huom, alkamisaika. 
Murron ry: Lauluseuramyy-
jäiset pe 29.8. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 31.8. klo 16 ry:llä.
kastetut: Eetu Matias Kes-
kitalo, Lari Matias Rauma, 

Anniina Suvi Helena Kontti-
la, Eetu Tapani Lepistö, Miro 
Onni Mikael Hiltunen, Viena 
Lumia Poukkula, Jere Anton 
Samuel Tiirola.
Vihitty: Reijo Tapio Piippo ja 
Eija Riitta Moilanen, Pekka 
Sakari Järvelä ja Saana Kris-
tiina Uitto, Mika Antero Po-
rola ja Anna Minttu-Maria 

Harjula, Rami Antero Saaren-
pää ja Johanna Erica Hauta-
järvi, Pasi Juhani Sjöman ja 
Merja Elina Jaatinen, Pekka 
Juhani Antero Pelttari ja Piia 
Raili Kyllikki Näppä.
kuollut: Veikko Vilho Val-
demar Happonen, 75; Mika 
Pekka Åkerlund, 35.

hartaus 3.9. klo 14 Jaaran-
kartanossa, viikkomessu Pau-
li Niemelä, Marja Ainali.
kiimingin seurakunnan 
kantaattikuoroon etsitään 
laulajia. Kuoro kantaesit-
tää Tuomo Nikkolan sävel-
tämän juhlakantaatin 30.11. 
Harjoitukset 11.9. alkaen srk-
keskuksessa. Tied. kuoron-
johtaja Marja Ainali, p. 0400 
839 461.
eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 2.9 klo 13–14.30, Jäälin 
srk-kodissa.
lähetyspiiri ti 2.9. klo 12, Lä-
himmäisentuvassa.

toivon torstai to 4.9 alkaen 
klo 10 Iin seurakunnassa. Ilm. 
viimeistään 2.9. Erja Haho  
p. 0400 775 164.
Poikakuorolaisten jalkapal-
loilua to 28.8. klo 16–17.30 
Huttukylän kentällä (Puro-
tie).
Poikakuoron aloitus to 4.9 
klo 17 srk-keskuksessa. Myös 
uudet tervetuloa koeajalle! 
Tied. Ulla 050 360 1866.
eläkeläisten leiripäivä to 
11.9. klo 10–14.30 Jäälin Ma-
jalla. Kuljetus ja ilm. 4.9. men-
nessä, p. 816 1008 tai 040 584 
4406. Leiripäivä maksuton.

70-vuotiaiden juhla su 14.9. 
klo 13 Jäälin srk-kodilla. 
Rovastikunnallinen kehi-
tysvammaisten kirkkopyhä 
Haukiputaalla su 7.9. Mes-
su kirkossa klo 13, ruokailu ja 
juhla srk-keskuksessa. Kulje-
tus ja ilm. viimeistään 3.9. Er-
jalle p. 0400 775 164.
kehitysvammaisten perhei-
den retki su 21.9 Tietomaa-
han. Ilm. viimeistään 12.9. Er-
jalle, p. 0400 775 164.
kuurojen leiri 20.–21.9. Hau-
kiputaan Isoniemellä. Ilm. Ul-
la 5.9. mennessä.

kirpputori lähetyspisara, 
Tuohimaantie 12, ma-pe klo 
9–17. p. 050 322 4664.
kodinhoitaja toini haapala, 
päivystys arkisin klo 8–9, 
p.  044 576 0019.
Diakoniatyöntekijä Jäälis-
sä 1.9.2008–31.5.2009, Jaa-
na Kontio. Ajanvaraus 040 
579 3 248.
nuorisotyö: Toimintastart-
ti -gospelmessu ja yökahvi-
la pe 29.8. klo 19–22 srk-kes-
kuksessa.To klo 19–21 Jäälin 
srk-kodilla.
Isoskoulutukseen ilmoit-
tautuminen toimintastartis-
sa 3.10. Seppo 040 743 1903, 
Aulikki 040 743 1904 ja San-
na 040 577 0628. 
Rippikoulutyö: Rippikou-
luinfo rippikouluun tuleville 
(s. 1994 tai sitä ennen) ja hei-
dän vanhemmilleen ke 17.9. 
klo 17.30 (Jokirannan koulu-
piiriin kuuluville) ja klo 18.45 
(Laivakankaan koulupiiriin 
kuuluville). Kirje tulee vii-
kolla 37. Tied. Aulikki Rinta-

Säntti, p. 040 743 1904.
Varhaisnuorisotyö: Kerho-
tiedote jaetaan koulujen 
kautta viikolla 35. Kokkiker-
hoihin ilm. to 4.9. klo 16–20, 
p. 040 743 1904.
Rovastikunnallinen nuor-
ten yö 12.–13.9. Kuusamossa. 
Hinta 15 €. Ilm. viimeistään 
29.8. mennessä, p. 040 743 
1903 Seppo.
lapsityö: Päiväkerhot alka-
neet 19.8. Ilm. 040 743 1902 
(Kirkkopirtti), 0400 835 374 
(Jääli), 040 743 1901 (Birgit-
ta Kontio) Huom, Jäälin ker-
hoissa vielä tilaa.
lasten parkki 3–6-vuotiaille 
lapsille Jäälin seurakuntako-
dilla torstaisin klo 13–15. 
Perhekerho torstaisin 4.9. al-
kaen klo 9.30–11.30 Kirkko-
pirtillä ja Jäälin srk-kodilla.
Perhekahvila perjantaisin 
5.9. alkaen klo 9.30–11 Kirk-
kopirtillä ja Jäälin srk-kodilla.
Tied. perhetyöntekijä Riina 
Moilanen, p. 040 560 9678, 
riina.moilanen@evl.fi.

tule toIMIntAStARttIIn!

Kutsumme erityisesti sinut, tänä vuonna rippikoulun käynyt 
nuori, gospelmessuun ja yökahvilaan kirkonkylän seurakunta-
keskukseen perjantaina 29.8. kello 19 alkaen. Yökahvila päät-
tyy kello 22.

