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Viihdeteollisuuden ansiosta uhkapelistä on 

helppo muodostaa myönteisiä ajatuksia. 

Monille ensimmäisiä mielleyhtymiä ovat 

ne vanhojen elokuvien kohtaukset, joissa pelaami-

seen liittyy jännitystä, hohtoa ja kimallusta, kau-

niita ihmisiä, kalliita sikareita ja juomia sekä ennen 

kaikkea suuria rahakasoja.

Vastaanottajan on kuitenkin helppo pysytellä 

näistä fantasiamaailmoista etäällä varsinkin, jos seu-

raavissa kohtauksissa lennetään suihkumoottoriau-

toilla ja ammutaan laser-aseilla. Jokainen hahmottaa 

kokonaisuuden mielikuvituksen tuotteeksi.

Nykyinen uhkapelien mainonta ja siihen liittyvä 

journalismi ovat paljon ongelmallisempia ilmiöitä.

Viime aikoina on yleistynyt markkinointi, jolla kai-

kenikäisille vastaanottajille tarjoillaan uhkapelaami-

sen upeata maailmaa mielikuvien avulla. Keinot ovat 

edelleen samat kimalluksesta kutkutukseen.

Kun tähän lisätään arvostettujen tiedotusvälinei-

den pelaamista ihannoivat jutut, todellisuuden ja 

harhan erottaminen käy joillekin ylivoimaiseksi.

Esimerkiksi suuretkin lehdet ovat parin vuoden 

aikana julkaisseet reportaasin kaltaisia juttuja, jois-

sa seurataan uhkapeliä kovilla panoksilla pelaavi-

en elämää. Voittajien yltäkylläisyyden täyttämästä 

arjesta kerrotaan tilaa ja kuvia säästämättä. Häviä-

jienkin kohtaloista esiin nostetaan jännitys myön-

teisenä kokemuksena ja mahdollisuus yrittää uudel-

leen paremmalla onnella.

Peliyritykset mainostavat pelaamista kiertoteitse 

esimerkiksi pelikoulusivustoilla. Markkinointi tun-

kee kaikkialle. Mynthon-pastillirasioissakin houku-

tellaan pelaamaan pokeria, palkintona matka Las 

Vegasin loisteeseen.

Journalistit ovat eksyksissä tämän ilmiön kanssa. 

Kritiikittömiä ja pelkästään kuvailevia juttuja kir-

joittamalla he tulevat palvelleeksi rahapeliteollisuu-

den ahneita päämääriä.

Pahinta on mainonnan kohdistuminen lapsiin, 

vaikkapa juuri makeisrasioiden kautta.

Syksyllä Suomessa keskustellaan pelien mai-

nonnasta. Näkökulma painottuu todennäköisesti 

talouteen ja ”sosiaalisiin haittavaikutuksiin”. Sana 

”moraali” tuskin vilahtaa kovin usein siinä keskus-

telussa.

Aatoksia

Jokilaivatunnelmaa

Episodi            
ovista
Ovet muodostavat joko yhteyksiä 
tai esteitä liikkumiselle eri tilojen 
välillä. Niiden ympärille on kehit-
tynyt myöskin erilaisia traditioi-
ta. Suomessa hyviin tapoihin kuu-
luu, että naiselle avataan ovi ja hä-
net päästetään kulkemaan siitä en-
sin. Harva kuitenkaan tietää sitä, 
että tämänlainen ”kohteliaisuus” 
on jäänne ajoilta, jolloin naista käy-
tettiin ihmiskilpenä. Ovien takana 
kun saattoi odottaa vahingoittamis-
mielessä olevia miesten lynkkaajia 
– niinpä naiset saivat kulkea ovis-
ta ensin. 

Ovet ovat saaneet myös uskonnol-
lisia merkityksiä. Jeesus sanoi ole-
vansa itse ovi Jumalan valtakuntaan 
ja apostoli Paavali puolestaan iloitsi 
siitä, että hänelle avautui ovi evan-
keliumin julistamiseen. Adventti-
na Suomen evankelis-luterilaises-
sa kirkossa suomalaisia herätellään 
virren sanoin: ”Avaja porttis, ovesi, 
käy Herraas vastaan nöyrästi.” 

Ortodoksisessa kirkossa ovi-tee-
ma tulee puolestaan esille sekä sym-
bolein, että liturgisen elämän julis-
tamina. Eräs keskeisin symboli löy-
tyy temppelissä sijaitsevasta ikonos-
taasista. Sen  keskelle on koristeelli-
nen pariovi. Sitä kutsutaan kunin-
kaan oviksi, sillä sen kautta Kris-
tus itse, ehtoollislahjojen muodossa, 
tuodaan uskovaisille nautittavaksi. 
Joissakin vanhoissa ortodoksisissa 
kirkoissa nämä ovet on rakennet-
tu kapeiksi. Näin kirkossa kävijöi-
tä muistutetaan siitä, että Kristuk-
sen sanojen mukaan, portti Jumalan 
valtakuntaan on kapea. 

Ovien symboliikkaa löytyy 
myöskin arkisemmassa merkityk-

sessä. Ortodoksisen kirkon liturgia-
palveluksessa on kaksi osaa: opetet-
tavien ja uskovaisten liturgia. Ope-
tettavien liturgian päätyttyä pappi 
tai diakoni lausuu: ”Ovet, ovet” se-
kä  ”Opetettavat, poistukaa”. 

Tämä koodi oli aikoinaan merk-
kinä kirkon palvelijoille poistaa kas-
tamattomat kirkosta, ennen usko-
vaisten liturgian eli ehtoollisenvie-
ton alkua. Nykyisin nämä hienova-
raiset kirkolliset vihjaukset eivät ai-
heuta kenenkään kirkosta poista-
mista. Niitä voidaan kuitenkin tul-
kita muistutuksena siitä, että orto-
doksisen kirkon ja muiden kristitty-
jen välillä ei ole ehtoollisyhteyttä. 

Sakraalinen yhteys vaatii orto-
doksisen näkemyksen mukaan yk-
simielisyyttä uskonopillisista ky-
symyksissä. Liturginen muistutus 
”ovista” ei siis osoita ovea mille-
kään muulle kristittyjen keskinäi-
selle rakkaudelle ja yhteyden ra-
kentamiselle. Tästä osoituksena on 
ortodoksisen kirkon aktiivinen ja 
monipuolinen työskentely Kirkko-
jen maailmanneuvostoon kuuluvi-
en kirkkojen kanssa. 

Jukka MäNtyMäki
kirjoittaja opiskelee ortodoksista teologiaa

sekä työskentelee Oulun metropoliitan
kansliassa hiippakuntasihteerinä

11.9.2008

Armojohtamista 
työpaikoille
Helsinkiläinen pastori Antti Kylliäinen 
aikoo pitää välivuoden ja kokeilla mui-
ta ympyröitä. Hän lähtee puhumaan ar-
mosta työpaikoille. Tuotteen nimi on ar-
mojohtaminen.

”Koulutuksessaan Kylliäinen kysyy, 
mitä ei työyhteisössä koskaan antaisi an-
teeksi. 

Kiusaaminen ainakin satuttaa. Myös 
yllättävät nimitykset ja budjettien leik-
kaukset voivat tuntua henkilökohtaises-
ti loukkaavilta. Monet kokevat, että heitä 
on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. 

’Myös työntekijät ovat armottomia toi-
silleen ja esimiehilleen – hekin ovat ih-
misiä.’ 

Ellei osata antaa anteeksi, kielteiset 
tunteet syövät koko työyhteisöä. Ja ih-
mistä itseään. ’Jos minulla on jotain ham-
paankolossa, minua itseäni se eniten vai-
vaa’, Kylliäinen sanoo.”

Helsingin Sanomat 7.9.2008

Ulottuu joka 
kolkkaan
Reisjärven kirkkoherra Jaakko Rantamä-
ki harrastaa rautateitä ja niiden vanhoja 
aikatauluja. Hän vertaa 60-vuotishaastat-
telussaan seurakuntia ja VR:ää.

”VR oli aikoinaan valtion laitos, joka 
katsoi, että sen on palveltava kansalaisia 
ja kulkumahdollisuuksien oli yletyttävä 
joka kolkkaan. Seurakunnat ovat toimi-
neet kinkereillä ja seuroissa syrjäkylillä, 
missä koulu, kauppa ja linja-autoyhtey-
det ovat loppuneet.

On kiintoisaa tarkastella aikataulua 
kuinka päästiin Höljäkästä, Joensuun ja 
Kontion väliltä Raumalle. Sinne päästiin 
muutamalla junanvaihdolla, mutta läh-
depä tänään!”

Kaleva 8.9.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Faktaa

Maamme museoissa on 
paljon sellaista kirkol-
lista esineistöä, jon-
ka seurakunnat voi-

vat halutessaan saada takaisin. 
Esineitä on satoja, ellei jopa tu-
hansia.

Suomen kansallismuseossa ja 
eri maakuntamuseoissa on yh-
teensä noin 2 000 kirkollista esi-
nettä uskonpuhdistuksen jälkei-
seltä ajalta. Niistä suurin osa on 
saatu lahjoituksina.

Osan esineistä seurakunnat 
ovat deponoineet eli tallettaneet 
museoihin. Nämä esineet seura-
kunnat voivat saada takaisin.

Esineitä on muissakin muse-
oissa, mutta monien museoiden 
kokoelmat on luetteloitu niin 
huonosti, että esineiden luku-
määrää on miltei mahdoton ar-
vioida.

Museoalan tutkija Nina Lem-
pa kirkkohallituksesta kertoo, et-
tä suurin osa museoiden kirkolli-
sesta esineistöistä päätyi museoi-
hin 1800- ja 1900-lukujen vaih-
teen molemmin puolin. Tuol-
loin Muinaismuistoyhdistys lä-
hetti ympäri Suomea kahdeksan 
taidehistoriallista retkikuntaa, 
jotka muun muassa kartoittivat 
kirkkojen esineistöä.

Retkikuntien toiminnan yh-
teydessä seurakunnat myivät ja 
lahjoittivat tarpeettomiksi kat-
sottuja esineitä Kansallismuse-
oon. Lahjoittamalla ja myymällä 
esineitä seurakunnat menettivät 
niihin omistusoikeutensa. 

Seurakunnilla oikeus 
talletettuihin esineisiin
Jos seurakunta vain deponoi eli 
talletti esineensä museoihin, se ei 
menettänyt niihin omistusoike-
uttaan. Nämä esineet seurakun-
nat saavat takaisin,  jos vain pyy-
tävät. Seurakunnan pitää tieten-
kin pystyä osoittamaan, että sillä 
on omistusoikeus esineeseen.

Monet esineet ovat tällä het-
kellä Museoviraston hallussa. 

Siikalatvan kirkkoherra Erkki Pi-
ri huomasi tullessaan Piippolaan 
2003, että kirkon saarnastuolista 
puuttui yläosan esineitä. Hän sai 
selville, että seurakunta oli luo-
vuttanut esineet omistusoikeuk-
sineen 1912 silloiselle Muinaistie-
teelliselle toimikunnalle Kansal-
lismuseoon. 

Aarteet löytyivät Helsingin 
Seurasaaresta eräästä museokir-
kosta. Kirkossa oli myös Mikael 
Toppeliuksen työstämä alttari-
taulu Armonaurinko, joka on pe-
räisin Piippolan kirkosta.

Museoviraston asiantuntijat 
tutkivat Piippolan kirkon ja tote-
sivat, että kirkko täyttää kosteus-
olosuhteiltaan, valaistukseltaan 
ja murtosuojan suhteen asetetut 
vaatimukset. Museovirasto päät-
tikin tallettaa viideksi vuodek-
si Piippolan kirkkoon saarnatuo-

Museovirasto antaa pyydettäessä 
esineet takaisin, koska sillä ei ole 
omistusoikeutta niihin.

Seurakunnat halusivat 
eroon esineistään
Lempan mukaan yleinen hen-
ki oli sellainen, että seurakunnat 
halusivat päästä tarpeettomak-
si katsotusta esineistöstä eroon. 
Siksi niitä myytiin jopa huuto-
kaupoissa yksityisille ihmisille, 
jotka ymmärsivät niiden arvon, 
vaikka seurakunnat eivät ym-
märtäneetkään.

Nykyään esineiden arvo ym-
märretään ja seurakunnat ovat 
pyytäneet esineitä takaisin, myös 
sellaisia esineitä, joiden omistus-
oikeudet ne ovat menettäneet. 
Tällöin Museovirasto voi suos-
tua tallettamaan omistamansa 
esineet seurakuntaan, jos seu-
rakunta pystyy niistä huolehti-
maan ja niille on sopivat säily-
tysolosuhteet.

Tapauksia, joissa seurakunnat 
ovat pyytäneet omansa tai mu-
seoviraston omistaman esineen 
takaisin, on Lempan arvion mu-
kaan joitakin kymmeniä. Esinei-
tä on Lempan mukaan pyydet-
ty takaisin 1950-luvulta lähtien. 
Kirkkojen peruskorjauksien yh-
teydessä on huomattu, että kir-
koista puuttuu esineistöä. 

– Hyvä, että seurakunnissa 
ymmärretään esineiden arvo. On 
oikea suunta, että niitä saadaan 
takaisin, Lempa huomauttaa.

Seurakunnissa ei kuitenkaan 
ole aina tarvittavaa tietotaitoa 
esineiden säilyttämiseen. Joissain 
seurakunnissa kirkollista esineis-
töä säilytetään erittäin kehnoissa 
olosuhteissa. Seurakuntien pitää-
kin Lempan mukaan hankkia tar-
vittava osaaminen museohallin-
nolta, jos omaa osaamista ei ole.

Kirkkojen lahjoittamien esi-
neiden jäljittäminen voi joskus 
olla vaikeaa.

– Seurakunnassa tulee ol-
la kattava irtaimistoluetteloin-

Maamme museoissa on noin 2000 kirkollista esinet-

tä uskonpuhdistuksen jälkeiseltä ajalta. Suurimmat 

kirkollisten esineiden kokoelmat ovat museoviras-

ton alaisessa Suomen kansallismuseossa, jossa on 

noin 800 kirkollista esinettä. Niistä  525 on uskon-

puhdistuksen jälkeiseltä ajalta. Näistä suurimmat 

ryhmät ovat tekstiilit, maalaukset ja hopeaesineet. 

Lisäksi Museovirastossa on tuhansia kirkkojen korja-

uksien yhteydessä tehtyjä kaivauslöytöjä.

Maakuntamuseoissa on vähän yli 1 400 esinettä; 

yli 200 esineen kokoelma on Kuopion, Tampereen 

ja Keski-Suomen (Jyväskylä) museoissa. Esineet vaih-

televat tekstiileistä ja alttaritauluista ruumisvaunui-

hin ja hautakiviin. Kainuun museossa (Kajaani) on 

noin 100 eri seurakuntien deponoimaa eli talletta-

maa esinettä. 

Suomessa on noin 40 pääasiassa seurakuntien yllä-

pitämää kirkko- tai tapulimuseota tai kokoelmaa, 

joissa on enimmäkseen kirkkojen käytöstä poista-

maa esineistöä koottuna pieniksi näyttelyiksi kir-

kon lehtereille, tapuliin tai seurakuntataloon. Mo-

net näistä kokoelmista ovat luetteloimatta ja mää-

rät siksi vaikeasti arvioitavissa. Säilytysolosuhteet-

kin ovat usein puutteelliset.

Seurakunnat ovat siirtäneet käytöstä poistettu-

ja kirkollisia esineitä paikallismuseoihin kotiseutu-

yhdistysten huostaan. Etelä-Pohjanmaalla kirkolli-

sia esineitä on peräti kaikissa kotiseutumuseoissa. 

Harrastajavoimin ylläpidetyissä kotiseutumuseoissa 

olevan aineiston määrä on puutteellisen luetteloin-

nin vuoksi vaikeasti selvitettävissä. Esineistön säily-

tysolosuhteet ovat usein epäasianmukaiset, paikka 

paikoin jopa katastrofaaliset.

Suurin osa kirkollisesta esineistöistä on seurakun-

tien hallussa. Vuonna 2004 arvioitiin, että arvokkai-

ta esineitä on kirkoissa noin 25 000 kappaletta.

Lähde: Kirkkomuseo-mietintö 2004

Kirkollisten esineiden suurimmat kokoelmat kansallismuseossa

Piippola sai 
esineensä takaisin

Seurakunnat voivat 
vaatia esineitään 
museoista

lin kaikukatoksen eli baldakiinin 
päällä olevat koristeet. 

Kahdeksankulmainen katos, 
sen päällä oleva karitsa lippui-
neen ja tiimalasi koristellisine te-
lineineen on sijoitettu kirkkoon. 
Puinen teerenmallinen kukko on 
sijoitettu kellotapulin kirkkomu-
seoon.

Neuvottelut Armonauringos-
ta ovat kesken. Aiemmin sitä ei 
voitu saada, koska olosuhteet kir-
kossa eivät olleet sopivat.

Sen jälkeen tapuliin perustet-
tiin kirkkomuseo.

– Nyt olosuhteet kellotapulis-
sa ovat monien asiantuntijoiden 
mukaan ihanteellisemmat kuin 
Seurasaaressa, jossa alttaritaulu 
nyt majailee. Ei siis pitäisi olla es-
tettä taulun deponoinnille, kirk-
koherra Erkki Piri toteaa.

ti eli inventointi. Kirkkohallitus 
on suositellut seurakunnille säh-
köistä luettelointia. Kun tiede-
tään mitä seurakuntaan on han-
kittu aikojen kuluessa, voidaan 
tarkistaa vuosittain, että kaikki 
on tallella, Lempa kertoo.

– Kirkoista myös varastetaan 
esineitä. Juuri siksi inventointi-
luettelo valokuvineen onkin tär-
keä työkalu omaisuuden hoita-
misessa, hän jatkaa.

Pekka HeliN

Kulttuurintutkijain Osuuskunta 
Aura järjestää pe 12.9. kello 12–16 
seminaarin teemalla Arvokas kult-
tuuriperintömme. Avoin seminaa-
ri järjestetään Kirkkotorin koulu-
tuskeskuksessa (Asemakatu 5, Ou-
lu). Puhumassa mm. kirkkoherra 
Erkki Piri ja Kierikkikeskuksen vs. 
johtaja Patrik Franzén. 

Re i j a  H aa p a la in e nRe i j a  Haa p a la in e n

Mikael Toppeliuksen Armonaurinko on kotoisin 
Piippolasta.

Kirkkoherra Erkki Piri esittelee tapulimuseon vanhoja ruumiskärryjä.

Piippolan kirkon saarnastuoli koko komeudessaan.
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Palautetta toimitukselle
Kiitos hyvästä jutusta ”Outi etsii seu-
rakuntaa” (RT 14.8.). Itsekin muutama 
vuosi sitten etsin itselleni ominta aluet-
ta seurakunnassa, sitä kuitenkaan löy-
tämättä. Olinkin silloin yhteydessä seu-
rakuntaan ja ehdotin/kyselin toimin-
taa työssäkäyville noin 30v. naisille. Sil-
loin se ei saanut tuulta purjeisiin, mutta 
Outin jutun myötä toivon, että toimin-
taa kehitellään. Itselläni aika on jo aja-
nut tuon 25–35-v. naisten ohi, ja edel-
leen etsin paikkaani ja itselleni sopivaa 
toimintaa seurakunnasta. Josko meille 
”noin nelikymppisille” löytyisi myös jo-
tain omaa kirkon piiristä?

***

Hei! Ajattelin kehua teidän 1. kivi -pals-
taanne. Oikein hyvä idea ja toteutus. Vä-
lillä (aika harvoin) olen ollut eri mieltä 
asioista palstan kirjoittajan kanssa, mut-
ta tärkeää on, että vaikeita asioita ote-
taan esille ja sohitaan muurahaispesää. 
Erityisesti ”Pitää syödä kaikki” -kirjoi-
tus (RT 14.8.) osui naulan kantaan! 

***

1. kivi -palsta ”Neekeri joutaa hukku-
maan” (RT 28.8.) suututti minua suun-
nattomasti, erityisesti viittaus pandoi-
hin ja sanamuoto elukka. Rauhan Ter-
vehdys on tullut kotiini vuosia ja nyt 
luin sen ensimmäistä kertaa. Olen vuo-

sia seurannut Elävä planeetta- ja eläi-
nohjelmia, jotka mielestäni ovat yk-
si suurimmista osoituksista ”Jumalan 
työstä” ja siitä monimuotoisuudesta mi-
tä maapallomme tarjoaa. 