Tule juomaan kupponen kahvia hyvässä seurassa Samalla 
voit ilmoittautua syksyn toimintaan, tapahtumiin ja isoskoulu-
tukseen. Isoskoulutukseen voit myös ilmoittautua viimeistään 
3.10. nuorisotyönohjaajille.  

huomio, Jäälin alueelle etsi-
tään vapaaehtoisia pyhäkou-
lunopettajia. Tule mukaan 
toimintaan, seurakunta an-
taa tehtävään materiaalin ja 
koulutuksen. Ota yhteyttä, 
p. 040 743 1901.
Rauhanyhdistys: Seurat 
31.8. klo 17, ry:llä. Raamattu-
luokka 5.9. klo 18.30, Ry:llä.
kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat 7.9. klo 15 Montin Sa-
lissa, Esko Takkula.
kastettu: Paulus Iisakki Tuo-
mivaara, Johannes Ilmari Au-
tio, Elsa Maija Emilia Kes-
ti, Viia Eveliina Vanhanen, 
Henri Matias Moilanen, Hel-
mi Armiida Turpeinen, Adele 
Eedit Amanda Salmela
Vihitty: Raimo Kalevi Sato-
kangas ja Minna Johanna Pe-
kuri, Aki Petteri Vähäkuopus 
ja Marjo Riitta Niemelä, Kari 
Tapani Kujala ja Johanna Ire-
ne Talvio, Janne Sakari Niva 
ja Anna Leena Piirainen.

lIekkI PAlAA 
– uuSI MuSIkAAlI kutSuStA JA lähteMISeStä

Liekki palaa kertoo Lauras-
ta ja Jonista. Se on heidän 
rakkaustarinansa ja samal-
la kahden hyvin erilaisen ih-
misen kohtaaminen. Toi-
nen heistä tahtoo paran-
taa maailmaa ja toinen teh-
dä uraa. 

Liekki palaa kertoo lä-
hetyskutsusta, lähtemises-
tä ja valinnoista, joita jo-
kainen meistä tekee. Tee-
maa käsitellään tämän päi-
vän musiikin keinoin. Maail-
ma on monella tapaa muut-
tunut, mutta kaksituhatta 
vuotta vanha kutsu on sa-
ma, haaste on sama ja liek-
ki on sama.
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 28.8.–4.9.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

hartaus to 28.8. klo 13.15 
vuodeosastolla.
tulossa: Mielenterveyskun-
toutujien retki Rokualle ti 
9.9. Lähtö klo 8.35
Sarlotta. Hinta 5 euroa. Ilm. 
viimeistään 29.8. Sinikka Il-
monen, p. 044 752 1226.
äitiverkkoryhmä vertaistu-
kea alle kouluikäisten lasten 
äideille. Vanamossa joka kol-
mas torstai klo 12–14 (10 ker-
taa) alkaen 18.9. Ryhmä on 
suljettu, joten mukaan pää-
see vain ilmoittautumalla.
Lasten hoito pyritään järjes-
tämään. Vetäjinä psykolo-
gi Laila Vainio ja diakonissa-
esh Maisa Hautamäki. Ilmoit-
tautumiset ja tiedustelut vii-
meistään 12.9. p. 044 752 
1227 tai marja-liisa.hautama-
ki@evl.fi.
Solmuja parisuhteessa -pa-
risuhdekurssi kriisissä ole-
ville. Kokoontuu kahdeksan 
kertaa pääosin keskiviikko-
na klo 18–21. Aloitus 8.10. Il-
moittautumiset Sinikka Il-

monen, p. 044 752 1226 ja 
Kimmo Helomaa, p. 044 752 
1235.  
limingan rovastikunnan 
Virtaa Välillämme -parisuh-
dekurssi Limingan seurakun-
tatalolla 5.10.–6.11. (viisi il-
taa). Kuusi paria mahtuu mu-
kaan ja illan teemoista vas-
taa vapaaehtoiset ohjaajat. 
Hinta 20 € / pari. Isäntäparia 
etsitään. Ilm. Sinikalle, p. 044 
752 1226 tai Marjo Koski-Vä-
hälä, p. 045 638 1973.
lähetystyö: Vintin toiminta 
alkaa ma 1.9. klo 12–14. Ter-
vetuloa mukaan. 
nuorisotyö: Nuorten näytel-
mäprojektin ensimmäinen 
kokoontuminen to 28.8. klo 
18 Kotikololla. Jos olet kiin-
nostunut näyttelemisestä, la-
vastamisesta, kirjoittamises-
ta olet kaipaamamme henki-
lö! Näytelmäprojekti kestää 
jouluun asti. Kysy lisää oh-
juksilta.  
nuorten palveluryh-
män aloitus pe 29.8. klo 

18–20.30. Vanamossa. Tie-
dustelut Katrilta tai diakonis-
sa Sinikalta, p. 044 752 1226. 
nuortenleiri 5.–7.9. Törmä-
lässä Siikajoella. Leiri kaikille 
niille, jotka eivät ole saaneet 
riparitunnelmista tarpeek-
seen. Leirin hinta 10 € (isos-
koulutettavat 7 €) sis. kulje-
tukset ja täysihoidon. Ilmoit-
taudu viimeistään 28.8. Kat-
rille tai Marialle.  
nuortenilta la 30.8. klo 
18–20 Vanamossa. Yökahvila 
Olkkari la 30.8. klo 20–23 Va-
namossa.
Rippikoulutyö: Kesä 1 -rip-
pikouluryhmän konfirmaa-
tio Limingan kirkossa su 31.8. 
klo 10. Konfirmoitavat saa-
puvat harjoituksiin ja kuva-
ukseen jo klo 8.
Päiväkerhot aloittavat ma 
1.9. Kerholaisten nimilistat 
ovat nähtävissä kerhopaikko-
jen (pappilan kivinavetta Ko-
tikolon  ja Vanamon) ulko-
ovissa. Koti-Pietilän kerhot 
kokoontuvat Kotikololla.

Alatemmeksellä kerho ko-
koontuu Lakeuden koulun 
luokkahuoneessa maanan-
taisin klo 14–16.
Perhekerhot aloittavat kir-
konkylällä Kotikolo ti 9.9. klo 
9.30–11 ja Tupoksessa Vana-
mossa ke 10.9. klo 9.30–11. 
Partiotyö: Markku Korhonen 
vuosilomalla 4.–31.8. Ma 1.9. 
Laumanjohtajaneuvosto. To 
4.9. Sudenpentutoiminnan 
aloitus Rantakylässä. Uusien 
ja vanhojen sudenpentujen  
ilmoittautuminen. Pe 5.9. 
Make päivystää partiotoimis-
tossa klo 15–17. Heimopääl-
liköiden neuvosto partiotoi-
mistossa klo 17–18. Lippu-
kunnan hallitus partiotoimis-
tossa klo 18–20 www.niitty-
karpat.fi 
Rauhanyhdistys: Pe 29.8 klo 
18.30 Pizzailta ry:llä. To 4.9 
klo 18.30 Alueellinen lapsi-ja 
nuorisotyön virkistys- ja kou-
lutusilta ry:llä.
kastettu: Elias Vilho Petteri 
Nurkkala, Väinö Antero Ko-

tajärvi, Jesse Juho Joonatan 
Viinikka.
Vihitty: Matti Johannes Sa-
volainen ja Kati Sannama-
ri Tuomiranta, Arto Juhani 
Vuoti ja Taava Piritta Tant-
tari.

Kirkonkylän seurakuntatalolla la 
4.10. klo 10–15 ja  ma 13.10. klo 
18.–20.30 sekä Tupoksen Vana-
mossa ma 27.10. klo 18–20.30. 

Kurssi antaa valmiuksia erilai-
siin vapaaehtoistehtäviin ihmisten 
auttamiseksi. Kurssi on ilmainen ja 
sen järjestää Limingan seurakunta, kunta ja SPR.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja pe 26.9.mennessä 
Marja-Liisa Hautamäki, p. 044 752 1227 ja Sinikka Il-
monen, p. 044 752 1226 tai etunimi.sukunimi@evl.fi

kuollut: Hannu Heikki Kär-
sämä, 65.  

VAPAAehtoISkuRSSI 
kAIkenIkäISIlle

hartaushetket to 28.8. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
hartaus to 28.8. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
hartaus ti 2.9. klo 14 Sinisii-
vessä, Simo Pekka Pekkala.
Aikuisten raamattupiirin 
syyskauden aloitus ti 2.9. 
klo 18 srk-talon kappelihuo-
neessa, Simo Pekka Pekkala.
hartaus ke 3.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa ja klo 14 Ranta-
kodissa, Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 3.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
hartaushetket to 4.9. klo 13 
alkaen Jokirinteen palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Diakonissa leena leskelä 
opintovapaalla 18.8.–31.10., 
sijaisena Päivi Väänänen-Rii-
hiaho.
Mielenterveyskuntoutuji-
en retkipäivä ti 9.9. Rokuan 
kuntokeskukseen. Luvassa 
hyvää ruokaa, mukavaa yh-
dessäoloa ja liikkumista. Ret-

ken hinta 5 €. Tied. ja ilm. vii-
meistään pe 29.8. Sari Mus-
tonen, p. 040 547 0784. Ret-
ken järjestää Limingan rovas-
tikunnan diakoniatyö. 
Virtaa välillämme -rovas-
tikunnallinen parisuhde-
kurssi Limingan srk-talol-
la viitenä iltana 5.10.–6.11. 
Ryhmään mahtuu kuusi pa-
ria ja illan teemoista vastaa-
vat vapaaehtoiset ohjaajapa-
rit. Isäntäparia etsitään. Hin-
ta 20 € / pari. Tied. ja ilm. vii-
meistään 15.9. Sinikka Ilmo-
nen, p. 044 752 1226 tai Mar-
jo Koski-Vähälä, p. 045 63 
81973. 
Solmuja parisuhteessa Li-
mingassa 8.10.–7.12. kokoon-
tuu 8 kertaa. Hinta 100 € / 
pari. Tied. ja ilm. viimeistään 
24.9. Sinikka Ilmonen, p. 044 
752 1226 tai Kimmo Helo-
maa, p. 044 752 1235.
lapset ja perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja Päivärinteen srk-salis-
sa sekä to klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. 

nuoret: Kerhonohjaajakou-
lutus 30.–31.8. Nuokkarilla ja 
srk-talolla. Lisätietoja Tuulal-
ta, p. 040 524 6534. Isoskou-
lutus ke 3.9. klo 17–19 Koor-
tilassa.
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: su 31.8. klo 12 pyhäkou-
lut: kk1 Toppinen, kk2 E. Ti-
hinen, Korivaara Hyväri, Pälli 
J. Keränen, Suokylä K. Kerä-
nen. Ma 1.9. klo 18 päiväker-
hot ry:llä. Ti 2.9. klo 13 lau-
luseurakerho. www.muhok-
senrauhanyhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: syysseurat la 30.8. klo 
18 sekä su 31.8. klo 12 ja 18 
ry:llä.
kastettu: Riina Elena Kau-
kola, Atte Juho Aukusti Mik-
konen, Eliel Aleksanteri Par-
viainen, Hanna Maria Viini-
kanoja.
Vihitty: Teppo Olavi Mark-
kanen ja Pirjo Riitta Anne-
li Vuorio, Jarmo Rainer Haa-

pasalo ja Kirsti Hannele 
Holmström, Joseph Paul Fet-
ter ja Piia Riitta Helena Lyijy-
nen, Tuomas Henrikki Kerä-
nen ja Maria Emilia Hämeen-
korpi, Jarno Tapani Juntti-
la ja Johanna Kristiina Ha-
lonen.