Se, että medialla on suurempi huo-
li pandoista ja se että se myös minua ri-
vi-ihmisenä kiinnostaa enemmän kuin 
tuhannet ja tuhannet kiinalaiset, johtuu 
yksiselitteisesti siitä, että ihmiset eivät 
tästä maailmasta lopu, mutta nuo uhan-
alaiset eläimet kylläkin ja suuri katast-
rofi voi viedä koko kannan sukupuut-
toon ja taas on yksi Jumalan kädenjälki 
kadonnut maailmastamme. 

Ihmisiä ei jaksa surra, koska suurin 
syypää näihin katastrofeihin on ihmi-

nen itse. Luonto vastaa omalla tavalla 
toimintaamme. Tästä eteenpäin laitan 
kyseisen lehden suoraan paperinkeräys-
laatikkoon. Sanoisinko että osui ja up-
posi. Menetitte ainakin yhden lukijan.

***

Olipa aivan hervoton 1. kivi -palsta 
”Neekeri joutaa hukkumaan hukkua” 
(RT 28.8.). Nauroin ihan hervottomana 
ja luin tekstiä ääneen puhelimessa sis-
kollenikin. Se ei taas millään uskonut, 
että teksti oli Rauhan Tervehdyksestä!

Arkistolehdet osoitteessa: www.rauhan-
tervehdys.fi

Palstalla julkaistaan toimitukselle nimettömänä saapunutta palautetta. Toimitukselle voi antaa palautetta 
kirjeitse, sähköpostitse tai internet-sivujen palaute-osion kautta. 

Kempeleen seurakuntakes-
kuksen päädyssä komeilee 
keltainen Kirpputori Ilon-
pisaran kyltti, joka opas-

taa tulijoita oikeaan paikkaan. 
Seurakunnan diakonia- ja lähe-
tystyön yhteinen kirpputori on 
taas auennut kesätauon jälkeen.

– Kirpputorillamme on pitkä 
historia. Sitä on pyörittänyt alus-
ta lähtien innokas vapaaehtois-
joukko seurakuntamme aktiivi-
sia jäseniä, lähetyssihteeri Min-
na Sorvala kertoo.

– Otamme lahjoituksia vas-
taan aukioloaikoina. Tänne voi 
tuoda hyväkuntoisia ja puhtaita 
vaatteita ja pieniä tavaroita. Esi-
merkiksi astioilla ja verhoilla on 
kovasti kysyntää. Valitettavas-
ti emme voi ottaa vastaan konei-
ta ja huonekaluja, Sorvala muis-
tuttaa.

Kirpputorin tuotto käytetään 
diakonia- ja lähetystyöhön – siten 
tuki kohdistuu sekä paikallisille 
että kauempana oleville avuntar-

Etsinnän 
iloa ja 
kohtaamisia

Ilonpisaran vakioasiakas Timo Ervasti katselemassa LP-levyjä.

vitsijoille. Lämminhenkisen tun-
nelman lisäksi Ilonpisara tunne-
taan edullisista hinnoista. On 
tärkeää, että tavarat kiertävät.

Hyvä mieli 
kaupan päälle
Kempeleläiset Inka Saikkonen 
ja Anna Vuoppola ovat kirppu-
torimyyjinä konkareita. Vuop-
pola sai kipinän vapaaehtoistyö-
hön jo yli kaksikymmentä vuot-
ta sitten. 

– Kun teki kotona töitä, oli ki-
va, että oli vaihtelun vuoksi jota-
kin muutakin. Tämä työ katkai-
see arjen. Tästä saa hyvän mielen 
sekä näkee muita ihmisiä.

Inka Saikkosella oli eläkkeel-
le jäätyään aikaa ja halu tehdä jo-
takin. Seurakunnan vapaaehtois-
työntekijänä hän kokee voivansa 
auttaa ihmisiä.

Minna Sorvala näkee Ilonpisa-
ran monesta näkökulmasta.

– Kirpputorissa yhdistyvät 
kierrätys ja ympäristönäkökulma 

sekä auttaminen. Tuotteet ovat 
edullisia, jolloin kuka tahansa voi 
ostaa niitä. Lisäksi Ilonpisara on 
aivan ihana kohtauspaikka.

– Tänne tullaan myös tapaa-
maan ihmisiä ja viettämään ai-
kaa, kun kaivataan puhekaveria. 
Meillä on kanta-asiakkaita, jot-
ka käyvät viikoittain. Asiakkaita 
tulee muiltakin paikkakunnilta, 
Saikkonen ja Vuoppola kertovat.

Mielenkiintoisia 
löytöretkiä
Timo Ervasti Oulunsalosta käy 
Ilonpisarassa noin kerran kuus-
sa. Hän ostaa useimmiten vaat-
teita ja kirjoja.

– Päällystakkeja ja housuja 
olen löytänyt useampia kappa-
leita. Viimeksi löysin viisiosaisen 
Nykysuomen sanakirjan.

Ervastin mielestä kirpputo-
reilla käynti on mielenkiintoista.

– Määrättyä tavaraa ei voi tul-

Anna Vuoppola (vas.), Inka Saikkonen ja Minna Sorvala esittelevät kirpputori Ilonpisaran monipuolista tarjontaa.

la hakemaan, vaan tänne tullaan 
tekemään löytöjä. Aika kuluu 
nopeasti. Tämä on hyvä paikka, 
kirpputoreista parhaita.

Päivi MartikaiNeN

Kirpputori Ilonpisara on avoinna 
seurakuntakeskuksen Kempeleen-
tien puoleisessa päädyssä tiistaisin 
ja torstaisin kello 14–17, lauantai-
sin kello 10–13.



5   Nro 29     11.9.2008

Maata  kiertelemässä Tytöille oma 
klubi Ouluun
Uusi nuorten naisten Helmi-
klubi aloittaa Oulussa syys-
kuussa. Klubilaiseksi pääse-
vät kaikki 5.–7.-luokkalaiset 
tytöt, jotka ovat valmiita poh-
timaan elämän pieniä ja suu-
ria kysymyksiä yhdessä tois-
ten kanssa. Ohjaajina toimi-
vat Tuiran seurakunnan nuo-
risotyönohjaajat. 

Klubin aiheet nousevat 
Helmijuttu-kirjasta, jossa kä-
sitellään laajasti tyttöjen elä-
mään kuuluvia asioita, haa-
veita ja pelkoja. Klubilaiset 
voivat itsekin vaikuttaa aihei-
den valintaan. Helmiklubin 
ensimmäinen kokoontumi-
nen on torstaina 18. syyskuu-
ta kello 18 ja paikkana Oulun 
NNKY:n tilat osoitteessa Iso-
katu 15.  

Syksyn aikana klubi ko-
koontuu joka toinen torstai, 
yhteensä kuusi kertaa. Il-
moittautumisia otetaan vas-
taan osoitteessa nnky.oulu@
co.inet.fi tai 040 751 4480. 
Klubiin osallistuminen on 
maksutonta.

Lapiosalmella 
juhlitaan 
Posiolla sijaitsevan Lapiosal-
men eräleirikeskuksen omis-
tava Lapiosalmisäätiö on 
myynyt paikan vantaalaiselle 
yrittäjä Ari Saukolle. Saukko 
haluaa jatkaa yhteistyötä seu-
rakuntien kanssa. 

Lapiosalmisäätiön omis-
tajat ovat vastanneet erälei-
rikeskuksen toiminnasta 40 
vuotta. Näissä merkeissä La-
piosalmessa vietetään per-
jantaina 12. syyskuuta juh-
laa, jossa myös uusi omistaja 
esittäytyy. Päivä alkaa Oulun 
hiippakunnan lähetystyön 
50-vuotisen taipaleen mer-
keissä. Piispa Samuel Salmi 
osallistuu juhlaan. Ohjelma 
jatkuu viikonlopun Oulun 
hiippakunnan lähetyssemi-
naarina. 

S a t u L a p in lam p i

w w w. sxc . hu

Golden Gospel 
-palkinto Kirsi 
Rostamolle
Vuoden 2008 Golden Gospel 
-palkinto myönnettiin kris-
tillisen radiotyön uranuurta-
jalle, Kirsi Rostamolle. Ros-
tamo tunnetaan radioasema 
Radio Dein perustajana, pää-
toimittajana ja toimitusjoh-
tajana. 

Vuonna 1997 perustettu 
Radio Dei on Suomen ensim-
mäinen ja ainoa  kristillinen 
radioasema. Kanavan kuu-
luvuusalueella asuu 75 pro-
senttia suomalaisista, ja si-
tä kuuntelee päivittäin lähes 
100 000 kuuntelijaa. 

Seurakuntapastori Seija Helo-
maa on Karjalan tyttöjä, kotoi-
sin Joensuun kupeesta Enosta. 
”Mie” kuulostaa suussa luonnol-
lisemmalta kuin venytetty ”mä”. 
Pohjoiseen hän saapui omien sa-
nojensa mukaan miehen, tai oi-
keastaan miehen ja työn perässä. 
Elokuun alussa alkoi pesti Kem-
peleen seurakunnassa, vastuu-
alueena lapsi- ja perhetyö.

Vaikka suvusta ei löydy ke-
tään, joka olisi ollut kirkon palve-
luksessa, pastori kertoo urasuun-
nitelman selvinneen jo varhaises-
sa vaiheessa. 

– Ensimmäisen kerran isose-

Pappikin voi olla vertaistuki
na oltuani oli selvää, että haluan 
papiksi.

Lukioaikana harrastuksetkin 
valikoituivat tähtäimessä olevaa 
työnkuvaa ajatellen. 

– Niin, harva nuori taitaa ol-
la kirkkokuorossa, Helomaa hy-
myilee. 

Pohjoiseen tulon suurin mo-
tiivi löytyi samasta opiskelijapo-
rukasta. Aviomies Kimmo Helo-
maa toimii pappina naapuriseu-
rakunnassa Limingassa. Sen ta-
kia onkin pakko kysyä: puhu-
taanko aamukahvipöydässä ai-
na töistä?

– Seurakuntalaisten asioista 

ei tietenkään puhuta, mutta aika 
usein tulee kyseltyä, että miten si-
nä toimisit tällaisessa tilanteessa 
tai miten sinä tekisit tämän asi-
an, Seija Helomaa kertoo, ja tote-
aa, että rippikoululaiset ovat ky-
selleet ihan samaa.

turhaa 
pelottelua tulella
23-vuotiaaksi Seija Helomaa on 
ehtinyt paljon. Opiskelut Joen-
suussa sujahtivat kolmessa vuo-
dessa ja ennen Kempelettä hän 
ehti olla töissä Siikasalon seura-
kunnassa ja sen jälkeen äitiyslo-
malla. 

Kulttuurisia eroja Itä-Suomen 
ja Pohjois-Suomen uskonnolli-
sen toiminnan välillä on löyty-
nyt. – Meilläpäin ei keskitytä pu-
humaan tulessa palamisesta, He-
lomaa kiteyttää. 

Jos Seija Helomaa innostuu 
jatkossa tekemään tutkimus-
ta teologiaan ja psykologiaan 
liittyen, aihe sivuaisi tätä eroa.  
– Lasten kokemaa hengellistä vä-
kivaltaa sietäisi tutkia. Se jättää 
paljon negatiivisia ajatuksia kirk-
koa kohtaan. 

Helomaat asuvat Oulun puo-
lella kolmen sukupolven talou-
dessa. Vapaa-ajalla vanhemmat 
koettavat ehtiä uimaan kymme-
nen kuukauden ikäisen Emman 
kanssa. 

– Ja minä opiskelen psykolo-
giaa avoimessa yliopistossa. Vii-
me aikoina kirjojen luku on kyl-
lä jäänyt aika vähälle, Seija Helo-
maa lisää. 

kylässä 
joka perheessä
Tuoreena äitinä Helomaa on ko-
kenut lapsi- ja perhetyön omaksi 
alueekseen.

– Olen huomannut, että nuo-
ret äidit ovat ihmeen yksin, sillä 
monelta puuttuu turvaverkko. 

Helomaan tulo on ollut tärkeä 
lisä Kempeleen seurakunnan lap-
si- ja perhetyölle, jonka tavoittee-
na on käydä jokaisessa perhees-
sä lapsen synnyttyä, olipa sitten 
kyseessä ”ensimmäinen tai seit-
semäs lapsi”. 

Samassa elämänvaiheessa ole-
va pastori on varmasti monelle 
mieluisa vieras. 

– Keskustelun jälkeen on hie-
noa huomata, että heidän olonsa 
on helpottunut. Ihmisten kanssa 
oleminen on tämän työn parasta 
antia, Helomaa heläyttää karja-
laisella nuotilla.

elSi HuttuNeN

Seija Helomaan hartauskirjoitus 
sivulla 9.Seija Helomaa viihtyy pappina lapsiystävällisessä Kempeleen seurakunnassa.

Brittiläinen tuomioistuin on lan-
gettanut tuomion muslimimie-
helle lapsen pahoinpitelystä. Hän 
oli antanut kahden teini-ikäisen 
ruoskia itseään osana uskonnol-
lista rituaalia.

Syyttäjien mukaan Syed Mus-
tafa Zaidi oli määrännyt, et-
tä poikien pitää ruoskia itseään 
zanjeer-ruoskalla. Se on tehty 
ketjuista, joihin on kiinnitetty 
kaarevia teriä.

Oikeudessa itseruoskintaa 
puolustettiin vetoamalla sen ole-
van osa perinteistä seremoniaa, 
jossa kunnioitetaan Muhamme-

Muslimi tuomittiin teinien ruoskimisesta
din pojanpojan Husseinin kuole-
maa 600-luvulla.

Zaidi on 44-vuotias pakista-
nilainen varastopäällikkö. Hän 
puolustautui, että 15- ja 13-vuo-
tias pojat olivat omasta aloittees-
taan halunneet osallistua rituaa-
liin. Hän väitti, ettei ketään pa-
kotettu mihinkään.

Pojat puolestaan todistivat, et-
tä he olivat osallistuneet Pakista-
nissa samankaltaisiin rituaalei-
hin jo 6-vuotiaasta lähtien.

Syyttäjien mukaan Iso-Britan-
nian laki kieltää alle 16-vuotiaan 
ruoskimisen, vaikka se tapahtuisi 

tämän omasta tahdosta.
– Tässä maassa lait ovat kovin 

erilaiset kuin Pakistanissa, syyt-
täjä Andrew Nuttall sanoi.

Viranomaisten mukaan äiti on 
vienyt pojat sairaalaan hoidetta-
vaksi. Heillä on todettu useita 
viiltohaavoja.

Valamiehistö harkitsi päätöstä 
kolme tuntia. Rangaistus määrä-
tään syyskuun 24. päivä. Zaidia 
saattaa odottaa jopa kymmenen 
vuoden vankeustuomio.

rNS

Uusi 
kasvo
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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

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

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

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

 
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2000, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

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.

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 

  ilmoitusmarkkinointi

Hyvä kuntavaaliehdokas
Ilmoitustilaa vaalimainontaan
luotettavasta mediasta!

Vaalialennus 25 %
1/1-sivu ja 1/2-sivu 30 %

Kysy lisää:
Minna Zilliacus 020 754 2361

ONNEN LAHJAT
KAMBODZHALAINEN SANONTA V. 2020

TASAN KÄY
TASAUS.FI

Sinä voit lahjallasi antaa Kambodzhan lapsille tulevaisuuden. Luku- 
ja kirjostustaito avaavat lapsille mahdollisuuden haaveilla samoista 
ammateista kuin suomalaislapset; heistä voi tulla lääkäreitä, opet-
tajia tai insinöörejä. Mutta ensin heidän täytyy päästä kouluun.  
Tee lasten unelmasta totta – osallistu Tasaukseen!

Soita 0600 01010 (9,93 € + pvm)
Tule Tasaajaksi: www.tasaus.fi 
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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

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Siivoukset, muuttosiivoukset
ja ikkunanpesut.

Hoivapalvelut: mm. lastenhoito, 
asiointiapu ja kaupassakäynti.

Ariel Kotiapu Oy
puh. 0400 308 858
www.arielkotiapu.fi 

Jakelu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
Postin 

asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 
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Rikos- ja riita-asioiden so-
vittelu Oulussa täyttää tä-
nään 20 vuotta. Toimin-
nalla on sovittelujohtaja 

Heikki Mikkolan mukaan ajas-
sa selvä tilaus. Asiasta kertoo jo-
tain sovittelujen määrä. 

Viime vuonna Oulun poliisi-
piirissä tehtiin 197 sovittelualoi-
tetta. Tänä vuonna syyskuuhun 
mennessä niitä on tehty jo yli 200. 
Koko läänissä tälle vuodelle aloit-
teita on tehty melkein 500. 

Toiminnan alkaessa 20 vuot-
ta sitten sovittelualoitteita tehtiin 
muutamia kymmeniä vuosittain. 
Sovittelu koski tuolloin vain alle 
18-vuotiaita, mutta laajeni ensin 
1995 alle 21-vuotiaisiin ja 2006 
lakiuudistuksen myötä kaiken-
ikäisiin.

Ikähaitari on laaja: vanhim-
mat sovittelussa olleet ovat yli 
60-vuotiaita, nuorin 10-vuoti-
as. Sovittelua hoitaa Oulun Seu-
dun Setlementtiin kuuluva Ou-
lun läänin sovittelutoimisto.

– Kaikki yhteistyökumppa-
nit kokevat sovittelun tärkeäk-
si toiminnaksi, poliisi etunenäs-
sä. Erittäin hyvä juttu, Mikkola 
sanoo.

Suomeen sovittelu tuli 1983. 
Uudenmuotoinen ajattelu sovel-
si periaatetta, jossa uhri ja tekijä 
kohtaavat toisensa ja sopivat asi-
an. Kun asia käsitellään oikeu-
dessa, yhteiskunta tavallaan va-
rastaa tapahtuneen osallisilta.

Sovittelulle selvä tilaus
aloite 
viranomaisilta
Lähes kaikenlaisia rikoksia voi-
daan sovitella lukuun ottamatta 
lapseen kohdistuvia seksuaaliri-
koksia ja valtioon kohdistuvia ri-
koksia kuten rattijuopumuksia: 
vastapuolen on oltava yksityis-
henkilö tai yritys. Lähisuhdevä-
kivaltaa voidaan sovitella, mutta 
siinä sovittelualoitteen voi tehdä 
vain poliisi tai syyttäjä. Tyypil-
lisesti sovitellaan vahingonteko-
ja ja pahoinpitelyjä.

Sovittelualoitteen tekijänä on 
yleensä viranomainen. Syynä tä-
hän voi olla se, että esimerkiksi 
rikoksen kohteeksi joutuneella jo 
tapahtuneessa on sulattelemista. 
Ja vaikka poliisi mainitseekin so-
vittelumahdollisuudesta kuulus-
telussa, se ei ehkä jää uudessa ja 
yllättävässä tilanteessa mieleen.

kun sovitaan, 
niin luvataan
Sovittelutapaamisessa paikalla 
ovat molemmat osapuolet ja va-
paaehtoinen sovittelija. Aluksi 
keskustellaan tapahtumista. Jos 
asianomistajalla on korvausvaa-
de, seuraavaksi keskustellaan kor-
vauksista. Lopuksi kirjataan sopi-
mus, jos sellaiseen päästään. Sopi-
muspakkoa ei ole, vaan sovitteli-
jat kirjaavat sopimuksen vain, kun 
osapuolet niin haluavat.  

Keskusteleminen antaa mah-
dollisuuden henkiseen hyvittä-

Sovittelijoina ovat koulutetut va-
paaehtoiset. Oulussa toimii tällä 
hetkellä viitisenkymmentä sovit-
telijaa. Aivan untuvikkoja he ei-
vät yleensä ole, vaan keski-ikä on 
reilusti yli 40 vuotta.

Perusvaatimus on täysi-ikäi-
syys, mutta kykyä tulla toimeen 
monenlaisten ihmisten kanssa eri 
tilanteissa, neuvottelutaitoja, pit-
kää pinnaa ja huumorintajuakin 
tarvitaan. 

– Elämänkokemuksestakin 
on taatusti hyötyä. Mutta jos elä-
mäntilanne on solmussa, ei kan-
nata alkaa sovittelijaksi, sanoo 
Mikkola.

Ensimmäisen, vuonna 1988 pi-
detyn kurssin osallistujista moni 
on yhtä sovittelutyössä mukana. 
Eräs heistä on Antti Pönkkö.

– Olin kiinnostunut nuoriso-
työstä ja tuolloin olin siinä mu-
kana lähinnä urheilupuolella, sa-
noo Pönkkö. Hän havaitsi nuoril-
la ongelmia, ja halu auttaa heräsi. 

Vapaaehtoisin voimin

Tuttuja löytyy, kun Antti Pönkkö ja Heikki Mikkola tutkivat ensimmäisen sovittelukurssin nimilistaa ja sisältöä. Kurssin sisältö ei juurikaan 
ole parissakymmenessä vuodessa muuttunut, mutta ei ole ihminenkään. 

Pä i v i  Mä k in e n

miseen. Molemmilla osapuolilla 
voi olla tarve keskustella tilantees-
ta. Korvauksista sopiminen taas 
antaa mahdollisuuden aineellisten 
vahinkojen hyvittämiseen. Aineel-
listen vahinkojen hyvittäminen tu-
lee perustua toteutuneisiin kului-
hin ja sovittavien asioiden tulee ol-

la kohtuullisia kaikille asianosaisil-
le. Joissakin rikoksissa voidaan so-
pia myös henkisen kärsimyksen ja 
kivun ja säryn korvaamisesta. 

Sovittelussa syntyvästä sopi-
muksesta osapuolet pitävät hyvin 
kiinni. Yli 80 prosenttia sovitusta 
toteutuu. Mikkolan mukaan asi-

assa auttaa juuri menettelyn va-
paaehtoisuus: kun kukaan ei pa-
kota ketään mihinkään, motivaa-
tiota sovun saamiseen yleensä on. 
Sovittelutoimisto seuraa sopimuk-
sen pitämistä.

Päivi MäkiNeN

Hänen mielestään juuri sovitte-
lu mahdollistaa kasvun ja elämän 
jatkamisen parempaan suuntaan, 
vaikka rikos on tehty. 

tasavertainen 
kohtaaminen
Sovittelussa osapuolilla sana on 
vapaa.

– Uhri ja tekijä kohtaavat ta-
savertaisina, ja joskus sovittelus-
sa syntyvä keskustelu saattaa olla 
todella hedelmällistä. On palkit-
sevaa, kun nuoret keskustelevat 
asioista aidosti, myöntävät vir-
heensä ja haluavat parantaa ta-
pansa, Pönkkö kertoo.

Raskasta on silloin, kun sovit-
telijana huomaa osapuolten voi-
van päästä ratkaisuun hyvin pie-
nillä asioilla, mutta heidän piin-
tyneet käsityksensä ja joustamat-
tomuutensa estävät sen.

– Silloin tuntee avuttomuut-
ta. Toivoisi, että ajattelu laajenisi ja 
omat virheet pystyttäisiin käsitte-

lemään ja saamaan asioita aikaan.
Pönköllä sovitteluja on yleensä 

noin kerran kuussa. Hän arvelee 
ensimmäisten sovittelujen jän-
nittävän varmasti kaikkia, mut-
ta paljastaa kokenutta sovitteli-
jaa jännittävän vieläkin. Jokai-
nen sovittelu on erilainen ja joka 
kerta edessä on uusi haaste. Pie-
ni jännitys on hänen mielestään 
vain hyvä merkki. 

Pönkkö on toiminut pitkään 
käräjäoikeuden lautamiehenä. 
Sovittelutoiminta ja lautamie-
hen tehtävät antavat perspektii-
viä toisilleen. Joskus häntä hie-
man harmittaa, kun oikeudessa 
käsitellään asiaa, joka olisi voitu 
hoitaa myös sovittamalla.

– Oikeudessa kyllä laki toteu-
tuu ja tuomio langetetaan, mutta 
nuori jää usein teon jälkeen yk-
sin. Tuomiokin voi kyllä kasvat-
taa, mutta se voi sysätä myös toi-
seen suuntaan, pohtii Pönkkö. 

Tervetuloa!
Oulun läänin sovittelutoi-
misto juhlii 20-vuotista tai-
valtaan torstaina 11.9. kel-
lo 17 alkaen Oulun kaupun-
gintalon juhlasalissa. Mu-
siikkia ja puheita sisältävä 
tilaisuus on kaikille avoin.
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 14.9. klo 10 jumalanpalvelus Tuiran 
kirkosta, toimittaa Harri Fagerholm,
saarnaa diakoni Kalevi Keränen Kansan-
lähetyksestä, avustaa Pasi Kurikka,
kanttorina Lauri-Kalle Kallunki.
Su 14.9. klo 11.25 radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Heleena Hietala puhuu
Kristityn vapaudesta.

RadiotiedotYhdistykset

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 17.9. klo 15.40 Naisen allakka. Erityisopetta-
ja Marjut Koskelan kolumni.
To 18.9. klo 15.40 Kasvun paikka. Kuinka tukea 
mielenterveysongelmista kärsivää nuorta? Pas-
tori Sanna Okkola työskenteli sairaalahoidossa 
olevien nuorten keskuudessa n. vuoden, häntä 
haastattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 14.9. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Heleena Hietala puhuu Kristityn vapau-
desta.
Su 14.9. messu Oulun Tuomiokirkosta, toimit-
taa Tiina Kinnunen, avustaa Jyrki Vaaramo. Ur-
kurina Maija Tynkkynen ja kanttorina Raimo 
Paaso.
15.9. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa Jussi 
Leppälä Ylivieskasta.

Muut seurakunnat

www.ohsrk.� 

To 11.9. klo 12 Päiväpiiri. Pe 12.9. klo 19 LIFT 
– ilta. Su 14.9. klo 11 Pyhäpäivän sana, Hannu 
Orava, Isän olohuone. Ke 17.9. klo 19 ISRAEL 
– ilta, Kalervo Syväntö, Outi-Mari Karppinen.
To 18.9. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

Pe 12.9. Hannat, naisten yhteis-
kristillinen rukouspiiri. Su 14.9. 
Sunnuntain kokous, Erja ja Rani. 
Ke 17.9. Alfa-kurssi kokoontuu,
”Miksi Jeesus kuoli?”Su 21.9. 
Sunnuntain kokous, Similä. Ter-
vetuloa! Katso sivumme: 
www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME
Su 14.9. klo 11.00 RAKENNAMME 

YHDESSÄ -TILAISUUS
Ke 17.9. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 10.00 jumalanpalvelus. 13.9. Pääkonferenssin erikoisuhrilahja lähe-
tystyöhön. 27.9. Perhejumalanpalvelus. Ma-pe 10.00 aamurukouspiiri. 
Ma 18.00 Alfa-kurssi. Tervetuloa!

14.9. Jumalanpalvelus sunnuntaina klo 11.00 + pyhäkoulu.
15.9. maanantaina alkaa syksyn toiminta kausi. Kotiliitto klo 13.00 kaikki 
sisaret tervetulleita ja Veljesliitto 18.30 johon kaikki veljet tervetulleita.
16.9. alkavat tiistain Yhteiskristilliset rukouskokoukset klo 18.00.
OLET AINA TERVETULLUT TILAISUUKSIIMME!

To 11.9. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, 
Risto Wotschke. Su 14.9. klo 11 Perhekirkko, 
Mikko Vaara, leiritiimi, kuvia kesäleiriltä, kahvi-

tarjoilu, aihe: ystävällisyys. Su klo 16 Miestenilta Sanginjoen leirikeskuksessa. Ti 16.9. 
klo 13 Päiväpiiri. Ti klo 18 Alfa-kurssi. Ke 17.9. klo 18 Nuortenilta. To 18.9. klo 19 
LÄHDE-ilta, kastejuhla, Sinikka Hepola, Martti Väyrynen, God`s Bell, aihe: Kun Herra 
koskettaa. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Siioninvirsiseurat ti 16.9. klo 19 Väinölän palvelutalossa Piippolassa.
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueen kokous ke 17.9. klo 18 Kastellin 
kirkolla, Pappilan kamarissa, Töllintie 38, Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
Su 14.9. klo 10 Tuiran kirk-
ko, Messu. Saarna Kalevi 
Keränen. Toimittaa Harri 

Fagerholm. Kirkkokahvit ja seurat, 
Hilkka ja Kalevi Keränen.

          Kellonkartano 2008:         
           
















   Olet lämpimästi tervetullut!   

To 11.9. klo 17 Lähetyspiiri. Raija 
ja Jorma Hirvensalo tuovat Viron 
terveisiä. To 11.9. klo 19 Nuorten- 
ja opiskelijailta. Su 14.9. klo 16.30 
Pyhäkoulu. Klo 17 Seurat Karl-
Erik Innala. Tervetuloa!

V A R A I N H A N K I N T A

         SUURET   SYYS-

MYYJÄISET
O U L U N  R A U H A N Y H D I S T Y K S E L L Ä 
L A U A N T A I N A  1 3 . 0 9 .  A L K .  K L O  1 1

T E R V E T U L O A
OULUN RAUHANYHDISTYS RY
PROFESSORINTIE 7, OULU

ARVONNASSA

MYYNNISSÄ 

TEEMAPISTEISSÄ 

Su 14.9. Seurat klo 15 Anita 
Zarianov, Sirpa Bergman. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Tapahtumat

Opiskelija-/Nuoret aikuiset-ilta
Koulukatu 41

 To 18.9. klo 19 Anu Rantalah-
ti: Kelpaan. Tervetuloa!
OsUH ja Kristillinen Opinto-
keskus

Opiskelijamenot Palveluja tarjotaan

Ompelimo Päivi Myllyoja 
Heikinkatu 17 B Oulu

P. 050 5607316
www.paivimyllyoja.com

M
AURI TASTULA

MAURI TASTULAN konsertti ja Sa-
nansaattajajuhla Oulussa, keskus-
tan seurakuntatalolla maanantai-
na 15.9. klo 18.00.
• säestää Aki Kaariniemi, puhe 
 päätoimittaja Hannu Kippo.
• Juhlassa saatavana Tastulan 
 uutta levyä.
• Lähetyskahvitus.
 Tervetuloa!

”Minä tulin sinua varten”

Sley ja Oulun Tks

Terveys ja hyvinvointi 

• luontaistuotteet • luomuravinto
• kissojen ja koirien  • kirjallisuus
 luomuruoat  • lahjatavarat

Avoinna 
ma-to 
 10.00-17.00
pe 10.00-18.00
la 11.00-15.00

Antioksidantti-
klinikan asiak-
kaille -15%. 
Kysy myös 
kotiinkuljetusta.

Torikatu 25, puh. 044 010 5602 
www.oulunluonnonjahengenravinto.com

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi
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Herran siunauksessa
Toisinaan jokin sana tai asia alkaa vaivata. Olen viime aikoina jäänyt kiinni siunauk-
seen. Mitä tuo sana tarkoittaa?

Kaikki lähti pyynnöstä siunata parin avioliitto. Miksi pitää siunata, eikö riitä, että 
liitto on solmittu? Sitten aloin nähdä kaikkialla siunauksen pyyntöjä: Hautaansiunaa-
minen, kodinsiunaaminen, lehtien palstoilla kiivaasti keskusteltu erilaisten suhteiden 
siunaaminen… Ja toivotuksia: Siunausta matkallesi, siunausta elämääsi. Siunausta?!

Luin lapseni kirjaa. Siellä kerrottiin: Siunauksen pyytäminen on Jumalan varjeluk-
sen pyytämistä. En osannut tyytyä siihen. Katselin katekismusta. Lopulta ymmärsin: 
Siunauksen pyytäminen on Jumalan läsnäolon pyytämistä. Kun rukoilemme Herraa 
siunaamaan meitä, rukoilemme häntä olemaan läsnä elämässämme, olemaan lähel-
lämme.

Raamatussa sanotaan: Jumala on rakkaus. Kun rukoilemme Jumalaa siunaamaan 
meitä, rukoilemme samalla taivaallista Rakkautta elämäämme. Mitä siitä seuraa? Ehkä 
tätä voisi ymmärtää vastakohdan kautta: Siellä, missä Jumalan siunausta, läheisyyttä, 
ei rukoilla, saa synti rehottaa vapaasti. Jumalan tahto ei kiinnosta. Rakkaudettomuus 
ja vääryys saa vallan. Siellä, missä Jumalan siunausta pyydetään, siellä on toivoa, siellä 
kysellään Jumalan tahtoa ja eletään Hänen rakkaudestaan.

Jeesus aikanaan tuli julistamaan rakkauden sanomaa. Hän kuoli ristillä kärsien ran-
gaistuksen kaikkien meidän syntisten puolesta. Hän ylösnousi, jotta me saisimme elää. 
Meillä, kastetuilla kristityillä, Hänen seuraajillaan, on aina oikeus turvautua Hänen 
rakkauteensa, joka yltää yli kuoleman rajan. Armo, ansaitsematon rakkaus meidän 
osaksemme, taivaallinen Rakkaus, vapauttaa meidät iloitsemaan ja palvelemaan lähim-
mäisiämme. 

Olkoon tänäänkin kanssasi taivaallinen Rakkaus. Siunatkoon sinua Kaikkivaltias 
Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. 

SeiJa HeloMaa
Seurakuntapastori

Kempele

’Kristityn vapaus’ on aiheena 18. sunnuntaina helluntaista. Evankeliumikir-
jan mukaan ”Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä 
omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan”. 

Kristitty on kuitenkin uskon kautta sidottu rakkauteen ja totuuteen. Kristuksen rak-
kaus on meille esikuvallinen ja esimerkillinen elämässämme, sen kaikissa teoissa ja va-
linnoissa.

Evankeliumiteksti puhuu väkevästi perinnäistekojen turmiollisuudesta silloin, kun 
ne sotivat elävää uskoa vastaan. Jeesuksen seurassa olleet opetuslapset eivät paastonneet, 
sillä ”eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan!”. 
Näin Jeesus korostaa oman maanpäällisen vaelluksensa ainutlaatuisuutta ja eroa enti-
seen perinnäiskulttuuriin. 

Johanneksen opetuslasten ja fariseusten paastotessa Jeesuksen ja hänen lähipiirinsä 
”rentous” herätti huomiota. Monet ”kunnon juutalaiset” eivät käsittäneet Jeesusta Ju-
malan Pojaksi. Siksi he pitivät tärkeämpänä perinnäissääntöjen ja tapakulttuurin nou-
dattamista kuin Jeesuksen seuraamista. Hänen toimintaansa katseltiin sivusta arvoste-
levasti ja ihmetellen, vaikka monet voimateot herättivät hämmästystä.

Vaatii siis melkoista nöyryyttä hylätä kaikki vanha ja lähteä seuraamaan Jeesusta elä-
mässä, opissa ja kärsimisessä. Jeesuksen luettelemat sananlaskut uusista paikoista van-
hoissa vaatteissa tai uudesta viinistä vanhoissa leileissä olivat tuon ajan juutalaisille hy-
vin tuttuja vertauskuvia. Näin kenellekään ei jäänyt epäselväksi se, että Kristus todella 
on lain loppu. Hän ei tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään sen. Kristitty ei ole lain 
alla, vaan uskoo lain täyttäjän tuomaan ansioon.

Pekka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 119: 97-104
Ensimmäinen lukukappale 
Aam. 5: 21–24
Toinen lukukappale Kol. 2: 16–23
Evankeliumi Mark. 2: 18–22

Jumala, Isämme,

sinä olet vapauttanut meidät lain orjuudesta.

Auta pysymään tässä vapaudessa.

Varjele meitä sitomasta itseämme

tapoihin ja tottumuksiin,

jotka estävät rakastamasta sinua

ja lähimmäisiämme.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

w w w.sxc . hu /  Ro d o l f o  B e l l o l i
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Pokeri tuo medialle leipää ja lehtitilauksia. Lehdet ja 
televisio esittelevät peliä ja pelaajia antaumuksella 
hehkuttaen. Moraalittomasti, joku voisi sanoa.

Median 
on seksikäs ja 
kylmähermoinen

pokerinpelaaja

Sankareista suurin on Patrik Antonius. Tässä Anto-
nius Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen silmin.

Siitä on nyt puolitoista vuotta, kun Antonius päätti 
muuttaa Las Vegasiin, ja sen jälkeen kaikki on mennyt 
paremmin kuin hän koskaan uskalsi kuvitella.

Nytkin tietokoneella on auki nettipokerisivu, ja ruu-
dun alalaidassa on ikkuna, joka kertoo pelitilin saldon: 
1 079 000 dollaria. Patrik Antoniuksella on tällä hetkellä  
pelitilillään rahaa yli miljoona dollaria!

Tai eihän hän nettipokerissa ole Patrik Antonius, vaan 
nimimerkki Luigi66369. Yhtä hyvin hän kyllä voisi käyttää 
omaa nimeään, sillä kaikki ison rahan pelaajat ja muutkin 
uteliaat tietävät kyllä, kuka pelätty Luigi 66369 on.

Joku voisi kysyä, kuka hitto Patrik Antonius on? Jo-
ka ei tätä tiedä, elää varmaankin käsittämätöntä, po-

kerista piittamatonta päiväperhoelämää. 
Antonius on suomalainen, kansainvälisten 

pokeripöytien kylmä kala. Hän hyppää peliin, 
ei baarista, vaan suoraan kuntosalilta. Kun-

toillut Antonius on täynnä virtaa silloin, 
kuin muut mestaripelaajat ovat vä-

sähtäneet.

Media kuvaa pokeria vastuuttomalla ta-
valla. Vaikka uhkapeli tuhoaa ihmisiä 
tai ainakin saattaa heitä suunnattomiin 
vaikeuksiin, media tunkee yleisölle sa-

nomaansa pelin hohdokkuudesta. Pokerinpelaajat ovat 
mediassa kylmäverisiä miehiä ja naisia, jotka hetkes-
sä menettävät miljoonia, mutta onnistuvat pian haali-
maan itselleen monin verroin enemmän.

Huiput pelaavat isosta rahasta kasinoilla ja netissä. 
Tavikset pelaavat pienemmillä summilla, mutta yhtä-
kaikki hekin voittavat ja häviävät. Pelaajat, taviksetkin, 
ovat sankareita.

Charmia ja 
vastenmielisyyttä
Helsingin Sanomien Nyt-liite esittelee miehen, joka an-
saitsisi sakinhivutuksen, mutta on nykyajan ymmär-
ryksessä nostettu sankariksi. Mies on vastenmielinen, 
mutta nykyajan sankarit on vastenmielisistä aineksis-
ta tehty.

Nyt-liitteen tekstistä paistaa ihailu, ei tosin kritii-
kitön. 

Peluri on jo asettunut pöydän ääreen: Hän on suu-
risuu Phil Hellmuth.

Tv-pöydässä käydään ”hellmuthialaista sotaa”, jonka 
maailman pelaajat ovat oppineet tuntemaan.

Se tarkoittaa, että pelaamisen lomassa Phil Hellmuth 
syö, juo ja hölöttää jatkuvasti. Hänen välipalansa kää-
repaperit ovat pitkin pöytää. Hän juo samppanjaa. Hän 
pitää hauskaa katsomossa olevien kavereidensa kanssa. 
Hän pelaa heti aggressiivisesti ja korottaa aina reilusti.

”Olen maailman paras pelaaja. Siksi olen ainoa, jo-
ka tässä pöydässä korottaa. Ei voi voittaa tätä turnaus-
ta, jos ei ole rohkeutta”.

Phil Hellmuth kuitenkin häviää pelinsä, toteaa Hel-
singin Sanomien Nyt-liite  ja jatkaa: Mutta vielä hän el-
vistelee pöydässä suureen ääneen.

”Aa, limusiini lähtee kello 0.30 viemään omaisuute-
ni. Mutta eivät minun kaikki mallityttöni mahdu siihen. 
Malleja ja tv-tähtiä parveilee ympärilläni joka päivä – 
luuletteko, että se on helppoa elämää.”

Ei ole helppoa olla mestaripeluri. Ei ole helppoa olla 
seksikäs. Tässä ovat kuitenkin seksikkäimmät mesta-
ripelurit Iltalehti.fi:n esitteleminä. Lehti siteeraa toista 
lehteä, CardPlayeria.

Suomalainen pokerijulkaisu CardPlayer laittoi maa-
ilman 10 seksikkäintä pokerinpelaajaa järjestykseen. 
Huippupokerista halutaan luoda televisiossa kuva mys-
tisenä lajina, jossa aurinkolaseihin sonnustautuneet mie-
het ja naiset ottavat mittaa toisistaan totinen ilme kas-

voillaan. CardPlayer haluaa hälventää tätä mystiikkaa 
laittamalla lajin seksikkäimmät pelaajat jonoon.