YhteYStIeDot
kirkkoherranvirasto avoinna ma-pe klo 9–13 sekä lisäk-
si ke klo 16–17, puhelin ja faksi 08 533 1284.
Papiston päivystys arkisin klo 10–12, 08 533 2887, kirk-
koherra Jouni Heikkinen, 040 552 5810, kappalainen 
Pekka Kyllönen, 040 547 0781, seurakuntapastori Simo 
Pekka Pekkala, 040 593 6808. 
taloustoimisto avoinna arkisin klo 9–16, puhelin ja fak-
si 08 533 1174, talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpa-
ert, 040 573 3315.
Seurakuntatalon keittiö, (08) 533 1279, Koortilan leiri- 
ja kurssikeskus, 08 533 3083. 
Diakoniatoimiston puhelinajat ti klo 14–15 ja to klo 
9–10, 08 533 2862, vs. diakoni Päivi Väänänen-Riihi-
aho, 040 547 0785 ja vs. diakoni Sari Mustonen, 040 547 
0784.
nuorisotoimisto päivystää ma klo 10.40–12.15 ja pe 
klo 15–17, 08 533 1201, nuorisotyönohjaajat Tuula Vää-
nänen, 040 524 6534 ja Rainer Väänänen, 040 585 1057. 
Lapsityöntoimisto, 08 533 4424, vastaava lastenohjaa-
ja Sirpa Kukkohovi, 050 309 3565, lähetys/pyhäkoulusih-
teeri Anja Hämäläinen, 040 562 9131.
kanttori Ossi Kajava, 040 547 0786.
Seurakuntamestari Jalo Katiska, 040 739 6456, kiinteis-
tö- ja hautausmaatyöntekijä Jari Kukkohovi, 044 573 
3123. 

MIeSten PIIRI 

Miesten piiri aloittaa 
syyskauden pe 5.9. klo 18 
Koortilassa. Kaikki mie-
het tervetulleita. Toimin-
nasta saa lisätietoja Mat-
ti Savolaiselta, 
p. 0400 921785.

kirkkoherranvirasto ja seu-
rakunnan toimistot kiinni 
ma 1.9. 
kuorot: Vox Margarita ke 
3.9. klo 18, lapsikuoro to 4.9. 
klo 17.
tuohi- ja honka- ja helmiko-
din sekä Pirinpuiston väen 
virkistyspäivä to 28.8. klo 
10–14 seurakuntakodissa. 
kuurojen leiri Haukiputaan 
Isoniemellä 20.–21.9. Leiri al-
kaa la klo 10 ja päättyy su 
klo 12.30. Mukana on tulk-
keja ja lauantai-iltapäivä-
nä pastori Olavi Ikonen. Hin-
ta 15 € (la yksi ruoka). Ilmoit-
tautumiset viimeistään 5.9. 
Seija Lommalle, p. 040 589 
8362 tai Ulla Junttilalle, p. 
040 579 3247.
omaishoitajat ma 1.9. klo 11 
rippikoulusalissa.
nuotioilta to 28.8. klo 19 Li-
von koululla.
Rippikoulutyö: 1. isoskoulu-
tusviikonloppu uusille isos-
koulutettaville Hilturannas-

sa 30.–31.8. Leirikirje on lä-
hetetty ilmoittautuneille. 
Jos kiinnostaa osallistuminen 
isoskoulutukseen, ota he-
ti yhteys: tiina.inkeroinen@
evl.fi, 040 571 46 36/Tiina tai 
marko.vayrynen@evl.fi, 040 
552 43 87/Marko.
nuorisotyö: Iin rovastikun-
nan Nuorten yö Kuusamos-
sa 12.–13.9. Ohjelmassa mm. 
The Rainin konsertti ja toi-
mintaa läpi yön nukkumatta. 
Lähtö pe klo 16.30, paluu la-
aamuna noin klo 10.15. Hinta 
5 €. Ilmoittautumiset Tiinal-
le tai Markolle viim. pe 29.8. 
klo 12.
Päiväkerhot 3–5-vuotiail-
le käynnistyvät viikolla 36, 
alk. 2.9. Seurakuntakodil-
la tiistaisin 8.45 –11.15 ja 
13–15.30. Suojalinnalla tiis-
taisin 9–11.30 ja perjantaisin 
13.15–15.45. Sarakylän kou-
lulla maanantaisin 11–13.30, 
Petäjärinteen kylätalolla tiis-
taisin 12.40–14.40, Paukke-

rinharjun koululla keskiviik-
koisin 10–12, Aittojärven 
koululla keskiviikkoisin 14–16 
(alkaen 10.9.), Hirvaskosken 
koululla perjantaisin 10–12, 
Syötteen kylätalolla perjan-
taisin 9-11, Ervastin koulul-
la perjantaisin 13.30–15.30. 
Kerhokyyditystä tarvitsevat 
ottavat yhteyttä taksiautoi-
lijaan. 
Perhekerhot kokoontuvat 
seurakuntakodilla maanan-
taisin ja torstaisin klo 10–13, 
alk. 8.9. Petäjärinteen kylä-
talolla joka toinen keskiviik-
ko klo 10–13, alk. 10.9.
lapsiparkki kokoontuu seu-
rakuntakodilla joka toinen 
keskiviikko 11–15, alk. 3.9.
Lapsiparkki on tarkoitettu 
1–6-vuotiaille lapsille. Ker-
rallaan lapsiparkkiin ote-
taan 15 lasta, ennakkoilmoit-
tautumista ei ole. Vanhem-
mat huolehtivat lapsen mu-
kaan välipalan, jos lapsi sen 
tarvitsee. Lapsityötä koske-

vissa asioissa yhteys Sinikka 
Luokkaseen, p. 040 5714 629 
/ 882 3144.
Pyhäkoulutyöstä ja satu-
muskarista ilmoitetaan myö-
hemmin. 
Rauhanyhdistykset:  Seurat 
Kurenalan ry:llä su 31.8. klo 
17 (A. Lohi, S. Leppänen).
kastettu: Silja Sofia Alahäi-
välä, Siiri Sofia Mäkinen.
Vihitty: Rolf Graber ja Soile 

Maria Veteläinen, Antti Mi-
kael Kinnunen ja Anna-Mai-
ja Liikanen.
haudattu: Reeta Helmi Jo-
kela, 90;  Jari Markus Puu-
runen, 34; Tauno Olavi Kou-
va, 57;  Rainer Antero Luok-
kanen, 50.

Uudet rippikoululaiset (1994 
syntyneet) aloittavat van-
hempiensa ja huoltajiensa 
kanssa rippikoulurupeaman 

kotikirkossa su 31.8. klo 12. 
Aloituskirkon ajatuksena on starta-

ta rippikoulu kotikirkossa yhdessä nuorten, 
vanhempien ja rippikouluopettajien kanssa. 
Aloituskirkon jälkeen rippikoululaiset aloit-
tavat kotiseurakuntaan tutustumisjakson, 
jonka aikana he käyvät oppitunneilla seu-
rakuntatalolla ja keräävät merkintöjä rippi-
koulukorttiinsa. Rippikoulu huipentuu leiri-
jaksoon ja konfirmaatioon kesällä 2009. 

Rippikouluikäiset kutsutaan rippikou-
luun kirjeellä, jonka sisältä löytyy perustie-
toa rippikoulun suorittamisesta sekä ilmoit-
tautumislomake. Ilmoittautumislomake pa-
lautetaan aloituskirkon yhteydessä. Kirkko-
hetken jälkeen rippikoululaisille jaetaan rip-
pikoulukortti ja kirkkoväelle annetaan tiivis 
tietopaketti oman seurakunnan rippikoulun 
käytännön kulusta ja sisällöstä.

Aloituskirkossa on mukana rippikoulu-
opettajia, joilta voi tilaisuuden jälkeen tar-
vittaessa kysellä lisää rippikouluun liittyvis-
tä asioista. Hyvää rippikouluvuotta!

teRVetuloA RIPPIkouluun JA AloItuSkIRkkoon!
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ke 3.9. klo 19 srk-talolla.
Virsilauluilta to 4.9. klo 18 
Veteraanimajalla.
kastettu: Ellen Ina Olivia 
Lämsä, Joanna Helmiina Här-
könen.

Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kirkkoherranvirasto sekä 
seurakuntatoimistot ovat 
suljettuina pe 29.8. 

keStIlä
kerhot alkavat viikolla 37. 
Vs. nuorisotyönohjaaja Mer-
vi Leinonen, p. 0207 109 877.
nuotioilta pe 29.8. klo.19 ja 
seurat su 31.8. klo 12 ry:llä.
Seurakuntaretki kärsämä-
elle paanukirkkoon ke 3.9 
klo 9 seurakuntatalolta. Ilm. 
viim. to 28.8. p. 0207 109 
865 tai Leena Räsäselle, p. 
040 823 2929.
ehtoollishartaus pe 5.9. klo 
13 Pihlajistossa. 
kirkkokuoro ti 16.9. klo 19 
srk-kodissa. 
kastettu: Aino Loviisa Kurki-
nen ja Emmi Matleena Mäl-
linen.
kuollut: Emmi Liisa Junkka-
ri, 75.

PIIPPolA
Päiväkerhoon ilmoittautu-

minen ke 10.9. klo 9–16 Mar-
ketta Taipaleenmäelle, p. 
0207 109 864. Kerhot alkavat 
viikolla 38. 
Seurat su 31.8. klo 19 ry:llä. 
kehitysvammaisten kerho 
ma 1.9. klo 12.15 srk-kodissa. 
Veteraanikuoro ma 15.9. klo 
11 ja kirkkokuoro ma 15.9. 
klo 14.30 srk-kodissa.
kuollut: Elvi Annikki Kana-
nen Oulunsalosta, 72. 

PulkkIlA
Päiväkerhoon ilmoittautu-
minen ke 10.9. klo 9–16 Mar-
ketta Taipaleenmäelle, p. 
0207 109 864. Kerhot alkavat 
viikolla 38. 
Raamattuluokka pe 29.8. 
klo 19, nuortenilta la 30.8. 
klo 19.30, pyhäkoulu su 31.8. 
klo 11.30 ry:llä. 
kappalainen Martti Arkki-
lan väitöstilaisuus la 6.9. klo 
12 Oulun yliopistossa, sali L5. 
Vapaa pääsy. Juhlat sunnun-
taina. Ei lahjoja.  Halutessa-
si voit muistaa Sambian lähe-

tystä (onnitteluadressi Pulk-
kilan osuuspankissa). 
SleY:n Pohjois-Suomen pii-
rin syysjuhla su 7.9. Messu 
klo 10 kirkossa. Syysjuhla he-
ti messun jälkeen seurakun-
tatalolla. Ruokailu ja kirkko-
kahvit. 
Siioninvirsi-seurat su 7.9. 
klo 19 Iida Jokelaisella Hyvä-
rilässä, Hyväriläntie 16, Mart-
ti Arkkila ja Eeva Eerola.
kuollut: Vappu Ilona Vaah-
tokari Kauniaisista, 93; Mat-
ti Johannes Myllykoski, 74; 
Suoma Katriina Harju Oulus-
ta, 69.