Naisten kauneimmat ovat ex-Playboymalli Jennifer 
Leigh ja näyttelijänäkin tunnettu Shannon Elizabeth.
Miesten seksikkäin on australialainen Joe Hachem. 

Pasi Heinänen ylsi sijalle viisi.
Iltalehti.fi yltää viimeiselle sijalle. Viimeisen sijan leh-

distövertailussa jakaa Iltalehden kanssa CardPlayer.
Suomalaisen valtamedian verevimmät kirjoittajat 

ovat hurahtaneet korttipeliin. Jos he kirjoittaisivat vä-
lillä asiaakin, voisi vain kysyä, kuinka hyviä journalis-
teja he olisivat. Loistavia, kuka ties? 

Pekka HeliN
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Median ihannoivat jutut poke-
rista vaikuttavat yleisöön, sanoo 
psykologi, mediatutkija Tarja Sa-
lokoski. Media väittää joskus, et-
tä mielenkiintoisessa ja hohdok-
kaassa pokeripelissä kaikki voivat 
voittaa, jopa taviksetkin. Mutta 
tosiasiassa tavikset useimmiten 
häviävät.

– Media kätkee tiedon, et-
tä harvat ja valitut keräävät ra-
hat, Salokoski sanoo. Nämä har-
vat ovat pokerin ammattilaisia, 
jotka tarvitsevat taviksia saavut-
taakseen huipputulonsa.

Pokeri on taitolaji ja siinä me-
nestyminen vaatii paitsi älyä 
myös vuosien harjoittelua, kuten 
mikä tahansa ammatti.

Median kuva pokerista on 
tutkijan mielestä yksipuolinen ja 
glamorisoitu. Kielteisistä asiois-
ta, kuten peliriippuvuudesta ja 
pelaamisen tuomista taloudelli-
sista ongelmista ei kerrota.

– Media luo asenteita, mieli-
kuvia ja uskomuksia. Näillä asi-
oilla on merkityksensä, tutkija 
tähdentää.

Media 
markkinointiväline
Television pokeriohjelmat ovat 
Salokosken mukaan oivallisia 
markkinointivälineitä. Ne ovat 
jännittäviä ja viihteellisiä.

Ohjelmissa katsoja näkee pe-
laajien kortit ja minkälainen kä-
si pelaajilla on. Joskus ohjelmiin 
otetaan mukaan tavispelaaja. 
Näin luodaan harhakuva, jossa 

Sensuuri 
ei ole ratkaisu

tavis on samalla viivalla huippu-
jen kanssa.

– Kuka tahansa voi kilpailla 
kenen kanssa tahansa mihin ai-
kaan tahansa, Salokoski luon-
nehtii.

Media tarjoilee yleisölle kui-
tenkin sellaisia juttuja, joita tä-
mä haluaa. Pokerijutuissakin val-
litsee kysynnän ja tarjonnan laki. 
Jos ilmiö ei kiinnostaisi, juttuja-
kaan ei olisi.

Media kilpailee keskenään ja 
juttujen mielenkiintoisuus ja ve-
tävyys ovat kilpailuvaltteja. Sik-
si jutut ovat täynnä glamouria ja 
hehkutusta.

Medialla on kuitenkin sanan-
vapauden suoma oikeus käsitellä 
aiheitaan kuten se haluaa. Vaikka 
käsittelytapa olisikin vastenmieli-
nen, sensuuri ei ole oikea tie, Salo-
koski huomauttaa. Sensuuri ei ole 
edes mahdollista eikä sen vapaas-
sa maassa pidäkään olla.

– Lääke median juttuja vas-
taan on mediakritiikki ja  -kasva-
tus, Salokoski uskoo. 

– Mediakritiikin tulisi olla kan-
salaistaito, Salokoski ehdottaa. Si-
tä pitäisi opettaa niin lapsille kuin 
aikuisillekin ja myös päättäjille.

ihmiset 
kypsymättömiä
Pokerin suosio kuvastaa, kuin-
ka yhteiskunta ihannoi voitonta-
voittelua. Sankari on se, joka vaa-
tii kaiken itselleen nyt ja heti.

Pokerin suosio kertoo ehkä ih-
misten kypsymättömyydestä. Ja 

tarpeesta saada äärimmäisiä ko-
kemuksia. 

Aika suosii nopeutta ja hekti-
syyttä. Tähän on paineita myös 
yhteiskunnan taholta. Työsuhteet 
ovat lyhytaikaisia, samoin ihmis-
suhteet. Pankit markkinoivat lai-
noja, joissa lainapäätöksen saa 
vuorokauden sisällä.

– Ihmisillä ei ole aikaa ja malt-
tia odottaa ja suunnitella asioi-
ta, Salokoski sanoo. Kaikki pitää 
saada heti, omaisuus ja huikeat 
kokemukset.

Perinteiset roolitkaan eivät 
enää riitä. Naisen on ehdittävä 
tehdä ura ja olla samalla täydel-
linen aviovaimo ja rakastajatar. 
Ihminen haluaa kaiken, minkä 
voi saada. Ihmiseltä usein myös 
edellytetään, että hän tavoittelee 
kaikkea.

– Kypsymättömyys saa alkun-
sa jo lapsuudessa, kun lapsi ei saa 
olla lapsi riittävän kauan. Kaikki 
tulee lapselle liian varhain, Salo-
koski huomauttaa.

Jotkut lapset tutustuvat jo pie-
nenä aikuisviihteeseen. 

– On hyvä, että joutuu odotta-
maan kauan. K-18-viihde ja uh-
kapelit eivät ole lapsia varten. 

– Jos ihminen ei ole saanut ol-
la lapsi riittävän kauan tai hänen 
tarpeita ei ole täytetty, hän ei ai-
kuisenakaan tiedä, mitä oikein 
haluaa. Siksi hän hakee ääritun-
temuksia, Salokoski uskoo.

Pekka HeliN

Hallitus aikoo suitsia pelaamista 
muuttamalla arpajaislakia. Arpa-
jaislakiin tulisi säännökset luvat-
toman rahapelin toimeenpanon 
ja luvallisen rahapelin lainvastai-
sen markkinoinnin kieltämisestä 
sekä kieltojen tehosteeksi asetet-
tavasta uhkasakosta. 

Kielto voitaisiin kohdistaa ra-
hapeliyhteisöjen itsensä lisäksi 
asiamiehiin, raha-automaattien 
käyttöä varten tilan luovuttanei-
siin ja rahapelejä markkinoiviin 
tahoihin.

Peliluvan saaneet, kuten Veik-
kaus ja RAY, eivät saisi jatkossa 
markkinoida pelejä, joihin liittyy 
erityinen pelihaittojen vaara. 

Rahapelien ja rahapeliyhteisö-
jen markkinointi olisi sallittua, 

Pelaamisen 
ikärajaksi 18 vuotta

jos se on vastuullista ja kohdistuu 
Suomessa luvallisiin peleihin.

Markkinointia ei saisi koh-
distaa alaikäisiin, eikä sillä sai-
si luoda myönteistä mielikuvaa 
runsaasta pelaamisesta. Erityisiä 
pelihaittariskejä sisältävien peli-
en markkinointi haluttaisiin kiel-
tää muualla kuin erityisissä peli-
saleissa, pelikasinoissa ja ravira-
doilla.

Hallituksen kaavailuissa pe-
laamisen ikäraja on 18 vuotta. 

Lainmuutoksilla yritetään 
suitsia pelaamisen tuomia ter-
veydellisiä ja sosiaalisia haitto-
ja. Runsaasti pelaavien riskiryh-
mään arvioidaan kuuluvan Suo-
messa 65 000 ihmistä.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 14.9. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen, avus-
taa Jyrki Vaaramo. Urkurina 
Maija Tynkkynen ja kanttori-
na Raimo Paaso. Radiointi ra-
dio Pooki. 
Messu su 14.9. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen, kantto-
rina Maija Tynkkynen. Kirk-
kokahvit.
Viittomakielinen messu su 
14.9. klo 12 tuomiokapitu-
lin Tallikappelissa. Toimittaa 
kirkkoherra Leila Ikonen. Tal-
likappeliin käynti on Halli-
tuskadun puolelta.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 11.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. Teetarjoilu. 
Mahdollisuus keskusteluun 
papin kanssa tuntia ennen 
messun alkua. 
Messu su 14.9. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustavat Liisa 
Karkulehto, Petri Satomaa, 
Nina Niemelä ja Anu Kon-
tio, kanttorina Juha Soranta. 
Karjasillan kirkkokuoro. Va-
paaehtoisten vastuunkanta-
jien tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu su 14.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Taina 
Voutilainen. 
Messu su 14.9. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Mirjami Dutton, kantto-
rina Taina Voutilainen. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo. 

Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Esa Neva-
la, kanttorina Juha Soranta. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimit-
taa Jonna Kalliokoski.
Vauvakirkko su 14.9. klo 17 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustavat 
Riitta Yliluoma ja Pia Vaara-
la, kanttorina Riitta Piippo. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.9. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 18.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö.

Tuiran seurakunta
Messu su 14.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, saarnaa Kalevi Ke-
ränen Kansanlähetyksestä, 
avustaa Pasi Kurikka, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Radiointi Radio Dei. Kirk-
kokahvit ja seurat, puhujina 
Hilkka ja Kalevi Keränen.
Messu su 14.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Taru 
Ängeslevä. Kirkkokahvit.
Messu su 14.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avustaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
reina Taru Ängeslevä ja Lau-
ri-Kalle Kallunki. Pyhän Tuo-
maan Tyttökuoro. Anu Vuo-
renmaan läksiäiset.
Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 14.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 

Viikkomessu ke 17.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Markus Mähönen, kanttori-
na Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 14.9. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa Antti Les-
kelä, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Vapaaehtoisväen teh-
tävään siunaaminen. Kirkko-
kahvit Oulujoen Pappilassa.

YlIkIIMIngIn Alue
Messu su 14.9. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Paavo Moilanen, saarnaa 
Jaakko Granlund, kanttori-
na Jenni Rautakoski. Sotave-
teraanien kirkkopyhä. Juhla 
ja lounas seurakuntatalolla.

Hailuoto
Perhemessu su 14.9. klo 12, 
toimittaa Aino Pieskä, saar-
naa Samuel Mäkinen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell. 
Rovastikunnan perheleirin 
päätösjumalanpalvelus.

Haukipudas
Perhemessu su 14.9. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Martti 
Heinonen, saarna Maria Vä-
häkangas, kanttorina Kat-
ri Niskakangas. Seurakun-
ta tarjoaa kirkkokyytiä, kul-
jetusta tarvitsevat soittakaa 
diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 p. 5472 636.

Kempele
Messu su 14.9. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Pekka Rehumäki, 
kanttorina Marjo Irjala. Py-
häkoulu saarnan aikana.

Kiiminki
Messu su 14.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Palo-
saari, avustaa Ulla Junttila, 
tekstinlukijana Ulla Korkea-
la, kanttorina Marja Ainali. 
Saarnateksti Mark 2:18–22, 
lähetä ajatuksesi siitä osoit-
teeseen markku.palosaari@
evl.fi.
Messu su 14.9. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Markku Palosaari, avus-
taa Ulla Junttila, kanttori-
na Marja Ainali, musiikkia 
Jaana ja Jorma Pulkkinen, 
tekstinlukijana Salme Kak-
ko. Kirkkokahvit ja 70-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhla, 
juhlapuhe Pentti Jokikokko, 
musiikki Matti Laurila, Jaana 
ja Jorma Pulkkinen.

Liminka
konfirmaatiomessu su 14.9. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, kanttori-
na Mika Kotkaranta. Kesä II 
-konfirmaatiotilaisuus.

Lumijoki
Messu su 14.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Messu su 14.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Os-
si Kajava. Kehitysvammais-
ten kirkkopyhä, kirkkokah-
vit seurakuntatalossa.

Pudasjärvi
Messu su 14.9. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, avustaa Os-
kari Holmström, kanttorina 
Keijo Piirainen. 
kaste-vauvakirkko 14.9. klo 
15 seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Oskari Holmström, 
kanttorina Keijo Piirainen, 
lapsikuoro. Mehu ja kakku-
kahvit.

Siikalatva
keStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Ulla Koskelo.

PIIPPolA
Messu su 14.9. klo 12 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Un-
to Määttä. 

PulkkIlA
Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaakko-
la, kanttorina Unto Määttä. 

PYhäntä
ehtoolliskirkko la 13.9. klo 
19.30 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Sulo Kautto, kant-
torina Unto Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 12 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Sulo Kaut-
to, kanttorina Ulla Koskelo. 
Kirkkokahvit rauhanyhdis-
tyksellä. 

RAntSIlA
Messu su 14.9. klo 10 Man-
kilan Rukoushuoneella. Toi-
mittaa Sulo Kautto, kantto-
rina Arja Leinonen. Kirkko-
kahvit. 

Siikasalo
RuukkI
Sanajumalanpalvelus su 
14.9. klo 10 Paavolan kirkos-
sa. Toimittaa Lauri Haapala.
Perhekirkko su 14.9. klo 12 
Ruukin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Leena Brockman. 
Sunnuntailounas.

SIIkAJokI 
Perhekirkko su 14.9. klo 14 
kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman.

VIhAntI
Messu su 14.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, kanttori Asko Rauta-
koski.

Tyrnävä
Messu su 14.9. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Teemu 
Isokääntä, kanttorina Heikki 
Lumiaho.
kahden vartin kirkko ti 16.9. 
klo 14 Tyrnävän kirkossa. 
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Rantsilan kirkko on valmistunut vuonna 1785.
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11.9.–18.9.2008

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

Vapaaehtoisia 
kutsutaan siunattaviksi

enot oulussa 

Seurakunnissa toimii lukematon 
määrä vapaaehtoisia diakonia-
työssä, kuoroissa, partiossa, 
nuorisotyössä, pyhäkouluissa, 

kerhoissa, lähetystyössä, jumalanpal-
velusten avustajina, luottamushenki-
löinä ja monissa muissa tehtävissä. 

Heitä on nuoria ja vanhoja, naisia 
ja miehiä sekä tyttöjä ja poikia. Jokai-
sella on oma arvokas tehtävänsä. 

Oulun seurakunnat haluavat siu-
nata vapaaehtoisena toimivia tulevalle 
toimintakaudelle. Siunattaviksi kut-
sutaan kaikkia, jotka tekevät vapaaeh-
toistyötä seurakunnissa ja seurakun-

tayhtymässä. 
Oulun tuomiokirkossa, Karjasillan 

kirkossa ja Oulujoen kirkossa vapaa-
ehtoiset siunataan sunnuntaina 14.9. 
kello 10 alkavassa messussa. 

Tuiran seurakunnan vapaaehtoi-
set siunataan Pyhän Tuomaan kirkos-
sa sunnuntaina 21.9. kello 12 alkavas-
sa messussa. 

Jumalanpalvelusten jälkeen on tar-
jolla kirkkokahvit. Myös vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita mukaan.

Satu laPiNlaMPi
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Aamupiiri la 13.9. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 17.9. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Miesten piiri ke 17.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat to 18.9. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
kesähartaudet: 
To 11.9. klo 14, Keskustan pal-
velukeskus. Tiina Kinnunen.
To 11.9. klo 18.30, Kuntotalo. 
Anna-Mari Heikkinen.
Ke 17.9. klo 14.15, Aurinko-
koti. Tiina Kinnunen.
To 18.9. klo 18.30, Kuntota-
lo. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 18.9. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 18.9. klo 19, Kastel-
lin kirkko. Pertti Lahtinen ja 
Olavi Koivukangas.
Raamattupiirit:
To 11.9. ja 18.9. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 11.9. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Ke 17.9. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. Matteuksen evanke-
liumin tutkiskelua.
Ke 17.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 18.9. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Raamattupiirit: 
To 11.9. ja 18.9. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Riitta Louhe-
lainen.
Ti 16.9. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 11.9. ja 
18.9. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. Hiljentymi-
sen ja latautumisen paikka. 
Vastuuhenkilöt Merja Anun-
di ja Marja-Liisa Lehtonen. 

Musiikki ja kulttuuri
liekki palaa -musikaali to 
11.9. klo 19, Pohjankarta-
no, Suvantokatu 1. Musikaa-
li kutsusta, valinnoista ja läh-
temisestä. Liput 10 € . Lisätie-
toja www.liekkipalaa.net.

Karjasillan seurakunta
konsertti syöpälasten hy-
väksi to 11.9. klo 19, Pyhän 

Andreaan kirkko. Kalevi Ki-
viniemi, urut, Cantio Laudis 
-kuoro, johtajana Olli Heik-
kilä. Ohjelma 10 €. 
kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri 24.9. ko 18, Kas-
tellin kirkko. Siri Hustvedt: 
Kaikki mitä rakastin sekä 
Mario Vargas Llosa: Paratii-
si on nurkan takana. 

Oulujoen seurakunta
YlIkIIMIngIn Alue
konsertti su 5.10. klo 19, Yli-
kiimingin kirkko. Sopraano 
Soile Isokoski, laulu, Katrin 
Meriloo, urut. Liput 20 €. En-
nakkoon Musiikki-Kullas ja 
Ylikiimingin seurakuntakoti.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 15.9. klo 18–19.30, Karja-
sillan kirkko. Yhdessäolemi-
sen ja -tekemisen paikka.
Ystävänkamari ti 16.9. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Huomaa poikkeuksellinen 
alkamisaika, osallistumme 
kansainväliseen iltaan.
Diakoniapiirit:
Ma 15.9. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 17.9. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Juttutuvat:
Ti 16.9. klo 10–11, Yliopisto-
katu 7. Aamukahvit.
Ti 16.9. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 16.9. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 16.9. klo 17–19, Rajakylän 
seurakuntakoti.

Oulujoen seurakunta
Puuhakerho ti 16.9. klo 10, 
Myllyojan seurakuntatalo, ys-
tävänkamari. Tule tekemään 
käsillä mitä osaat ja oppi-
maan uutta. Tuotteet myy-
dään diakoniatyön hyväksi.
Madekosken diakoniapiiri 
to 18.9. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

Yhteinen seurakunta-
palvelu
kuuloVAMMAISet
Viittomakielinen messu su 
14.9. klo 12, Tallikappeli. Toi-
mittaa kirkkoherra Leila Iko-
nen. Tallikappeliin käynti on 
Hallituskadun puolelta.

näköVAMMAISet
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 11.9. 

klo 13–14.30, Öbergin talo. 
näkövammaisten kerho ke 
17.9. klo 13–14.30, Caritas-
koti. Opasystävät vastassa 
Caritas-kodin ulko-ovella. 
Jos haluat ruokailla ennen 
kerhon alkamista Ravinto-
la Caritaksessa, ilmoita siitä 
Paulalle p. 3161 322 tai 050 
430 5178. Lounas 7, 90 €.
näkövammaisten retki hau-
kiputaalle ma 22.9. Tutustu-
taan Haukiputaan kirkkoon, 
ruokaillaan Isoniemen leiri-
keskuksessa sekä vieraillaan 
Kellonkartanossa ja Kellon 
Kiviniemen kalasatamassa. 
Hinta 8 € sis. matkan, ruo-
kailun ja kahvit. Lähtö klo 10 
linja-autoaseman tilausajo-
laiturista, paluu klo 16. Ilm. 
viim. 12.9. p. (08) 3161 340.

PäIhDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 12.9. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 15.9. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
16.9. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

kehItYSVAMMAISet
keskustelukerho ti 16.9. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kohtaamispaikka 
kehitysvammaisille aikuisille.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Sopesta voi ostaa lei-
vonnaisia, käsitöitä, arpoja ja 
muuta mukavaa. Vohvelikah-
vit kannattaa maistaa. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja on avoinna ma-ke ja pe 
klo 10–14, la klo 12–15. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 11.9. klo 14, 
Vanha Pappila. Vierailu Ai-
ni Törmälehdon huvilalla, 
Äimäruohontie 57. To 18.9. 
klo 14, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Vierailijana Pasi Ku-
rikka.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 15.9. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävänka-
mari. 

YlIkIIMIngIn Alue
Piispankamari pe 12.9. klo 
11. Kahvila ja kirpputori lä-
hetyksen hyväksi avautuu. 
Ostoksia ja viihtymistä kah-
vikupposen ääressä.

Lapset ja lapsiperheet

Karjasillan seurakunta
Ihana vauvakirkko su 14.9. 
klo 17, Kastellin kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
helmi-muskari ke 17.9. klo 
17.30, Kastellin kirkko. Tar-
koitettu 2–3-vuotiaille lapsil-
le. Ryhmään mahtuu 12 las-
ta. Lukukausi on 50 €. Ohjaa-
jana toimii Maria Portaan-
korva.
Pyhäkoulut: Ks. erillinen il-
moitus.