PYhäntä
kerhot alkavat viikolla 37. 
Vs. nuorisotyönohjaaja Mer-
vi Leinonen p. 0207 109 877.
Mll:n perhekahvila ma 1.9. 
klo 11, ulkoilua Vainiontien 
leikkikentällä (huonolla sääl-
lä kerhotilassa).
lauluseurat ke 3.9. klo 18.30 
ry:llä.
ehtoollishartaus to 4.9. klo 

13 Nestorin Helmessä.
kuorot alkavat to 4.9. ja uu-
detkin laulajat ovat terve-
tulleita: veteraanikuoro klo 
12, lapsikuoro klo 17 ja kirk-
kokuoro klo 18 sekä pe 5.9. 
nuorisokuoro klo 17.30 srk-
talolla. 
kastettu: Piia Iida Elisabet 
Piippo (Ylivieska) ja Venla 
Linnea Selkäinaho (Pyhäntä).
Avioliittoon kuulutettu: 
Reijo Sakari Kesti Siikalatvan 
srk:sta ja Sanna Eliisa Luotola 
Reisjärven srk:sta.
Avioliittoon kuulutettu ja 
vihitty: Juha Tuomas Kivioja 
(Pyhäntä) ja Maija Sinikka 
Kyllönen (Kärsämäki). 
kuollut: Taimi Tuulikki Kesti 
s. Hukkanen, 77.

RAntSIlA
Syyseurat la 30.8. klo 18.30 
ja su 31.8. klo 12.30 ja 18.30 
ry:llä. Siikatörmän myyjäiset 
pe 5.9. klo 19 ry:llä.
kuorot: Lapsikuoro Stellat 
ke 3.9. klo 15 srk-talolla, to 

4.9. klo 13.30 Mankilan kou-
lulla ja pe 5.9. klo 13 Hovin 
koululla. Kirkkokuoro Rant-
silan Laulu to 4.9. klo 10 srk-
talolla.
kerhot: Perhekerho Pallerot 
ma 1.9. klo 10–12 Nuppulas-
sa. Hovin nuppukerho ti 2.9. 
klo 10–12 Hovin koululla. Pik-
ku nuput ke 3.9. klo 11–13 
Nuppulassa. Isot nuput to 
4.9. klo 13.30–15.30 Nuppu-

lassa. Mankilan varhaisnuo-
ret ti 2.9. klo 14.30–16 Man-
kilan koululla. Hovin varhais-
nuoret ke 3.9. klo 14–15.30 
Hovin koululla. Tyttökerho 
to 4.9. klo 17–18.30 Nuppu-
lassa.
Vihitty: Jarno Tapani Kangas 
ja Miia Kristiina Kaunisharju.
kuollut: Saimi Alma Hätälä 
e. Lampela, 75.

hartaus pe 29.8. klo 13.30 
Kotolassa.
Surumusiikki-ilta ja hauta-
usmaajuhla su 31.8. klo 17. 
Aloitetaan klo 17 Tyrnävän 
kirkossa surumusiikkituokiol-
la. Hartauden päätyttyä siir-
rytään hautausmaan ristil-
le, siellä kuullaan vuoden ai-
kana Tyrnävän hautausmaa-
han haudattujen poisnuk-
kuneiden nimet ja hiljenny-
tään kunnioittamaan hei-
dän muistoaan kirkonkello-
jen soidessa.
Seurakuntakerho ti 2.9. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla. 
Uudet ja entiset kerholaiset 
tervetuloa!
Perhekerho ti klo 10–12 
Temmeksen srk-talolla Petä-
jäsuvannontie 2, ke klo 13–15 
Murron kerhotalolla, Kautta-
ranta 12 A 2  ja to klo 10–12 
Tyrnävän srk-talolla Manki-
lantie 1.
limingan rovastikunnan 
mielenterveyskuntoutuji-

en retki Rokualle ti 9.9. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
29.8. mennessä Riitalle, p. 
044 7372 630.
temmes: hartaus to 28.8. 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 31.8. seurat klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
29.8. klo 19 lauluseuramyy-
jäiset ry:llä. Su 31.8. klo 16 
seurat ry:llä.
kastettu: Janne Viljami Ala-
raappana, Kaarin Josefiina 
Korhonen, Niko Jeremias Le-
pistö, Juho Santeri Manni-
nen, Sylvi Sipriina Marjanen, 
Niklas Joel Juhani Pelkonen.
kuollut: Lyyli Hilda Riiko-
la s. Nykäsenoja, 96; Maria 
Matleena Mikkonen s. Rissa-
nen, 83.

kuoRot AlkAVAt

Kirkkokuoron harjoitukset alkavat keskiviikkona 3.9. 
klo 19.00 Tyrnävän srk-talolla. Kuoroon otetaan mu-
kaan uusia laulajia. Temmeksen lapsikuoron harjoituk-
set alkavat 18.9. klo 16. Temmeksen srk-talolla. Kuo-
roon otetaan ala-asteikäisiä tyttöjä ja poikia. Kuoro-
ja johtaa kanttori Pentti Korkiakoski, p. 044 7372 613. 
Tervetuloa mukavan harrastuksen pariin!

RuukkI
Diakonissa lahja Rautiola 
tavattavissa srk-talolla keski-
viikkoisin klo 9.30–11. 
Kotikäyntipyynnöt ja muut 
yhteydenotot voit soittaa, p. 
050 4694 774.
toivon torstai 4.9. klo 10 
– 15.30 Iin seurakunnassa. 
Maailmanlaajuisesta vastuus-
ta kiinnostuneet ilm. viim. 
1.9. p. 050 4694 774. Matka 
on ilmainen.
Jukka Salmisen konsertti ai-
kuisille pe 29.8. klo 19 Ruu-
kin srk-talolla.
tyttökerho alakoulun 2–4 
-luokkien tytöille ti 2.9. klo 
17-19 Ruukin srk-talolla.
Rauhanyhdistykset: Pe 29.8. 
klo 18 ompeluseurat Revon-
lahden ry:llä. Klo 19 ompe-
luseurat Paavolan ry:llä. Sa-
donkorjuumyyjäiset  pe 29.8. 
klo 19 Ruukin ry:llä. Mäke-
länrinteen hartaus su 31.8. 
klo 13.30. Ompeluseurat pe 
5.9. klo 19 Ruukin ry:llä. La 
30.8. klo 19 yhteinen koulu-
laisten, vanhempien ja opet-

tajien keskustelutilaisuus 
Luohuan ry:llä. Alustus Petri 
Satomaa. (Peruskoulu, lukio, 
keskiaste) Su 31.8. klo 12 ja 
18.30 seurat Paavolan ry:llä.
kastettu: Ellen Sara Salome 
Kukkonen.

SIIkAJokI
Virsihetki ti 2.9. klo 13 Puis-
tolassa.
kastettu: Jenni Inkeri Nikola
Avioliittoon kuulutettu: 
Janne Viljami Lamminaho 
ja Essi Maria Valtokari, mol. 
Ähtäri evl.
kuollut: Esko Olavi Keski-
talo, 57. ja Anneli Marketta 
Turpeenoja e. Eskola, 54 .

VIhAntI 
kesäilta soi to 28.8. klo 20. 
Urkukonsertti, urkurina Klá-
ra Jean unkarista.
kirkkokahvit Pikkukirkossa 
jumalanpalveluksen jälkeen 
su 31.8. lähetystyön hyväksi. 
hartaus ke 3.9. klo 12 van-
hainkodilla.
kirkkokuoron harjoitukset 

lastenohjaajina toimivat: 
Pirkko Tuomisto, p. 010 425 
0286 tai 050 545 5634, Jon-
na Achrén, p. 010 425 0287 tai 
050 430 0697. Yhteyttä voit 
ottaa myös sähköpostilla etu-
nimi.sukunimi@evl.fi.
Toivomme, että kerhoeväät 
pysyisivät leipä-, juoma- ja he-
delmälinjalla. Kierrätämme 
jätteet ja ohjaamme myös lap-
sia erottelemaan roskat (pol-
tettavat ja sekajätteet).
PäIVäkeRhoJen AIkAtAu-
lu 08–09
Kerhot alkavat viikolla 36 eli 
heti syyskuun alusta:
Maanantai:  klo 9–12 Ruukki, 
5-vuotiaat, klo 13–16 Paavola, 
5-vuotiaat
tiistai: klo 9–12 Revonlahti, 
5-vuotiaat, klo 13–15 Ruukki, 
3–4-vuotiaat
keskiviikko: klo 13–15 Revon-
lahti, 3–4-vuotiaat
torstai: klo 13–15 Paavola, 

3–4-vuotiaat 
3–4-vuotiaiden ryhmissä 2004 
ja 2005 syntyneet lapset. 
5-vuotiaiden ryhmissä vuonna 
2003 syntyneet lapset.
PeRhekeRhot kokoontu-
VAt SeuRAAVAStI kAuDel-
lA 08-09 
tiistaisin 
Paavolassa srk-talolla klo 
9.30–11.30 
Vihannissa sinisellä talolla klo 
10.00–11.30 
keskiviikkoisin 
Ruukissa srk-talolla klo 
9.30–11.30 
torstaisin 
Revonlahdella srk-talolla klo 
9.30–11.30
Siikajoenkylällä srk-talolla klo 
9.30–11.30
huoM! Siikajoen perheker-
ho alkaa myös jo syyskuun eka 
viikolla.Muut kerhot aloitta-
vat vasta sitten, kun uusi las-
tenohjaaja on valittu.

PäIVäkeRho
Ensi viikolla (vko 36) alkavat päiväkerhot. Päivä-
kerhoon ilmoittautumiset on otettu vastaan ja 
ryhmät jaettu, mutta jos unohdit ilmoittaa lap-
sesi päiväkerhoon, voit tehdä sen vielä. Tapaa-
misiin ensi viikolla!  

PeRhekeRho
Perhekerho pyörähtää käyntiin 2.9 klo 10. Ter-
vetuloa juttelemaan, puuhastelemaan ja viettä-
mään aikaa perheiden kesken! Olemme muutta-
neet osoitteeseen Onnelantie 8, ”siniselle talol-
le”, joten tapaamisiin siellä!

Syysterveisin: Lastenohjaaja Marja Hiitola, p. 
050 3140 282

teRVetuloA PäIVäkeRhoon uuDet JA VAnhAt keRholAISet!

Satu Lap
in

lam
p
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Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston väki tutustui ryh-
mäytymispäivänä kunnan, seurakunnan, kansalaisopiston 
sekä lippukunnan toimintaan. Tapahtuma järjestettiin en-
simmäisen kerran ja muodostunee perinteeksi.
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1. kivi

Keväällä Kiinassa kuoli rutosti 
väkeä maanjäristyksessä. Ihmiset 
menettivät kotinsa, maa oli hätä-
tilassa, armeija kutsuttiin apuun. 
Piru oli irti ja mellasti.

Mutta mitä tekikään rakas leh-
temme Kaleva? Se uutisoi seuraa-
vana päivänä näyttävästi verkko-
sivuillaan, että ainakin osa Kii-
nan pandoista oli säilynyt hen-
gissä, vaikka olivat raukat eläneet 
maanjäristysalueella. Paljon pie-
nempänä uutisena kerrottiin, et-
tä ihmisuhreja oli laskettu jo lähes 
10 000.

Muutama elukka oli Kalevan 
mielestä paljon kiinnostavampi 
asia kuin tuhannet maanjäristys-

uhrit. 
Pandat pääsivät mediaan muu-

allakin Suomessa ja maailmalla. 
Voi vain kysyä, onko uutiskritee-
reissä vikaa, kun asioita painote-
taan tällä tavalla.

Voiko lukijaa pahemmin aliar-
vioida? Voi.

Challenger-sukkula tuhoutui 
onnettomuudessa  tammikuussa 
1986. Astronautit kuolivat. Teflon-
presidentti Ronald Reagan järkyt-
tyi. Hän oli itse järkännyt yhden 
astronauteista avaruuteen. Nainen 
oli opettaja ja Amerikassa opettajia 
arvostetaan. Taivaaseen saakka.

Media nosti ykkösaiheekseen 
sukkulan ja opettajan, vaikka sa-

moihin aikoihin latinalaisessa 
Amerikassa kuoli luonnonmullis-
tuksessa kymmeniätuhansia ih-
misiä. Katastrofi kuitattiin suo-
malaisessa mediassa pikkumai-
ninnalla.