Perhekerhot:
Ma 15.9. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 16.9. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 17.9. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 17.9. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 17.9. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 17.9. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 17.9. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulut: Ks. erillinen il-
moitus.
Perhekerhot:
To 11.9. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ti 16.9. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 17.9. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 17.9. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 17.9. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
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11.9.–18.9.2008enot oulussa 

Ylikiimingissä vietetään Rintamaveteraanien Ou-
lun piirin kirkkopyhää sunnuntaina 14. syyskuu-
ta. Tilaisuuteen odotetaan jopa 200 osallistujaa, 
rintamaveteraanien lisäksi kotirantamanaisia se-
kä lottia.

Juhlan teemana on Vapauteen Kristus vapaut-
ti meidät. Kirkkopyhän vietto alkaa messulla Yli-
kiimingin kirkossa kello 10. Saarnan pitää Ihanta-
lan veteraani Jaakko Granlund, messun toimittaa 
kirkkoherra Paavo Moilanen. Avustajina toimivat 
Martti Pennanen ja Esko Visuri.  Messun musiikis-
ta vastaavat kanttori Leo Rahko ja kirkkokuoro.

Messun jälkeen on vuorossa kunniakäynti san-
karihaudoilla. Kello 12 on ruokailu seurakuntako-
dissa. Ruokailun hinta on 10 euroa.

Lounaan jälkeen, kello 13, tilaisuus jatkuu kir-
kossa. Juhlassa kuullaan Paavo Moilasen puhe, On-
ni Toljamon juhlapuhe sekä Alli Kasken lausun-
taa.

Musiikista vastaavat Ylikiimingin puhaltajat, 
Oulujoen seurakunnan lapsikuoro sekä Veteraa-
nilaulajat.

Rintamaveteraanien Oulun piirin kirkkopyhää 
vietetään vuosittain eri paikkakunnilla.

Satu laPiNlaMPi

200 rintamaveteraania 
odotetaan Ylikiiminkiin

 

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.

Ke 17.9. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 18.9. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 18.9. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. kohdasta 
Kansainvälisyys.

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot:
Ke 17.9. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 17.9. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 17.9. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 17.9. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 17.9. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 17.9. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti.

YlIkIIMIngIn Alue
Perhekerho to 18.9. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

enkelileiri 1.–2.-luokkalaisil-
le 3.–4.10. Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Hinta 10 €. 
Ilm. viim. 17.9. p. 08 3161 340 
klo 9–16 välillä.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
12.9. klo 19–23, Pyhän Andre-
aan kirkko. Pelailua, jutuste-
lua, oleilua, hiljentymistä, 
pientä purtavaa ja muuta.
nuortenilta ti 16.9. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pelailua, jutustelua, 
huonoa huumoria, hiljenty-
mistä ja muuta mukavaa.

Tuiran seurakunta
Vanhojen isosten leiri  
19.–21.9. Rokuan leirikeskus. 
Mukaan mahtuu 30. Hinta 16 
€ / lurkki, ilmoittaudu viim. 
12.9. Lisätietoja Anssi Putilal-
ta, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
340 8982. 
Tuiran isoskoulutusleiri II 
10.–12.10. Rokuan leirikeskus. 
Uusille isoskoulutettaville. Jos 
et pääse I-leirille 19.–21.9., tu-
le II:lle. Maksuton. Ilm. Isos-
koulutusleiri II:lle www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo viim. 
25.9. Ilmoittautuminen on si-
tova, ilman pätevää syytä pois 
jäävältä peritään 20 € järjes-
telymaksu. Lisätietoja Merja 
Oksman, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 

Nuoret aikuiset 
Sarastus-kuoro to 11.9. ja 
18.9. klo 18, Öbergin talo. 
Uudet laulajat tervetulleita, 
erityisesti miesäänet. Noora 
Kataja p. 040 741 1331.
Peli- ja saunailta ke 17.9. 
klo 18–21, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Oma pyyhe 
mukaan. Nuotion äärellä il-
tapala ja päätöshartaus.
Cross Cafe pe 19.9. klo 
19–00.30, Isokatu 11, tuo-

miokirkon vieressä. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvi-
la, elävää musiikkia, evanke-
liumia ja elämyksiä. Avoin-
na parillisten viikkojen per-
jantaisin. Syksyn ensimmäi-
sessä illassa tähtenä olet Si-
nä. Luvassa riemullinen ka-
raoke-ilta.

oPISkelIJAJäRJeStöt
evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 12.9. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Te saatte Puolusta-
jan, Olavi Rimpiläinen.
oPkon opiskelijailta la 13.9. 
klo 19, Öbergin talo. Postmo-
dernin ajan mahdollisuudet, 
Antti Leinonen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 15.9. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Hilkka ja Kalevi Keränen: Mi-
tä on armo?
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 17.9. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kutsumuksesta ja joh-
datuksesta, Martti Arkkila.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 11.9. ja 18.9. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 11.9. ja 
18.9. klo 12, Kajaanintie 1.
Senioripäivä heinäpääs-
sä ma 15.9. Heinätorin seu-
rakuntatalo. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12. Ruokailu 
klo 12–13, hinta 3 € sis. kah-
vit. Hopealanka-kerho klo 
13–14.  
tarinatupa ke 17.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Syntymäpäiväjuhla 80-vuo-
tiaille su 21.9. Karjasillan 
kirkko. Juhla alkaa klo 10 
messulla ja jatkuu seurakun-
tasalissa. Päättyy klo 13. Il-
moittautuminen ja tieduste-
lut viim. 12.9. p.5313 200.
eläkeläisten kerhot:
Tule tapaamaan muita eläke-
läisiä, keskustelemaan, laula-
maan ja nauttimaan yhdessä 
olosta. Kahvitarjoilu.
To 11.9. ja 18.9. klo 13, Kas-
tellin kirkko. 
To 11.9. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ma 15.9. klo 12.30, Maikku-
lan kappeli. 
To 18.9. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten seurat to 11.9. 
klo 13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Seurakahvit. 
Senioreiden laulupiiri to 
18.9. klo 13, Tuiran kirkko. 
Yhteislaulua ja päiväkahvit. 
Paula Kyllönen ja Ulla Met-
sänheimo.
Seurakuntakerho to 18.9. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
eläkeläisten kerho ti 16.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
To 18.9. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
15.9. klo 19, Huonesuon seu-

rakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri to 
18.9. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerhot:
To 18.9. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 15.9. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 15.9. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 18.9. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 18.9. klo 14, Metsolan Ho-
vi. 

YlIkIIMIngIn Alue
Porinapiiri ma 15.9. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuo-
ne. Kokoontuu joka maa-
nantai. Vetäjinä useammat 
henkilöt vuorotellen.
Seurakuntakerho ti 16.9. 
klo 11, Ylikiimigin seurakun-
tatalo. 

Leirit ja retket
luovuusleiri omaishoita-
jille 29.9.–1.10. Rokuan lei-
rikeskus. Sinulle, joka halu-
at levähtää ja kerätä voimia. 
Linja-auto Oulun linja-auto-
asemalta ma klo 10. Paluu ke 
klo 16. Hinta 41 €  sis.matkat, 
täysihoidon ja vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakunnan 
jäsenille. Ilm. viim. 15.9. p. 

08 3161 340. Järj. myös Ou-
lun seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry.
työttömien leiri 13.–16.10. 
Rokuan leirikeskus. Mahdol-
lisuus vaellukseen ja hieron-
taan. Hinta 17 € sis. matkat, 
täysihoidon ja vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilm. viim. 22.9. p. 
(08) 3161 340. Voit ilmoit-
tautua hierontaan, omavas-
tuu 10 € / hlö. Vetäjinä Jyrki 
Vaaramo ja Heidi Karvonen.

Karjasillan seurakunta
Retki hailuotoon kansan-
laulukirkkoon su 21.9. Lähe-
tyslounas, josta vapaaehtoi-
nen maksu. Lähtö Maikkulan 
kappelilta klo 11.15. Mukana 
Riitta Piippo, Henrik Ketola ja 
Pertti Haipola. Ilm. 17.9. klo 
16 mennessä Riitta Piipolle p. 
040 5833 035.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten leiri 6.–9.10. 
Rokuan leirikeskus. Etusija 
oulujokisilla. Hinta 56 € sis. 
matkat, täysihoidon ja va-
kuutuksen Oulun ev.-lut.seu-
rakuntien jäsenille. Ilm. viim. 
17.9. p. 08 3161 340. Muka-
na diakoniatyöntekijät Ulla-
Maija Ruotsalainen ja Anu 
Fedotoff. 

Pyhäkoulut alkavat
Anna lapsellesi siivet ja juuret

oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
* Makasiininkadun kerhohuoneessa su klo 12 alkaen 
21.9.
karjasillan seurakunnassa
* Karjasillan kirkossa su klo 10
* Kastellin kirkossa su klo 10
* Kaukovainion kappelissa su klo 12
* Maikkulan kappelissa su klo 12
* Pyhän Andreaan kirkossa su klo 12 (28.9., 12.10.–2.11. 
ja 16.11.–23.11.)
* Pyhän Andreaan kirkossa Mummon ja vaarin pysäkki. 
Joka kuukauden viimeinen lauantai klo 15–16.30
* Pyhän Andreaan kirkossa torstaisin klo 14.30, iltapäi-
väkerholaisten kanssa
tuiran seurakunnassa
* Kuivasjärven seurakun-
takodissa su klo 11
* Niittyarossa (Purjehti-
jantie 4) su klo 12
* Pyhän Luukkaan kap-
pelissa su klo 10
* Pyhän Tuomaan kir-
kossa su klo 12
* Välivainion rukous-
huoneessa parittomien 
viikkojen pe klo 19
oulujoen seurakunnas-
sa
* Myllyojan seurakunta-
talossa su klo 12
Radiopyhäkoulut
* su Radio Pooki klo 
9.45
* su Radio Dei klo 11.25

tilaa karjasillan päiväkerhoissa

Karjasillan kirkolla ti ja pe klo 9–11. Vapaita paikkoja: 
Mari jääskeläinen, p. 044 3161 426.
Maikkulan kappelilla ti ja pe klo 9–11. Vapaita paikko-
ja: p. 044 3161 572.
Kastellin kirkolla ma ja to klo 12.30–15. Vapaita paik-
koja: p. 044 3161 425.

Ylikiimingin kirkkomaalla sijaitseva sankarimuistomerkki on 
pystytetty vuosien 1939–1945 sankarivainajille. 

St u d io  I l p o  O k ko n e n
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 Oletko haaveillut myyjän urasta? 
 Millaista olisi pyörittää pientä kahvilaa?
 Jutteletko mielelläsi erilaisten ihmisten kanssa?   
 Leipoisitko toistenkin syötäväksi? 
 Haluaisitko oppia ompelemaan kahvipussilaukkuja?  
 Tahtoisitko auttaa muita? Pystyisitkö kantamaan   
 vastuutakin?

Siipi - lähetyksen puoti ja paja on auki ma-ke, pe klo 
10-14 ja la klo 12-15 Nokelantie 48 B:ssä, Höyhtyän 
ostoskeskuksen vieressä. Puodissa myydään hyväkuntoisia 
käytettyjä astioita, liinavaatteita ja mattoja, kirjoja ja lehtiä 
sekä pajassa valmistettuja uusia tuotteita. Tarjolla on myös 
kahvia, teetä ja leivonnaisia. Pajassa tehdään käsitöitä mm. 
kierrätysmateriaaleista ja pidetään kursseja. Tule mukaan!

Lisätietoja Ulla Mäkinen, puh. 040 506 5511

Tervetuloa kaikki vauvat, taaperot ja leikki-ikäiset. 
Ota mukaan iloisen värinen huivi. Mukaan kutsutaan 

erityisesti alueella vuonna 2008 syntyneet lapset.
Kirkon jälkeen kahvit ja soseet.

Kastellin aluetyö

su 14.9. klo 17 Kastellin kirkossa

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
Puuhakerho ma 15.9. ja ke 
17.9. klo 10, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari. 
Kerhossa tehdään puutöitä.

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 11.9. ja 18.9. klo 16, Pyhän 
Andreaan kirkko. 1.–6.- luok-
kalaisille. Entiset ja uudet lau-
lajat rohkeasti mukaan. Joh-
taa kanttori Taina Voutilai-
nen p. 050 5251882.
Cantio laudis -kuoro ma 
15.9. klo 18.30, Karjasillan 
kirkko. Otetaan uusia laula-
jia koelaulun kautta. Lisät. ja 
koelauluun ilm. kanttori Ju-
ha Soranta 050 4067 286.
karjasillan kirkkokuoro ke 
17.9. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Myös uudet laulajat, eri-
tyiset miehet, tervetuloa. Li-
sät. ja koelauluun ilm. Juha 
Soranta 050 4067 286.
lasten laulu- ja leikkiryh-
mä to 11.9. klo 13, Maikkulan 
kappeli. 3–6 vuotiaille leikki- 
ja lauluhetkiä. Tiedustelut 
Riitta Piippo 040 5833 035.
Maikkulan lapsikuoro ke 
17.9. klo 17, Maikkulan kap-
peli. 7–2-vuotiaille. Lisät. 
Riitta Piippo 040 5833 035.

Muut menot
kaatuneitten omaiset ma 
15.9. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
naisten ilta ma 15.9. klo 
18–20, Öbergin talo. 
kansainvälinen ilta ti 16.9. 
klo 18, Kaukovainion kappe-
li. Ks. kohdasta Kansainväli-
syys.
Papinpuolisot ti 16.9. klo 18, 
Haukipudas, Isoniemi. Helmi 
Lijeblad kertoo työstä AIDS-
potilaiden parissa, musiik-
ki Raakel Pöyhtäri. Ilm. viim. 
14.9. Leena Siljanderille, p. 
050 3830 981. Oulusta kyy-
din tarvitseva, yhteys viim. 
14.9. Maija-Liisa Pikkarai-
seen, p. 040 5301 837.
Perhetapahtuma la 20.9. klo 
12–14, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus. Myytävä-
nä grillattua makkaraa sekä 
maissia, ohjelmassa askarte-
lua, hartaus ja muuta yhteis-
tä puuhaa. Lisätietoja Katja 
p. 040 831 5932.

PARISuhDe
Virtaa välillämme -juhla la 
13.9. klo 17–21, Kaakkurin 
koulu. Ks. erillinen ilmoitus.
Rikasta minua -parisuhde-
viikonloppu 3–.5.10. Rokuan 
leirikeskus. Haluatteko rikas-
tuttaa parisuhdettanne? Oh-
jaajina Mikko Jämsä ja Saila 
Kukkohovi-Jämsä sekä Jouko 
ja Riitta Piippo. Hinta on 84 
€ / pari. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut viim. 19.9. Heikki 
Kaikkonen p. 040 502 5010.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.9. klo 17, Kau-

kovainion kappeli. 
kansainvälinen ilta ti 16.9. 
klo 18, Kaukovainion kappe-
li. Mukana mm. pastori Amos 
Manga Sudanista. Nimikkolä-
hetti Pirjo Lehtiniemi kertoo 
Etiopiasta. Makumaistiaisia 
maailmalta iltateen kera.
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 18.9. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Join our In-
ternational Family Club on 
Thursdays from 1 pm to 2.30 
pm at St. Luke’s Chapel, Lin-
nanmaa. Activities are held 
in English and include a 
christian devotion in the be-
ginning followed by refresh-
ments and an art and craft 
session for children. There is 
time to chat whilst children 
are playing. Families from all 
christian denominations and 
non-christian backrounds 
are welcome.There is no fee 
or enrollment. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions.

Kastetut
tuomiokirkko: Elsa Ilona 
Karjalainen.
karjasilta: Elsa Marama 
Amaya, Nuutti Timo Antero 
Hiltunen, Hertta Vilhelmii-
na Häkkilä, Otto Hermanni 
Jacklin, Aino Alina Jurkkala, 
Nuutti Toivo Anselmi Kär-
sämä, Alina Kirsikka Lehto-
aho, Miska Jalmari Luokka-
nen, Joona Kristian Lämsä, 
Jimi Daniel Peltoniemi, Vilja-
mi Oiva Eskil Pruiksma, Vee-
ti Viljami Rauman.
tuira: Joonatan Eelis Mika-
el Aitta, Ella Katariina Autti, 
Akseli Ensio Joukainen, Peter 
Henrik Jounila, Anniina Kai-
sa Karjalainen, Eerik Juhani 
Koivukangas, Klaus Kristian 
Korpi, Niko Oskari Liuska, Ol-
li Albert Juhana Moilanen, Ii-
po Eino-Aukusti Nykänen.
oulujoki: Seela Maija Emi-
lia Pietilä, Aleksi Aimo Olavi 
Kaijalainen, Ada Olivia Kyl-
li, Lauri Juhani Mikael Laine, 
Klaudia Bea Kaiutar Lankila, 
Sara Saini Maria Leinonen, 
Eetu-Werneri Martikainen, 
Akseli Niilo Eemeli Määttä. 

Vihityt
tuomiokirkko: Heikki Kale-
vi Nousiainen ja Jenny Tar-
ja Pauliina Nurmi, Matti Vil-
le Johannes Autere ja Kaisa 
Leena Kytökorpi, Antti Paa-
vo Matias Pylkäs ja Jenni Ka-
tariina Lauri, Timo Antero 
Pietilä ja Jenni Karoliina Vit-
taniemi.
karjasilta: Eetu Pekka Meh-
tälä ja Anne Katariina Asikai-
nen, Petri Sakari Viitanen ja 
Anna Emilia Rounaja, Jorma 
Tapani Erkkilä ja Merja He-
lena Talvitie, Sakari Matias 
Rauha ja Katja Kristiina Sei-
teri, Marko Kalevi Finnig ja 
Päivi Hannele Stenholm, Ville 
Kummala ja Tiina Maria Tauri-
ainen, Jani Petteri Tauriainen 
ja Laura Maria Kristiina Paso, 
Jarno Kristian Kyntömaa ja 
Annukka Marjaana Niemita-
lo, Pekka Henrik Mettovaara 
ja Katariina Koistinen.
tuira: Janne Jukka Julius Tur-
peinen ja Sanna Maria Tikka-

nen, Saku Tapio Hintsala ja 
Soile Tuulikki Tiirola, Harri 
Juhani Lennart Nissinen ja 
Terhi Julia Saarenpää, Tom-
mi Johannes Lokka ja Marjo 
Elina Takkinen.
oulujoki: Arto Sakari Laiva-
maa ja Saara Hannele Kan-
gas, Pekka Einari Hallikainen 
ja Tarja Vuokko Tuulikki Pel-
konen, Heikki Markus Inkala 
ja Teija Sinikka Ervasti, Petri 
Tapani Marttila ja Sanna Jo-
hanna  Karvinen, Jouni Olavi 
Aarnipuro ja Ulla-Mari Oksa.

Kuolleet
tuomiokirkko: Taimi Elisa-
bet Mälkönen s. Pelttari, 89.
karjasilta: Arvo Johannes 
Tavia, 84; Aune Maria Taiva-
loja s. Ollakka, 71; Markku 
Juhani Puustinen, 43; Matti 
Arvi Alapiessa, 74; Viljo Jo-
han Alfred Hurskainen, 83. 
tuira: Kauko Ensio Koret, 80; 
Keijo Matti Ylilehto, 51; Mik-
ko Juhani Hämäläinen, 33; 
Sven Johannes Hirvasoja, 84; 
Tero Veikko Ahava, 82.
oulujoki: Aino Elisabet Ke-
milä s. Kuivala, 77.

Diakonialeirit  Rokualla syksyllä 2008
  29.9.–1.10. Omaishoitajien leiri 
  6.–9.10.  Eläkeläisten leiri 
    (etusija oulujokisilla)
  13.–16.10. Työttömien leiri 
  30.10.–2.11. Veteraanileiri 

Leireille ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen leirin al-
kua, p. (08) 3161 340 ma-ti klo 9–16

Polkupyörämarkkinat 

ke 17.9. klo 15–18 
Intiön hautausmaan huoltorakennusten luona 

Lähetysjuhlien porttiin lahjoitettuja pyöriä myydään 
nyt edullisesti. Tule hakemaan omasi! 

Lisätietoja Ulla Mäkinen, p. 040 506 5511 ja Tarja Oja-
Viirret, p. 040 574 7172.

kanttori 
Anu Vuorenmaan 

läksiäisiä 

vietetään Pyhän Tuo-
maan kirkon messussa 
su 14.9. klo 12. 