Miksi muutaman amerikkalai-
sen henki on tärkeämpi kuin tu-
hansien aakonkaakuoiden? Siksi 
että amerikkalaiset ovat amerik-
kalaisia ja lentävät raketilla.

Muutama vuosi sitten Afrikan 
rannikolla hukkui lähes 1 000 ih-
mistä, kun matkustajalautta uppo-
si. Media ei Suomessa juuri reagoi-
nut, vaikka onnettomuus oli Esto-
nian kokoluokkaa.

Neekerin kuolema ei lehdistöä 

kiinnosta. Samoin on palestiina-
laisten laita. Sadan palestiinalaisen 
kuolema vastaa kymmenen juuta-
laisen poismenoa, kun on kyse uu-
tisten painoarvosta. Jews are the 
news.

Media ei kerro aina tärkeim-
piä asioita, vaan niitä joiden se us-
koo myyvän.  Monet haluavat kui-
tenkin tietää olennaisiakin asioita. 
Niitä toki kerrotaan, mutta aivan 
liian vähän.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.

Neekeri joutaa hukkumaan

Pohjoinen valokuvakeskus 
ry:n Rantagalleriassa Ou-
lussa on nähtävillä taitei-
lija Hannele Romppasen 

näyttelykokonaisuus nimeltä 
Mullan alta. 

Taiteilija käsittelee näytte-
lyssä valokuvan, videon ja per-
formanssin keinoin kuolemaa, 
sen näkymättömyyttä sekä em-
paattisuuden rajallisuutta kult-
tuurissamme. Näyttely on esil-
lä 7. syyskuuta asti Kulttuurita-
lo Valveen tiloissa, osoitteessa 
Hallituskatu 7. 

Näyttelyn teeman taustalla 
on taiteilijan omakohtainen ko-
kemus siskon kuolemasta sekä 
ajasta, jonka hän vietti siskon-
sa saattohoitoa seuraten Kari-
nakodissa. Romppanen pala-
si Karinakotiin neljän vuoden 

jälkeen kuvaamaan läsnäolon ja 
yhteisyyden elementtejä – vie-
rellä oloa. 

Mullan alta -näyttelykoko-
naisuus on muistuma saattohoi-
tokodissa sisaren vierellä viete-
tystä ajasta, jolloin Teho-osasto- 
ja Mullan alla -televisiosarjojen 
katselusta muodostui arjen tera-
pointivälineitä kuoleman koh-
taamisessa.

Karinakodissa kuvatun sar-
jan lisäksi kokonaisuuteen on 
valikoitunut suoraan arjesta lai-
nattua kuvastoa. Romppanen on 
kerännyt omaisilta viimeisiä yh-
dessäolon todisteita, viimeiseksi 
jääneitä perhevalokuvia. 

Perhevalokuvasarjan taus-
talla ovat taiteilijan omasta per-
heestä otetut potretit, joihin on 
tallennettu hassuttelevat, aikai-

sempia perhekuvia matkivat ai-
kuiset lapset sekä eläkeikään eh-
tineet vanhemmat. 

Taiteilijan mukaan kuole-
ma on nyky-yhteiskunnassa la-
kaistu pois näkyvistä ja kätket-
ty sairaaloiden kliinisyyteen. 
Tv-viihde puolestaan on kylläs-
tetty ruumiiden kuvilla. Tämän 
vastakohdan vuoksi näyttely-
kokonaisuudessa on lainauksia 
myös viihteen maailmasta: tv-
ruudulta dokumentoituja kuvia 
dramaattisesti välineellistetystä 
kuolemasta sekä silvotuista ruu-
miista. 

Menetyksen pohdiskelua
Opiskelija Louna-Tuuli Luuk-
ka saapui katsomaan näytte-
lyä, koska aihe vaikutti hänes-
tä kiinnostavalta. Miten näytte-

ly kolahti? 
– Kokonaisuudessaan näytte-

ly on hyvää pohdiskelua lähei-
sen kuolemasta sekä kuolemaan 
suhtautumisesta nyky-yhteis-
kunnassa. Mielestäni kulttuu-
rimme piilottaa kuoleman, on 
helpompaa olla itsekeskeinen ja 
kiinnostua omasta materialisti-
sesta hyvinvoinnista. Kuolema 
ja vanhuus siivotaan laitoksiin 
ja paetaan todellisuutta, sillä ei-
hän kukaan halua uskoa kuole-
vansa. Nykyelämässä yhteisölli-
syys on muuttunut paljon, se on 
kadonnut melkein kokonaan.

– Näyttelykokonaisuudesta 
mielestäni nousi esiin Patetia-
niminen valokuvasarja. Teok-
sessa nimi ja kuvat sointuvat 
hyvin yhteen, nimi antaa hyvän 
lisämerkityksen. Se kuvaa mie-

lestäni taiteilijan suhtautumis-
ta omaan suruun ja siitä välit-
tyy itseironisesti taiteilijan kai-
paus.

– Näyttelystä jäi rauhallinen 
olo, ei yhtään ahdistunut. Tai-
teilija on saanut hyvin välitet-
tyä niinkin rankan aiheen kuin 
kuolema. Kyllähän kaikki pel-
käävät kuolemaa, mutta itselleni 
se on kuitenkin kaukainen asia. 
Jos itse kuolisin, pitkäaikainen 
sairaus olisi varmasti pahempi, 
kuin tulisi yllättävä kuolema. Ja 
uskon, että kuolema rankka asia 
aina läheisille. Tuska ja menetys 
jatkuvat pitkään ja heidän pitää 
tehdä kovasti työtä luopuakseen 
läheisestään.

MaariT iTKoNeN

Käsittelyssä kuolema 

NäyTe

Vaikka käsittelyssä oli kuolema, 
jäi näyttelystä Louna-Tuulille rauhallinen olo.

A nn i  K innu n e n

Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Mullan alta
valokuvaa, videota 
ja performanssia 

kuolemasta

Kulttuuritalo Valve
7.9. saakka