Messun jälkeen juhla-
kahvit

Syyslomaleirit 
Rokuan leirikeskus18.–20.10. 4.–6.-luok-
kalaisille. Lisätietoja Pertti Putila, p. 040 
506 2883 ja  sanna.tervo@evl.fi. Leirin 
hinta on 30 €.
20.–22.10. 1.–3.-luokkalaisille. Lisätietoja 
Katja, p. 040 831 5932 tai Esa, p. 040 575 
2173. Leirin hinta on 30 €.
22.–24.10. 1.–3.-luokkalaisille. Lisätieto-
ja Henrik, p. 040 730 4118 ja Kaija, p. 050 
524 9779. Leirin hinta 30 €.
24.–26.10. perheleiri. 1.–6.-luokkalaisil-
le ja heidän perheilleen. Lisätietoja Ola-
vi Mäkelä p. 040 763 6488, olavi.makela@
evl.fi. Leirin hinta 4–18-vuotiaille 30 € (al-
le 4 v. ilmainen) ja aikuiset 44 €.  

Juuman leirikeskus
17.–20.10. nuortenleiri. Rippikoulun käy-
neille ja sitä vanhemmille nuorille tarjol-

la tiukkaa settiä. Tule mukaan ja muut-
tumaan. Ota kaveri mukaan! Settiä tar-
joavat Anssi, Jone ja Käkkärä. Leirin hin-
ta 40 € e.
20.–23.10. 4.–6.-luokkalaisille. Opet-
telemme erätaitoja ja luonnossa liikku-
mista. Et tarvitse mitään ennakkotaito-
ja. Majoittuminen on sisätiloissa. Ruo-
kailusta vastaa leirikeskuksen emännät. 
Leirin hinta 40 €. Lisätietoja Matti Keto-
la 040 574 7069 ja Anna-Leena Ylänne 
040 574 7082.

Hinnat sisältävät matkat, majoituksen, 
ruokailut ja ohjelman sekä vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Il-
moittautuminen 2.10. mennessä yhtei-
sen seurakuntapalvelun toimistoon arki-
sin klo 9–16, p. 3161 340.
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Matalakynnys-illat joka 
toinen su klo 16. Korsuho-
villa, seuraava kerta 14.9.
Päiväkerhot: 3A ma 
10–11.30, 3B ti 10–11.30, 
5A ke 10–12 ja 5B ke 
12.45–14.45, 4-v. pe 10–12. 
Sisaruskerhot: Ryhmä A ti 
12.30–14.15, B ti 10–11.30. 
Perhekerho to 10 srk-talol-
la, 11.9. ulkoillaan sään salli-
essa luontopolun merkeissä 
ja makkaraa paistellen kirk-
kopuistossa. kokkikerho 
to 14–16. Päiväkerhoihin ja 
kokkikerhoon vapaana joi-
takin paikkoja, ilm. p. 387 
512 tai 050 530 8758 / Silja.
keskipäiväkerho ke 17.9. 
klo 12 srk-talolla, Mark. 
12:28–34.
kirkkokuoro ke 17.9. klo 
18.30 srk-talolla.
Partio: Ke 17.9. Mafeking, 
johtajakoulu partiokäm-
pällä Tuhkasenjärvellä klo 
18–20.30. Vj-perus- ja jat-
kokoulutuksen käyneet ter-
vetuloa. Uusille vj-oppilail-

le erillinen kutsu. Ota sää-
hän sopiva ulkoiluasu ja -jal-
kineet, partiohuivi, vj-lippis, 
puukko, repussa istuinalus-
ta, muistiinpanovälineet, ot-
salamppu, juotavaa ja eväs-
tä. 26.–28.9. Rover 08 Hossan 
retkeilyalueella 13-v./2008 
ja vanhemmille nuorille, ilm. 
Makelle. Sudarilauma Puna-
tulkut (tytöt 7–10-v.) ma 15.9. 
klo 18 srk-talossa, tervetuloa. 
Poikavartio Metsähanhet ke 
klo 18–19.30 Naskun laavulla.
Varhaisnuorten ja nuorten 
illat pe 19.9. klo 19 Korsuho-
villa. Varhaisnuorilla loppuu 
klo 20.30, nuorilla jatkuu.
hartaushetki Lumilyhdys-
sä ke klo 14 sekä to 11.9. klo 
13.15 Limingan terveyskes-
kussairaalassa ja klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Virtaa välillämme -parisuh-
dekurssi Limingan srk-talol-
la 5 iltana 5.10.–6.11. Kuu-
si paria, 20 € / pari. Ilm. viim. 
15.9. p. 044 7521 226 tai 045 
6381 973.

Rauhanyhdistys: Pe 12.9. klo 
19 raamattuluokka S-K & J 
Pernulla. La 13.9. klo 18 Ko-
dinilta, Kimmo Hirvasniemi, 
su 14.9. klo 17 seurat, Risto 
Laurila, ti 16.9. klo 17.30–19 
päiväkerho ry:llä ja ke 17.9. 
klo 17–18.30.
kastettu: Jimi Daniel Pelto-
niemi.

hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 11.9.–18.9.2008

Saarenkartanon hartaus to 
11.9. klo 14.30.
Marttailta pe 12.9. klo 19 
srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
16.9. klo 18 Raili Haapalalla, 

Rantatie 64.
Aamukahvila ke 17.9. klo 9 
Luukulla.
Päiväkerho ke 17.9. klo 9.30.
Päiväpiiri ke 17.9. klo 13 Saa-
renkartanossa.

kaikenikäisten kerho to 
18.9. klo 10 kirkolla. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 14.9. klo 14.30 Saarenkarta-
nossa. Matti Pennanen.

Aamukahvila 
Parillisen viikon keskiviikkoisin kello 9 
nuorisotila Luukulla pankkia vastapää-
tä. 

Tule mukaan jutustelemaan kahvi-
kupposen äärelle!

Vanhan kirkon muistonäyttely 
kirjastossa syyskuun ajan ti klo 10–16, ke 
ja pe klo 14–20

Näyttelyn vieraskirjaan toivotaan muis-
toja vanhasta kirkosta ja kirkon palosta. 

Kirjastosta voi myös ostaa seurakun-
nan uutta julkaisua Avaa ovi! Hinta 20 
euroa.

tervetuloa
Lumijoen kirkossa jär-
jestettävään Messuun 
sunnuntaina 21.9. klo 10.

Vietämme kehitys-
vammaisten kirkkopy-
hää yhdessä Limingan, 
Tyrnävän ja Lumijoen 
seurakuntien kanssa.

Messun jälkeen kah-
vihetki seurakuntata-
lolla. Kahvihetkeen toi-
vomme ilmoittautumis-
ta etukäteen Marjolle p. 
045 6381 973.
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Limingassa ja Oulussa aloittaa lokakuussa Solmuja 
parisuhteessa -kurssi. 

Nimensä mukaisesti kurssi on tarkoitettu pareil-
le, joiden suhde on solmussa ja jotka ovat vaikeas-

sa tilanteessa ja  haluavat pysähtyä tarkastelemaan suh-
dettaan. Myös eroa pohtivat parit voivat tulla ryhmään 
mukaan. 

Tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään mo-
lempien kannalta, mistä solmutilanteessa on kysymys. 
Miten solmu on syntynyt? Mitä tunteita siihen liittyy? 
Miten seksuaalisuus on yhteydessä solmuun? Kun sol-
mun historia on selkeämpi molempien mielissä, voidaan 
keskittyä jäsentämään tilannetta sekä pohtimaan omia 

arvoja ja tarpeita. 
Kurssin tärkeänä päämääränä on auttaa kumppanei-

ta selkeyttämään omaa tahtoaan parisuhteen suhteen ja 
muodostamaan yhteisen tavoitteen. Yhteinen tavoite voi 
liittyä esimerkiksi parisuhteen tilanteen muuttamiseen 
tai eroon, joka olisi lapsille mahdollisimman hyvä. Yh-
teinen tavoite viedään käytäntöön laatimalla toiminta-
suunnitelma.

Solmuja parisuhteessa ei ole pariterapiaa ryhmässä, 
vaan sen tavoitteena on antaa pareille työkaluja, joiden 
tuella he voivat ohjatusti itse käsitellä omaa kriisiään ja 
edetä ratkaisuprosessissa. Ohjaaja ja muut ryhmäläiset 
ovat apuna ja tukena prosessissa.

Työskentelymenetelminä kurssilla käytetään yksilö-
tehtäviä, tehtäviä oman kumppanin kanssa, ryhmäkes-
kustelua sekä toiminnallisia menetelmiä. Kurssiin kuu-
luu työkirja.

Solmuja parisuhteessa -kurssi on syntynyt Kataja ry:n 
ja Kirkkohallituksen Perheasioiden yhteistyön tuloksena. 
Kataja ry on parisuhteen ja perheen toimivuutta tukeva 
yhdistys. Kataja ry:n kokemukset parisuhdetyöstä osoit-
tavat, että kriisissä olevat parit kokevat vertaistuen erit-
täin myönteisenä selvittäessään parisuhteensa solmuja.

Satu laPiNlaMPi

Parisuhteen solmuja
auotaan kurssilla Limingassa ja Oulussa

Liminka
– neljä paria Limingan rovastikunnan alueelta, 

etusija liminkalaisilla

– kahdeksan kokoontumista 8.10.–7.12. keski-

viikkoisin klo 18–21 sekä yhtenä sunnuntaina 

klo 15–18 Tupoksen Vanamossa

– vetäjät diakonissa-esh Sinikka Ilmonen 

p. 044 7521 226 ja seurakuntapastori Kimmo 

Helomaa p. 044 7521 235

– hinta 100 € /pari 

– ilmoittautuminen viimeistään 24.9. men-

nessä vetäjille puhelimitse tai sähköpostitse, 

osoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Oulu
– neljä paria

– kahdeksan kokoontumista 16.10.–29.1. tors-

taisin klo 15–17.30 osoitteessa Kirkkokatu 5

– vetäjät: Olavi Mäkelä, p. 040 7636 488 ja 

Marja Siivola, p. 08 5618 700

– hinta 50 € / pari. 

– ilmoittautuminen viimeistään 30.9. vetäjille 

puhelimitse tai sähköpostitse

Ju
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uusille laulajille tilaa
Poikakuoro torstaisin Kirkkopirtillä klo 17. Esiintymisiä: 
Isänpäivän konsertti, jumalanpalvelukset, Tiernapoikatoi-
minta. Johtaja Ulla Metsänheimo p. 050 3601866.
nuorten musaryhmä keskiviikkoisin Jäälin seurakuntako-
dilla klo 18. Laulaa gospelmessuissa ja yökahviloissa. Ryh-
män johtaja Seppo Meriläinen 040 7431903.
kantaattikuoro torstaisin seurakuntakeskuksessa klo 
18.30. Kantaesittää Tuomo Nikkolan säveltämän juhla-
kantaatin 30.11. Johtaja Marja Ainali 0400 839461.
Juhlamessuprojektikuoro keskiviikkoisin alkaen 24.9. klo 
18.30. Laulaa Kiimingin 150 vuotisuhlamessussa.
Johtaja Anna-Kaisa Pitkänen 0400 487187.

Kirkkokuoro Tarton Peetrin seurakunnan kamarikuoron 
vieraana kesällä 2008

hartaus ke 17.9. klo 14 Jaa-
rankartanossa. Raimo Salo-
nen, Anna-Kaisa Pitkänen.
hartaus ti 16.9. klo 13 Koivu-
lehdossa. Ulla Junttila.
Pyhäkoulu su 14.9. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Poikakuoro to 11.9 klo 17 
Kirkkopirtillä.
kantaattikuoro to 11.9. klo 
18.30 srk-keskuksessa. Har-
joituksessa laulupedagogi 
Maija Lauri. Lastenhoito jär-
jestetty.
eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 16.9 klo 13–15.30 Jäälin 
srk-kodissa. 
70-vuotiaiden juhla su 14.9. 
klo 13 Jäälin srk-kodissa. 
Diakoniapiiri ma 15.9 klo 18 
Kolamäen kerhohuone.
Ystäväpiiri to 18.9 klo 14 
Huttukylän nuorisoseura.
Vapaaehtoisten ilta ke 24.9 
klo 18 Jäälinmajalla. Ilm. 
viim. 18.9. Ulla 040 5793 247.
Iin rovastikunnan diakonia-
päivä su 28.9. klo 10–15 Kii-
mingissä. Ilm. viim. 22.9. p. 

040 5844 406.
kirpputori lähetyspisa-
ra Tuohimaantie 12, avoinna 
ma-pe klo 9–17. 
lähetyspiiri ti 16.9. klo 12 
Montin-salissa.
kehitysvammaperheiden 
retki su 21.9. Tietomaahan. 
Hinta 10 € / perhe. Ilm. viim. 
12.9. Erja p. 0400 775 164.
kodinhoitaja toini haapa-
lan päivystys arkisin klo 8–9 
p. 044 5760 019.
Diakoniatyöntekijä Jaana 
kontio Jäälissä. Ajanvaraus 
p. 040 5793 248.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin srk-kodilla. Huom, pe-
ruttu 18.9.
Perhekahvila perjantaisi klo 
9.30–11 Kirkkopirtillä ja Jää-
lin srk-kodilla. Huom. perut-
tu 19.9.
Pizzaa ja parisuhdetta -il-
ta 26.9. klo 18.30 Montin-
salissa. Aiheena seksuaali-
suus parisuhteessa, alustaji-
na Heikki ja Aino Kaikkonen. 

Lastenhoito kirkkopirtillä. 
Ilm. viim. 19.9. Riina Moila-
nen p. 040 5609 678.
nuoret: Isoskoulutukseen 
ilmoittautuminen viim. 3.10. 
Seppo 040 7431 903, Aulik-
ki 040 7431 904 ja Sanna 040 
5770 628. 
Rippikouluinfo rippikouluun 
tuleville (s. 1994 tai aiemmin) 
ja heidän vanhemmilleen 
ke 17.9 klo 17.30 Jokirannan 
koulupiiriin kuuluville ja klo 
18.45 Laivakankaan koulupii-
riin kuuluville. Kirje viikolla 
37. Tied. Aulikki Rinta-Säntti 
p. 040 7431 904.
Varhaisnuoret: Kerhotie-
dote jaetaan koulujen kaut-
ta viikolla 35. Kokkikerhoihin 
ilm. to 4.9. klo 16–20 p. 040 
7431 904.
lapset: Päiväkerhot alka-
neet, Jäälin kerhoissa vie-
lä tilaa. Ilm. 0400 835 374, 
040 7431 901. lasten park-
ki 3–6-vuotiaille lapsille Jää-
lin seurakuntakodilla torstai-
sin klo 13–15. 

Rauhanyhdistys: Seurat su 
14.9. klo 17 ry:llä. Lauluseurat 
pe 12.9. klo 19 kyläpiireittäin. 
Raamattuluokka pe 12.9. klo 
18 ry:llä. Pyhäkoulut 14.9. klo 
12 Alakylä 1 H Holm, Alakylä 
2 T Räihä, Huttukylä S Heikki-
lä, Jääli, J Raumanni, Kirkon-
kylä 1 L Toppinen, Kirkonky-
lä 2 A Karjalainen, pyhäkou-
lu Kirkkopirtillä, Tirinkylä A 
Hekkala.
kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat 21.9. klo 15 Kirkkopir-
tillä. Matti Rahja.
kastettu: Joona Alfred Ala-
kärppä, Pauli Tapio Kauppila, 
Ami Eino Tapani Palokangas, 
Vivian Siiri Elina Pulkkinen, 
Joose Oscar Hekkala.
kuollut: Petter Johannes 
Pulli, 76.

Yhteisvastuu-
CD myynti

erja.haho@
evl.fi, 
0400 775 164.

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Seurakuntakerho to 11.9. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Kuljetustarpeet 
p. 5472 636 pe klo 9–11. 
Juttukahvila to 11.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kuljetustarpeet p. 5472 636 
pe klo 9–11.
Musiikki: lapsikuoro to 
klo 17 srk-keskuksessa. Uu-
sia laulajia otetaan to 11.9. 
klo 16.30 alkaen. Tied. kuo-
ronjohtaja Katri Niskakan-
gas p. 040 5818 974. lapsi-
kuoron leiri Isollaniemel-
lä 4.–5.10. haukiputaan kir-
kon kamarikuoro (ent. Kirk-
kokuoro Haukiputaan Laulu). 
To 11.9. klo 18.30 srk-keskuk-
sessa. Kuoroon otetaan lau-
lajia koelaulun kautta. Mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
äänenmuodostuksen opis-
keluun laulunopettajan joh-
dolla. Tarvittaessa lastenhoi-
to. Tied. kuoronjohtaja Han-
nu Niemelä p. 040 5471 660, 
hannu.niemela@evl.fi. 
nuortenilta pe 12.9. klo 18 

Sykettä syksyyn kirkkorannasta
Tapahtuma kaikenikäisille su 14.9. klo 10–15

Ohjelmassa:
10  jumalanpalvelus Haukiputaan kirkossa, liturgia 
 Martti Heinonen, saarna Maria Vähäkangas
11–13 ruokailu seurakuntakeskuksessa. 3 €, alle koulu-
 ikäiset  ilmaiseksi. Ruokailuun ilmoittautuminen
 viim. 8.9. kirkkoherran virastoon p. 547 1185.
12–13 kulttuurikävely kirkonkylän maisemissa
11–14 liikunnallista touhua lapsille ja perheille, kun-
 to- ja terveysliikuntaa sekä senioreille tasapaino-
 rata Haukiputaan Heiton ohjaajien opastuksella. 
12 koirien match show kirkkopihassa. Osallistumis-
 maksu 5 € / koira. Ilmoittautuminen alkaa 
 klo 11.30 paikan päällä
13 taika-Petteri ja hänen ystävänsä esiintyvät 
 lapsille seurakuntakeskuksessa 
14 lelukoirien match show Vakkurilassa. Osallistu-
 mismaksu 1 € / lelukoira. Ilmoittautuminen alkaa 
 klo 13.30 paikan päällä. 
14  taika-Petteri esiintyy nuorille srk-keskuksessa.
15 Loppulaulut

Lisäksi kahvio Wirkkulassa! Päivään kannattaa tulla ren-
nosti ja liikunnallisesti pukeutuneena.

Järj. seurakunta, Haukiputaan Heitto ja kotiseutuyhdistys

Vakkurilassa. 
liekki palaa -musikaali pe 
12.9. klo 18 Jatulissa. Liput 15 
€ / hlö, ennakkovaraus kirk-
koherranvirastosta, p. 5471 
185. Tied. Helena Ylimaula, p. 
040 5014 764.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta pe 12.9. klo 19 Kellon srk-
kodissa.
Iltakirkko la 13.9. klo 18 kir-
kossa. Puhe Erkki Piri, laulu 
Heikki Rainio, urut Katri Nis-
kakangas. Liittyy 1960-luvun 
nuorten kokoontumiseen.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
15.9. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa.
Alfa-kurssi alkaa ti 16.9. klo 
18 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 17.9. klo 
18.30 srk-keskuksen monitoi-
misalissa.
lasten lähetys- ja raamat-
tupiiri alkaa pe 19.9. klo 15 
srk-keskuksessa. 
Rovastikunnan diakoniapäi-
vä su 28.9. Kiimingissä. Klo 
10 messu, ruokailu srk-kes-

kuksessa. Teemana lapsidia-
konia, alustajat diakoni Sirk-
ku Nivala tuomiokirkkoseu-
rakunnasta ja Anne Kauppi-
nen Pelastakaa Lapset ry:stä. 
Ilmaiseen päivään ovat ter-
vetulleita kaikki kiinnostu-
neet. Ilm. viim. 19.9. p. 5472 
636 tai p. 040 5819 316. Kul-
jetus järj. tarvittaessa. 
Varhaisnuoret: kerhot alka-
vat viikolla 38, kerhoihin il-
moittaudutaan paikan päällä 
kerhonohjaajille. 
toimintapäiviä syyslomalla 
7–12-vuotiaille. Ennakkoilm. 
seuraa ilmoituksia lehdissä 
sekä www.alakkonäämua.fi.
kellonkartano: Mitä mies? – 
miesten ilta pe 12.9. klo 18. 
Naisten päivä – Kristittynä 
naisena nykyajassa la 13.9. ti-
laisuudet klo 14, 16 ja 18.30. 
Mukana Terhi Smeds. Karta-
non kirkko su 14.9. klo 13. 
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: raamattuluokkaretki la 
13.9., kokoontuminen kirkon 
pihalle klo 15, omat eväät, 

seurat su 14.9. klo 17 kirkos-
sa, sisarilta to 18.9. klo 18.30 
Myllymäellä, kello: huuto-
kauppaompeluseurat pe 12.9. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkoulut su 
14.9. klo 12 Kalliokoskella, Es-
konpolku 7 ja Kivelällä, Tup-
pisuontie 9, päiväkerho ry:llä 
ma 15.9. klo 17.30, Jokikylä: 
raamattuluokka pe 12.9. klo 
17.30, nuortenilta la 13.9. klo 
18 ry:llä, Laajennetun toimi-
talon avajaisjuhla su 14.9. klo 
12 tervehdysten vastaanot-
to, klo 13 avajaisjuhla. Puhu-
jana Olavi Voittonen, seurat 
klo 18, Niilo Rauhala, Vesa Jo-
kitalo, päiväkerhot ke 17.9. ja 
to 18.9. klo 17.30–19 ry:llä.
kastettu: Veikka Elmeri Ala-
järvi, Vilho Leevi Eemeli Ern-
vall, Eelis Niilo Ensio Kivari, 
Eetu Mikael Malinen, Oskari 
Olavi Hirvaskari.
kuulutettu: Jorma Tapani 
Koskela ja Aija Irmeli Kult.
kuollut: Rauha Sylvia Kuu-
si, 87; Ester Margareta Kaat-
tari, 84.

Diakonian vapaaehtois-
ten vierailu ma 15.9. klo 
13.30 palvelutalo Hovilassa.
lähimmäispalvelukoulutus 
ma 15.9. klo 17.30 Kirkonky-
län srk-kodin salissa. Kasva-
tustieteiden lisensiaatti, kou-
luttaja Anni Näyhän luento 
Auttajan arvot ja asenteet.
Alfa-kurssi ma 15.9. klo 
18–20.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Vielä mahtuu 
mukaan.
eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ti 16.9. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakun-
tapiirin kahvi to 18.9. klo 
12–13 ja klo 13 ohjelmaosuus 
Kirkonkylän srk-kodissa. Ai-
heena Syyskuu syksyn tuo.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontu-
vat keskiviikkoisin Kirkonky-
län srk-kodissa ja Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa klo 
9.30–11 sekä tiistaisin, keski-
viikkoisin ja perjantaisin klo 
9.30–11 Kokkokankaan srk-

keskuksessa ja keskiviikkoisin 
ja torstaisin klo 9.30–11 Van-
hassa pappilassa. 
kirkkokuoro ke 17.9. klo 18 
ja Varttuneet to 18.9. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16.15–17.15 Kirkonkylän 
srk-kodissa ja pe klo 15–16 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Mukulakuoro to klo 
17.30–18.15 Kirkonkylän srk-
kodissa. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta ke klo 12–15 Kir-
konkylän srk-kodissa.
naisten piiri to 18.9. ja 2.10. 
klo 18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Miesten piiri to 18.9. ja 2.10. 
klo 18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Varhaisnuoret: kokko-
kankaan seurakuntakes-
kus: Monitoimikerho ma klo 
17.30–18.30, Taidekerho ti 
klo 17–18 ja Puuhakerho to 

klo 17–18. keskustan seura-
kuntatalo: Toimintakerho ti 
klo 17.30–18.30 ja Monitoi-
mikerho to klo 17–18. Vanha 
pappila: Toimintakerho ke 
klo 17.30–19 ja Draamaker-
ho to klo 16.30–17.30. nuori-
soseura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30 ja Liikuntakerho 
ke klo 16.30–17.30.
nuoret: Peli-ilta keskiviik-
koisin Kempelehallilla klo 
16.30–18. nuortenillat tors-
taisin klo 19–21 VP. Yöpap-
pila pe 12.9. klo 20–24 VP. 
nuorisotyön syyskonsertti 
The Rain su 14.9. klo 18 Kok-

kokankaan srk-keskuksessa.
kempeleen ry: Raamattuluo-
kat pe 12.9. klo 18 nuorem-
mat Kälkäinen, Horsmatie 19, 
vanhemmat Limma, Pappilan-
niitty 8. Päiväkerho la 13.9. 
klo 12 Sarkkirannan Liikenne-
puistossa. Pyhäkoulut su 14.9. 
klo 12 Kokkokangas: Leino-
nen, Vesihaudantie 10. Kes-
kusta-Ollila: Luokkanen, Vi-
hiluodontie 535. Santamäki: 
Ojala, Peltomiehentie 40. Pai-
turi: Kesti, Pulkkisentie 11. 
Murron ry: Lapsi- ja nuoriso-
työntekijöiden koulutus- ja 
virkistysilta pe 12.9. klo 19, 
kodinilta su 14.9. klo 16 ry:llä.
kastettu: Miro Juhani Jan-
hunen, Vilkko Ilmari Saukko-
nen, Lauri Sakari Huovinen, 
Enni Saaga Sinikka Jylli, An-
ni Aino Emilia Sipilä, Luukas 
Kristian Sirviö.
Vihitty: Mikko Antero Kor-
kala ja Sari Hannele Tuohi-
maa.
kuollut: Irja Margareeta 
Mella-Aho s. Inkeröinen, 93.

Tulossa 

Metallimessu

la 20.9. klo 19 
Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa 

Mukana pastorit Haka 
Kekäläinen ja Timo Jun-
tunen.

THE RAININ KONSERTTI
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
sunnuntaina 14.9. klo 18. Vapaa pääsy.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 11.9.–18.9.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Kirkkoherranvirasto ja 
toimistot kiinni pe 19.9.

kuorot: Tähdet to 11.9. klo 
16, Kirkkolaulajat ke 17.9. klo 
18 srk-talolla.
Vapaaehtoistyön tukihenki-
löilta to 11.9. klo 18.30 dia-
koniatoimistossa.
omaishoitajien päiväkah-
vit ma 15.9. klo 12 srk-talol-
la. Syyskauden avaus. Muka-
na Maisa Hautamäki.
Seurakuntakerho ke 17.9. 
klo 12 srk-talolla. Kerhoisän-
tänä Markku Niku. Diakuvin 
nojatuolimatka Israeliin.
äitiverkkoryhmän aloitus to 
18.9. klo 12–14 Tupoksen Va-
namossa. Soita 044 7521 227. 
Ilm. päättyy 12.9. Mukana 
diakonissa Maisa Hautamäki 
ja psykologi Laila Vainio.
Rippikoulu: Kesä II -rippi-
kouluryhmän valokuvaus 
ja konfirmaatioharjoitus pe 
12.9. klo 17 kirkossa. Merkin-
täkortti mukaan.

tulossa: Cross Stitch -illan-
vietto kaikenikäisille pe 19.9. 
klo 18 Vanamossa. Kauden 
avaus: suunnittelua, rukous-
ta ja musiikkia. Mukaan lau-
lamaan tai soittamaan hen-
gellisiä lauluja? Pitäisitkö py-
häkoulua tai muuta toimin-
taa lapsille? Käytännön jär-
jestelyissäkin tarvitaan va-
paaehtoisia. Lisät. Satu 050 
4138 995 sekä netissä. Virtaa 
välillämme -parisuhdekurs-
si srk-talolla 5.10.–6.11. Ilm. 
viim. 15.9. p. 044 7521 226 tai 
045 638 1973. Solmuja pari-
suhteessa -kurssi Tupoksen 
Vanamossa 8.10.–7.12. iltaisin. 
Ilm. viim. 24.9. p. 044 7521 
226 tai 044 7521 235. 
Varhaisnuoret: Seurakunta, 
4H-yhdistys ja kunta järjestä-
vät kerhoja. Lisät. Maria Ma-
tilainen 044 7521 225 maria.
matilainen@evl.fi. Maanan-
taisin Tupoksen puuhakerho 
1.–3.-lk. 16–17.30. Näytelmä-
kerho 4.–6.-lk. 17–18.30 Va-
namossa, Kirkonkylän poi-

kien liikuntakerho 1.–4.-lk. 
16–17 Linnukan koululla. Kir-
konkylän kokkikerho 4.–6.-lk. 
16–17.30 Hannu Krankan 
koululla. Kirkonkylän puuha-
kerho 1.–3.-lk. 15.30–17 nuo-
risotalolla. Ketunmaan puu-
hakerho 1.–6.-lk. 17–18 Ke-
tunmaan koululla. tiistaisin 
Tupoksen kokkikerho 1.–3.-lk. 
16–17.30, Tupoksen puuha-
kerho 4.–6.-lk. 17.30–19 Va-
namossa. Kirkonkylän puu-
hakerho 4.–6.-lk. 16.15–17.15 
nuorisotalolla. Heinijärven 
kerho 1.–6.-lk. 17–18.30 Li-
minka-Temmes-metsästysyh-
distyksen majalla Kiiskilänky-
lässä. Ala-Temmeksen puu-

eu-ruokajako
Keskiviikkona 17.9. klo 
12–16 tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää nuorisoseu-
ran tiloissa (Krankantie 1) 
liminkalaisille taloudelli-
sissa vaikeuksissa oleville 
työttömille ja perheille.
Seurakunta ja SPR 

hakerho 1.–6.-lk. 15.15–16.45 
Lakeuden koululla. keskiviik-
koisin Tupoksen kokkikerho 
1.–3.-lk. 16–17.30, Tupoksen 
kokkikerho 4.–6.-lk. 17.30–19 
Vanamossa. Kirkonkylän tyt-
töjen liikuntakerho 1.–4.-lk. 
15–16 Linnukan koululla. 
torstaisin Tupoksen tyttö-
jen liikuntakerho 1.–4.-lk. 
15.30–16.30, Tupoksen poi-
kien liikuntakerho 1.–4.-lk. 
16.30–17.30 Tupoksen kou-
lulla. Kirkonkylän kokkiker-
ho 1.–3.-lk. 16.30–18 Hannu 
Krankan koululla.
nuoret: Palveluryhmä to 
11.9. klo 15.30 diakoniatoi-
mistossa, vanhainkoti-vierai-
lu. nuortenilta la 13.9. klo 
18–20, yökahvila olkkari la 
13.9. klo 20–23 Vanamos-
sa. nuortenilta to 18.9. klo 
18–20 Kololla.
Perhekerhot kirkonkylällä 
Kotikolo ti 16.9. klo 9.30–11 ja 
Tupoksessa Vanamo ke 17.9. 
klo 9.30–11. 
Partio: Pe 12.9. Make Kotiko-

lon (pappilan navetta) partio-
toimistossa klo 15–17. Ti 16.9. 
Alatemmeksen Karhunpen-
nut 7–9-vuotiaat sekä Kaner-
vat ja Karhut 10–14-vuotiaat 
Korhosella klo 17–18.30. Sää-
hän sopiva ulkoiluasu ja -jal-
kineet, partiohuivi. Uusien ja 
vanhojen partiolaisten ilmoit-
tautuminen. Ke 17.9. Mafe-
king, johtajakoulu alkaa par-
tiokämpällä Tuhkasenjärvella 
klo 18–20.30. Vj-perus- ja jat-
kokoulutuksen käyneet ter-
vetuloa. Uusille vj-oppilaille 
erillinen kutsu. Varustus: sää-
hän sopiva ulkoiluasu ja -jal-
kineet, partiohuivi, vj-lippis, 
puukko, repussa istuinalus-
ta, muistiinpanovälineet, ot-
salamppu, juotavaa ja eväs-
tä, muuta. To 18.9. Tupoksen 
Vasalauma 7–9-vuotiaat Va-
namossa klo 15–16.30. Hirvet, 
Piisamit ja Variksenmarjat klo 
16.30–18. Uusien ja vanho-
jen partiolaisten ilmoittautu-
minen. Tupoksen partiolais-
ten vanhempainkokous Vana-

mossa klo 18. Pe 19.9. Suden-
penturetki. Tarkemmat tie-
dot laumanjohtajilta. Su 21.9. 
kirkkopalvelu Ruusunmarjat. 
To 25.9. Make klo 15–17 Tu-
poksen Vanamossa. 26.–28.9. 
Rover 08 Hossan retkeilyalu-
eella 13-v./2008 ja vanhem-
mille nuorille. Tied. ja ilm. 
Make. Su 26.9. kirkkopalve-
lu Pihlajanmarjat. Yhteystie-
dot: Partiotoimisto / Kotiko-
lo / Markku Korhonen, mark-
ku.korhonen@evl.fi, p. 044 
7521 223.
Rauhanyhdistys: Su 14.9. klo 
11.30 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Alatemmeksen van-
hainkodilla sekä klo 17 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Maisa Karoliina 
Haapea, Renne Rafael Heik-
kinen, Jalo Santeri Huhtakan-
gas, Hugo Hermanni Kajula.
Vihitty: Petri Sauli Juhani 
Iso-Kamula ja Anna-Leena 
Niinimaa.
kuollut: Sisko Kaarina Huh-
tahaara e. Niemelä, 64.

Maanantaisin:
17–18 liikuntakerho 4–6 lk tytöt, kirkonkylän koulun sali  
17–18 toimintakerho 3–5 lk, Hyrkin koulu
17–19 kokkikerho 3–6 lk, Nuokkari
18–19.30 tanssikerho 6–7 lk, Nuokkari 
18–20 mangakerho 6–9 lk, Hyrkin koulu 

tiistaisin:
16–17 liikuntakerho1–3 lk, kirkonkylän koulun sali 
16.45–18 liikuntakerho 4–6 lk pojat, yläkoulun sali
17–18 näytelmäkerho 1–3 lk, Hyrkin koulu 
17–18 pienoismallikerho 3–6 lk, seurakuntatalo
18–19 eläinkerho1–4 lk, seurakuntatalo
18–19 toimintakerho1–6 lk, Kylmälänkylän koulu

keskiviikkoisin:
13–15 toimintakerho 0–2 lk, Kylmälänkylän koulu
16–17 toimintakerho 0–3 lk, Nuokkari
17–18.30 kokkikerho 4–6 lk, Leppiniemen kerhotila 
17–18 askartelukerho1–3 lk, seurakuntatalo
17–18 voimistelukerho 0–6 lk tytöt, Honkalan koulu 
18–19 koirakerho 4–6 lk, 4H:n toimitila

torstaisin:
16–17 liikuntakerho 5–7 lk, yläkoulun sali
17–18 heppakerho 2–6 lk, Nuokkari 
16.45–17.45 liikunnallinen toimintakerho 4–6 lk, Laitasaa-
ren rukoushuone
17–18 kuvataidekerho 1–3 lk, seurakuntatalo
17–18 askartelukerho 1–3 lk, Päivärinteen srk-sali
18–19 kokkikerho 5–7 lk, Laitasaaren rukoushuone
18–19 tanssikerho 7 lk, Nuokkari 

Perjantaisin:
15–17 kokkikerho 1–3 lk, seurakuntatalo
16–17 toimintakerho 4–6 lk, Nuokkari
17–18 kuvataidekerho 4–lk, Nuokkari
17–18 toimintakerho 0–3 lk, Laitasaaren rukoushuone

hartaus ti 16.9. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
hartaus ja ehtoollinen ti 
16.9. klo 14.30 tk-sairaalassa, 
Pekka Kyllönen.
hartaus ke 17.9. klo 14 Koi-
vu- ja Tähti-kodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 17.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaushetket to 18.9. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Päivi Väänänen-
Riihiaho.
tulossa: su 21.9. vietetään 
vanhemman väen kirkkopy-
hää, johon mobilistit järjes-
tävät kirkkokyydityksen. Il-
moittautumiset viimeistään 
to 18.9. kirkkoherranviras-
toon p. 533 1284. 
kuorot: ke 17.9. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron, to 18.9. klo 18.30 ka-
marikuoron harj. srk-talossa.
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. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 12.9. klo 19 ompeluseurat 
kodeissa: kk Pauliina ja Mat-
ti Toljamo, Korivaara Helinä 
ja Pentti Räisänen, Pälli Ai-
ri ja Matti Männikkö, Suoky-
lä Lea ja Timo Parviainen. Su 
14.9. klo 13 ja klo 18 seurat, 
ma 15.9. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 18.9. klo 19 sisaril-
ta. www.muhoksenrauhan-
yhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdistys: 
pe 12.9. klo 18.30 raamattu-
luokka ja klo 19 ompeluseu-
rat, la 13.9. klo 11 päiväker-
ho ry:llä. Su 14.9. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Risto Parviai-
nen, Laitasaari Sauli Parviai-
nen, Huovila Timo Vattula. 
kastettu: Ellen Maria Ma-
troona Laine.

kerhotoiminta syksy 2008 – kevät 2009

Kunnan nuorisotoimi, seurakunta ja 4H järjestävät yhteistyössä lapsille ja nuorille kerhotoimintaa. Ohjaajilla on kerhonoh-
jaajakoulutus. Kerhot ovat maksuttomia, paitsi kokki- ja pienoismallikerho. Ilmoittautuminen kerhopaikalla.

lisätietoja kerhotoiminnasta:
Muhoksen kunta: Inka Lahti 044 497 0404, 
inka.lahti@muhos.fi 
Muhoksen seurakunta: Tuula Väänänen 040 524 6534, 
tuula.vaananen@evl.fi 
Muhoksen 4H-yhdistys: Kaisa Karhu 0400 945 207. 

Körö Körö kirkkoon
Vauvaperheiden kirkkohetki su 14.9. klo 15 seura-
kuntakodissa.
Kirkkohetken aikana saa laulaa, nauraa, jokeltaa 
ja vaikka itkeä. 
Luvassa myös köröttelyä isän tai äidin sylissä. 
Ota kirkkoon mukaan oma helistin.

eläkeläisten virkistyspäi-
vä to 18.9. Hilturannassa ilm. 
kirkkoherranvirastoon vii-
meistään 15.9., ilmoita tar-
vitsetko kyyditystä. Lähtö 
seurakuntakodilta klo 9, pa-
luu noin klo 15.
kehitysvammaisten kirk-
kopyhä su 19.10. klo 10 Tai-
valkoskella. Meno omin kyy-
dein. Ilmoittautuminen Tai-
valkosken kirkkoherranviras-
toon p. 8204 200.
kipuryhmä to 11.9. klo 18 
seurakuntakodissa. Juha 
Kukkuraisen alustus. Suunni-
tellaan syysretkeä Kemihaa-
raan Savukoskelle 26.–28.9. 
Nyyttiarpajaiset, kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa uudet ja aikai-
semmin mukana olleet. Illan 
isäntänä Pekka Majava.
Senioripäivä to 11.9. klo 
10–14 Yli-Livon kylätalolla. 
Vieraita Livolta.
kuulovammaisten kerhota-
pahtuma ke 17.9. klo 11 seu-
rakuntakodissa.
Apua arjen askareisiin? Seu-

rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
pienissä siivouksissa, lasten 
hoidossa ym. kodin tehtävis-
sä. Hinta 5 € / h / hlö, varauk-
set Tiinalta 040 571 4636.
Varhaisnuorten rovastikun-
nallinen telttaleiri hänen 
Majesteettinsa salaisessa 
palveluksessa 26.–28.9. Pin-
tamon Kangasjärvellä. 3.–6. 
luokkalaisille. Leirin hinta 10 
€. Sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään 12.9. kirkkoher-
ranvirastoon p. 08 8823 100. 
Lisätietoja Tiinalta tai Mar-
kolta.
Partio: Uusi partioryhmä 
aloittaa ke 17.9. klo 18 seura-
kuntatalolla. Lisätietoja Tiina 
Inkeroinen, 040 571 46 36, 
tiina.inkeroinen@evl.fi.
Perhekerho to 11.9., ma 15.9. 
ja to 18.9. klo 10–13 seura-
kuntakodissa.
lapsiparkki ke 17.9. klo 
11–15 seurakuntakodissa. 
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.
Rauhanyhdistykset: Hirvas-
kosken ry:llä seurat ja myy-
jäiset la 13.9. klo 19, S. Lep-
pänen, ja seurat su 14.9. klo 
17, J. Lehto, T. Luokkanen. 
Sarakylässä käsityöilta Arto 
Nurmelalla pe 12.9. klo 19 ja 
Taisto Mannisella lauluseu-
rat su 14.9. klo 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 14.9. klo 13, 
M. Lahtinen, P. Vinnurva. Lä-
hetysseurat klo 19 Heteky-
lässä Tauno Kujalalla ti 16.9., 
Yli-Livon kylätalolla ke 17.9. 
ja Iinattijärvellä Matti Lou-
kusalla to 18.9., V. ja T. Kal-
liokoski.
kastettu: Joel Ilari Aleksis 
Nauha.
haudattu: Olavi Mikael Lai-
ne, 84; Lauri Olavi Lehtinen, 
78; Pirkko Särkelä, 71.

Kuorot
Kirkkokuoro torstaisin klo 18, Jukka Jaakkola
Vox Margarita keskiviikkoisin klo 18, Keijo Piirainen
Sarakylän kappelikuoro torstaisin klo 18.45, Kei-
jo Piirainen.
Eläkeläisten musiikkipiiri joka toinen keskiviikko, 
alk. 17.9. klo 13, Jukka Jaakkola.
Nuorisokuoro aloittaa torstaina 18.9. klo 16.30, 
kuoro on tarkoitettu yläasteikäisille ja vanhemmil-
le, Jukka Jaakkola
Lapsikuoro torstaisin klo 17, Keijo Piirainen
Kaikkiin kuoroihin otetaan uusia laulajia.

Jukka Jaakkola 040 5519 528
Keijo Piirainen 040 5216 769
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kirkkoherra erkki Piri lo-
malla 12.–17.9. ja 19.–22.9., 
sijaisena rovasti Sulo Kautto. 
Isoskoulutuksen sekä kerho-
ohjaajakoulutuksen infoti-
laisuus pe 19.9. klo 18 Rantsi-
lan srk-talolla Nuppulassa. 

keStIlä
Rivinperän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 11.9. klo 12 
Kaarina Näpänkankaalla.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
12. ja 19.9. klo 13 Pihlajistossa. 
ompeluseurat pe 12.9. klo 
19 ja seurat su 14.9. klo 19 
(Pekka Asikainen) ry:llä.
kirkkokuoro ti 16.9. klo 19 
srk-kodissa. 
Rivinperän kylätoimikun-
nan vierailu ke 17.9. klo 13 
Pihlajistoon ja ryhmäkodille.
Perhekerho pe 19.9. klo 11 
kerhokodissa. Päiväkerho 
ma klo 10 kerhokodissa. Aar-
rearkku-kerho to klo 15.30 

ja Salaisuuksien kaivos -ker-
ho to klo 17.30 kerhokodissa.
Rippikouluinfo ja rippikou-
luun ilmoittautuminen ma 
22.9. klo 19 seurakuntako-
dissa.
kastettu: Nooa Vilho Johan-
nes Holappa, kirj. Kajaanissa.
Vihitty: Juha Marko Hen-
rik Keskitalo ja Maarit Susan-
na Eskola.
kuollut: Vieno Esteri Arbe-
lius s. Granat, 86.

PIIPPolA
Perhekerho pe 12.9. klo 10 
srk-talolla. Päiväkerho ke klo 
11 srk-talolla.
Seurat su 14.9. klo 15 ry:llä. 
Veteraanikuoro ma 15.9. klo 
11 ja kirkkokuoro ma 15.9. 
klo 14.30 srk-kodissa.
Ponnarin hartaus ma 15.9. 
klo 13.30 kirkossa.
PIo:n juttutupa ma 15.9. klo 
17 Portissa ja ma klo 18 säh-
lyvuoro liikuntahallilla. 
Siioninvirsiseurat ti 16.9. klo 
19 Väinölässä. 

Virsilauluhetki ke 17.9. klo 
12.15 Ainolassa. 

PulkkIlA
ehtoollishartaus to 11.9. klo 
13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 12.9. klo 
19, seurat la 13.9. klo 19.30 
ja pyhäkoulu su 14.9. klo 
11.30 ry:llä. 
Perhekerho ma 15.9. klo 10 
seurakuntatalolla.
Ystävyysseura ti 16.9. klo 13 
vanhustentalolla.
kuoroharjoitukset to 18.9. 
klo 19 seurakuntatalolla.

PYhäntä
Perhekerho to 11.9. klo 11, 
päiväkerho ti klo 10, Salai-
suuksien kaivos -kerho ke 
klo 15 kerhohuoneessa. 
Mll:n kirpputori la 13.9. klo 
9.30–14 srk-talolla ja perhe-
kahvila ma 15.9. klo 11 ker-
hohuoneella.
Syysseurat ry:llä: la 13.9. klo 
18 seurat, klo 19.30 iltakir-
kon jälkeen iltakylä ja su 14.9. 

klo 12 jumalanpalvelus, kirk-
kokahvit ja alustus aihees-
ta Ei vaadittuna, vaan hyvällä 
mielellä, Raimo Katainen se-
kä klo 18 seurat, Raimo Katai-
nen ja Timo Lukkari. 
hartaus su 14.9. klo 13.30 
Nestorissa.
Varttuneen väen kerho ke 
17.9. klo 12 srk-talossa. 
Diakoniapiiri ke 17.9. klo 
18.30 Sirpa ja Jukka Arbe-
liuksella hallilla. 
lauluseurat ke 17.9. klo 
18.30 ry:llä. 
kuorot alkaen to 18.9. vete-
raanikuoro klo 12, lapsikuo-
ro klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18 ja nuorisokuoro pe 19.9. 
klo 17.30 srk-talolla. 
kastettu: Silja Liisa Matlee-
na Luttinen.

RAntSIlA

Viikolla 38 ei ole päivä- eikä 
varhaisnuortenkerhoja. 
Isot nuput to 11.9. klo 13.30 
ja tyttökerho to 11.9. klo 
17, Perhekerho Pallerot ma 

15.9. klo 10 Nuppulassa. 
Alueellinen nuortenilta la 
13.9. klo 18.30 ry:llä.
Seurat su 14.9. klo 12.30 ja 
18.30 Mankilan Rukoushuo-
neella.
Veteraanikuoro ke 17.9. klo 
11 srk-talolla.
Varttuneiden kerho ke 17.9. 

kirkkoherranvirasto on 
kiinni to 18.9.

klo 13 ry:llä. 
lapsikuoro Stellat ke 17.9. 
klo 15 srk-talolla ja pe 19.9. 
klo 13 Hovin koululla. 
Seurakuntailta ke 17.9. klo 
18.30 srk-talolla.
kuollut: Eljas Antero La-
ru, 84.

Rantsilan kappelin 5-vuotiaiden synttäreillä oli tunnelmaa.

RuukkI
Diakonissa tavattavissa 
Ruukin diakoniatoimistos-
sa keskiviikkoisin klo 10–12. 
Kotikäynti- ja yhteydenotto-
pyynnöt p. 050 469 4774.
Perhekerho kokoontuu tiis-
taisin klo 9.30–11.30 Paavo-
lan srk-talolla, keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 Ruukin srk-
talolla ja torstaisin klo 
9.30–11.30 Revonlahden srk-
talolla. Huom! To 18.9. ker-
ho peruttu. 
kaakaokerho to 11.9. klo 
12.30–16 Revonlahden srk-
talolla 1.–2.-luokkalaisille. 
Ti 16.9. klo 12.30–16 Paavo-
lan srk-talolla 1.–4.-luokka-
laisille.

nuortenilta to 11.9. klo 18 
Ruukin srk-talolla. Illan jäl-
keen avoimet ovet klo 21 
asti.
Sunnuntailounas perhekir-
kon jälkeen su 14.9. Ruukin 
srk-talolla. Lounaan hinta 2 € 
/ hlö tai 5 € / perhe.
tyttökerho ti 16.9. klo 
17.30–19 Ruukin srk-talol-
la alakoulun 2.–4.-luokkien 
tytöille. 
Peli-ilta to 18.9. klo 18–20 
Ruukin srk-talolla 12–19-vuo-
tiaille.
Rauhanyhdistykset: Pe 
12.9. klo 19 lauluompeluseu-
rat Paavolan ry:llä ja ompe-
luseurat Ruukin ry:llä. Klo 
18 ompeluseurat Revonlah-
den ry:llä. Klo 19 ompeluseu-
rat Luohuan ry:llä. La 13.9. 
klo 19 seurat Paavolan ry:llä, 
Pentti Vinnurva, Esa Koukka-
ri. Su 14.9. klo 13 seurat Al-
puan ry:llä, Olli-Pekka Kin-
nunen ja Esko Vappula. Klo 
12 pyhäkoulu Kari-Pekka 
Laukalla. Klo 12 ja 18.30 seu-

rat Luohuan ry:llä. Esko Iso-
pahkala ja Keijo Kukkola. Klo 
17 seurat Revonlahden ry:llä, 
Paavo Tahkola ja Mauno Ku-
runlahti. Ti 16.9. klo 13 Ruu-
kin ry:n aikuistenkerho Iso-
koskella.

SIIkAJokI
kerhot alkavat viikol-
la 38. Maanantaisin klo 
9–11 3-vuotiaat ja klo 12–15 
4-vuotiaat. Keskiviikkoisin 
klo 13–15 5-vuotiaat. Huom! 
Keskiviikon kerhot alkaen 
24.9. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12.30. Huom! To 18.9. 
kerho peruttu. Lastenohjaa-
jan sijaisena toimii Päivi Olli-
kainen. Tervetuloa! 
Virsihetki ti 16.9. klo 13 Puis-
tolassa.

kaikki seurakunnan toi-
mistot ovat suljettuna 
to 18.9. rovastikunnal-
lisen työntekijäkokouk-
sen vuoksi. Myös kerho-
toiminta on peruttu tältä 
päivältä.

nuorten peli-ilta ti 16.9. klo 
18 – 19.30 srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To 11.9. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. 
Pe 12.9. klo 19.30 raamat-
tuluokka Hannu Kurtilla. Su 
14.9. klo 12 pyhäkoulut Kirk-
kokukkulalla ja klo 17 seurat 
ry:llä. To 18.9. klo 17.30 päi-
väkerho ry:llä.
kastettu: Niiles Onni Eeme-
li Pöyskö. 
Avioliittoon kuulutettu: Si-
mo Hermanni Ikola ja Päivi 
Johanna Länkinen, mol. La-
puan tuomiokirkkoseurakun-
nasta.

VIhAntI
Perhekerho kokoontuu tiis-
taisin klo 10–11.30 sinisel-
lä talolla.
kirkkokuoron harjoitukset 
to 11.9. klo 19 srk-talolla.
Raamattupiiri ma 15.9. klo 
19 srk-talolla.
hartaushetki ke 17.9. klo 12 
Vanhainkodilla.
Reserviläisten kuoron har-

naisten keskustelupiiri 

Ti 16.9. klo 18 pappilan 
alakerrassa.

11.–12.9. ei kerhoja, 
toimistot suljettu.

Seurakuntakerho ti 16.9. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
temmes: Seurakuntail-
ta ke 17.9. klo 18.30 Helee-
na ja Erkki Saksiolla. harta-
us to 18.9. klo 10.30 Mänty-
rinteellä.
nuoret: Jatkoripari alkaa 
la 20.9. klo 18 Kesäkodilla ja 
päättyy su 21.9. klo 14. Ilm. 
kirkoherranvirastoon 18.9. 
mennessä, p. 5640 600.
kuorot: kirkkokuoron har-
joitus ke 17.9. klo 19 Tyrnä-
vän srk-talolla. Uusia laulajia 
otetaan mukaan. Lapsikuo-
ro to 18.9. klo 16 Temmeksen 
srk-talolla.
kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 21.9. Lumijoella. Lin-
ja-auto lähtee klo 9 Tyrnävän 
srk-talolta, paluu noin klo 
13. Kyydin ja tarjoilun vuok-
si ilm. 15.9. mennessä Riital-
le, p. 044 7372 630. Tervetu-

kahden 
vartin kirkko 

ti 16.9. klo 14 Tyrnä-
vän kirkossa. Tilai-
suus on nimensä mu-
kaisesti kestoltaan 
lyhyt ja suunniteltu 
erityisesti vanhuksia 
varten.

loa koko perheellä!
Seurakuntakerhon ret-
ki 23.9. Lohtajalle. Ilm. 16.9. 
mennessä khranvirastoon, p. 
5640 600.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 14.9. klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
12.9. klo 19 lapsi- ja nuori-
sotyöntekijöiden koulutus- 
ja virkistysilta ry:llä. Su 14.9. 
klo 16 Kodinilta ry:llä.
kastettu: Jenni Jasmiina Hy-
värinen, Ulriika Adelia Sassi.
Vihitty: Kari Tapani Korva ja 
Marjo Hannele Mällinen.
kuollut: Anna Liisa Matilda 
Kesti e. Mustonen s. Räisä-
nen, 65.
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Yhteystiedot

RuukkI
Kirkkoherranvirasto ma-pe 
klo 9–12
p. 010 4250 270 
SIIkAJokI
Seurakuntatoimisto ma-ti 
klo 9–13 
p. 010 4250 299
VIhAntI
Seurakuntatoimisto ke-pe 
klo 9–12 
p. 010 4250 271
Taloustoimisto ma-pe klo 9–12 
p. 050 323 1801  

joitukset ke 17.9. klo 18 kir-
kossa. 
kylätoimikuntien yhteinen 
palaveri to 18.9. klo 19 Kuu-
siratin kylätalolla.
kastettu: Joonas Jaakko 
Myllylä ja Jade Oona-Eme-
lia Äijälä 
kuollut: Urpo Veli Törmikos-
ki, 81 ja Eino Johannes Park-
kila, 86.
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Diakoniakylätoimikuntien ja 
diakoniaväen yhteinen ilta 

 to 18.9. klo 18 
 Kesäkodilla 

 Kahvia, makkaranpaistoa, 
 saunomista ym. mukavaa.

w w w.sxc . hu 



20    Nro 29      11.9.2008

1. kivi

Hautausurakoitsijat suhtautuvat 
tulevaisuuteen optimistisesti. Suu-
ret ikäpolvet eläköityvät, laitostu-
vat, hautaantuvat, hajoavat. Nuo-
ret tulevat perässä.

Ammatin varjopuoli on se, ettei 
kysyntää voi lisätä keinotekoisesti. 
Arkkuja voi vuolla varastoon, mut-
ta ihmiset jahkailevat ja nukkuvat 
levottomasti. Jos hautausurakoit-
sija ei ole samassa yritysryppääs-
sä kuin suuri lääketehdas tai van-
hainkotiparkki, asialle ei voi oi-
kein tehdä mitään, sillä ihmisiä ei 
voi suoranaisesti käydä tappamas-
sa kysynnän lisäämiseksi. 

Jos hautausurakoitsija ymmär-
tää kvartaalitalouden lait hän me-

nee isoksi. Hän murskaa pienet 
ja keskisuuret kuoppaamot las-
kemalla hintoja. Ottaa järjettö-
män lainan, rakennuttaa Kiimin-
gin teollisuushalliksi. Ostaa Yli-
kiimingin, pistää sen nummeksi. 
Tekee kontraktin luterilaisen, ka-
tolilaisen ja ortodoksisen kirkon 
kanssa. Nummi aidataan eri us-
kontokuntien mukaan, ja kirkko-
jen  uskovaiset jäsenet rakentavat 
siunauspaikat talkoovoimin. 

Hautausurakoitsija huomaa ly-
hyen kuljetusmatkan todellisen 
edun vasta erään insinöörin eh-
dottaessa putkea. Putki, hän ky-
syy. Putki, vastaa insinööri. Teräk-
sisen sisärakenteen ulkokerroksen 

vahva, kolmekymmentä kilomet-
riä pitkä betoniputki näyttää kau-
kaa katsoen huvipuiston mam-
muttimaiselta liukumäeltä, mut-
ta todellisuudessa sen sisälmyksis-
sä kiiltävä rasvainen teflonpohja 
antaa joutuisan levollisen viimei-
sen liu’un suoraan vanhainkodin 
kattotasanteelle pystytetystä lau-
kaisemosta aina putken päätös-
aseman eteen pystypäin sijoitet-
tuun arkun tapaiseen kapseliin, 
jonka kansi paukahtaa asiakkaan 
laskeuduttua hydraulisen rauhal-
lisesti kiinni, surrr, naps, ja me-
kaaninen ratakiskoteknologia vie 
kapselin kauhalla maasta hauka-
tun kolon viereen, jossa jo omai-

set odottelivatkin.
Kierron nopeuttaminen tapah-

tuu maanlaajuisesti. Valtion hau-
taamo. Kaikki ne, joista on tilas-
tollisia ongelmia, eristetään lai-
toksiin. Jokainen laitos yhdiste-
tään uraputkijärjestelmään, koska 
elämässä on kysymys tuotanto- ja 
energiatehokkuudesta, kuolemasta 
tulee ainoa kaupanala, jonka tule-
vaisuus näyttää positiiviselta.

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

Mistä elämässä on kysymys

Linnanmaalla aloittaa uusi In-
ternational Family Club -perhe-
kerho. 

Kerho on tarkoitettu erityisesti 
maahanmuuttajaperheille. Myös 
suomalaiset, englanninkielisestä 
toiminnasta kiinnostuneet per-
heet ovat tervetulleita mukaan. 
Kerho on avoin sekä kaikkien 

Kansainvälinen perhekerho 
aloittaa Oulussa

A new International Family 
Club starts at St. Luke’s chapel 
in Linnanmaa. The club is a 
meeting place for both foreign 
and Finnish parents who look 
after their children at home. 

The club is especially for 
those parents who find it hard 
to participate in Family Clubs 
held in Finnish. Finnish fami-
lies interested in English acti-
vities are also welcome. The 
club is open to families from 
all Christian denominations 
as well as non-christian back-
grounds.

The Family Club offers an 
opportunity to meet with ot-
her parents and to share the 
joys and challenges of every-
day life. Family Clubs in ge-
neral offer support for paren-
ting as well as a “resting pla-
ce” in the hectic life of families 
with children. The Internatio-
nal Family Club also aims to 
offer a meeting place and peer 
support for foreign families li-
ving in Finland. 

All the activities are held in 

English. The club starts with a 
Christian devotion and is follo-
wed by refreshments and an art 
and craft session for children. 
There is time for parents to 
chat whilst children are play-
ing. The club ends with a led 
session of singing nursery rhy-
mes and songs.

The International Family 
Club meets on Thursdays from 
1pm–2.30pm commencing 
from 18th September. There is 
no fee or enrolment. You can 
come along to any Thursday 
session.

aNu MarDeN

kristillisten suuntausten edusta-
jille että ei-kristityille.

– Tuiran seurakunnassa asuu 
paljon muualta muuttaneita ja 
ajattelimme, että he tarvitsevat 
sellaista perhekerhotoimintaa, jo-
hon osallistumiskynnys on aina-
kin kielen puolesta matala, kertoo 
Tuiran seurakunnan lastenohjaa-
ja Anu Marden.

Hänen mielestään on tärkeää, 
että kerho toimii englannin kie-
lellä. Kerhon toiminta ei poikkea 
suomenkielisestä perhekerhosta 
muuten. Aluksi on – kuten kai-
kissa perhekerhoissa – alkuhar-
taus. Sen jälkeen kahvitellaan ja 
pidetään toimintatuokio lapsil-
le. Lasten leikkiessä vanhemmat 
voivat jutella keskenään. Kerhon 
päätteeksi lauletaan tuttuja las-
tenlauluja.

– Kerhon tapaamisten aihei-
ta ja teemoja suunniteltaessa ote-
taan huomioon kerholaisten toi-
veet, Marden lupaa.

Perhekerho on 
kohtaamispaikka
Perhekerho toimii kohtaamis-
paikkana sekä lapsiaan kotona 
hoitaville suomalaisille että maa-

International Family Club 
starts in Oulu
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hanmuuttajille. 
Kerhossa tapaa muita vanhem-

pia ja pääsee jakamaan arjen iloja 
ja murheita toisten kanssa. Lisäk-
si International Family Club tar-
joaa vertaistukea maahanmuut-
tajaperheille. 

– Kerhon myötä maahanmuut-
tajaperheiden ja kerhossa muka-
na olevien suomalaisperheiden 
välille syntyy vuorovaikutusta, 
Anu Marden ennakoi.

Hän  tietää, millaista on elää 
vieraassa kulttuurissa, sillä hän 
on englantilaisen puolisonsa 
kanssa asunut Englannissa en-
nen perheen muuttoa Ouluun. 
Omasta kokemuksesta hän osaa 
sanoa, että on tärkeää löytää sel-
laisia paikkoja, joissa tapaa muita 
samanlaisessa tilanteessa olevia. 
Paikkoja, joihin on helppo tulla.

Satu laPiNlaMPi

International Family Club ko-
koontuu 18. syyskuuta alkaen tors-
taisin kello 13–14.30 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kerho on maksu-
ton. Mukaan voi tulla silloin, kun 
itselle sopii.
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