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Suomessa on yli 200 000 opiskelevaa nuor-

ta aikuista. Oululaisista joka viides on opis-

kelija. Se tarkoittaa lähemmäs 30 000 hen-

keä. Nuoret aikuiset ja opiskelijat ovat ryhmä, joka 

useimmin kipuilee kirkkosuhteensa kanssa. Omaa 

identiteettiä luodessa karsitaan helposti ne asiat, 

jotka koetaan pakkosyötöksi. 

Kirkko on tehnyt työtä opiskelijoiden parissa yli 

sata vuotta. 1960-luvulta lähtien kirkolla on ollut 

nimettyjä työntekijöitä opiskelijoita ja henkilökun-

taa varten. Toiminta aloitettiin muutamassa lukios-

sa päivystyksen muodossa, johon kuuluivat henki-

lökohtaiset keskustelut, luokkatilanteiden selvitte-

lyä, päivänavauksia ja retkiä.

Nykyisin oppilaitostyöntekijöiden työnkuvat 

vaihtelevat paikkakunnittain. Ammattinimikkees-

tä riippumatta lähtökohta on se, että työ tapah-

tuu oppilaitosten arjen keskellä, ja se palvelee niin 

opiskelijoita kuin henkilökuntaa. Perustana on aja-

tus osallisuuden kirkosta. 

Rauhan Tervehdyksen haastattelussa oululaiset 

oppilaitospastorit totesivat olevansa työpaikkapap-

peja. Niitä samoja löytyy myös armeijasta, sairaa-

loista, laivoilta ja jopa ydinvoimalatyömailta. Seu-

rakunnan työntekijää ei lähdetä hakemaan muual-

ta, vaan hän on jo osa joukkoa. Hän hoitaa sielua, 

laulattaa, kastaa, vihkii ja kasvattaa. 

Lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta yhtä 

läheiseen suhteeseen. Peruskoulussa seurakun-

nat enemmän kuuluvat päivänavausten muodossa 

kuin näkyvät. Pappi ei ole tuttu näky koulun käy-

tävillä. Vain Tampereella tehdään työtä kattavasti 

myös peruskouluissa ja lukioissa. Pahimmillaan suh-

de seurakuntaan voi jäädä pelkästään kirkossa lau-

lettuun suvivirteen.

Kirkko on herännyt kriisiin nuorten aikuisten 

erotessa kirkosta yhä kiihtyvämpään tahtiin. Pelk-

kä esitelmöinti ja suunnittelu ei riitä, vaan tarvi-

taan esimerkillä opettamista. Arjessa läsnä olemi-

nen on yksi tärkeimmistä tavoista vaikuttaa nuor-

ten elämään. Siksi kouluihin tarvitaan lisää korvia 

ja käsiä. 

Aatoksia

Tulevaisuuden tähden

Kumartaa, 
pyllistää
Tunnethan vanhan totuuden kumar-
tamisesta. Kun yhdelle kumartaa, 
toiselle pyllistää. Mutta jos nenä va-
joaa maata kohti vuorotellen jokaisen 
edessä, eikö silloin väistämättä myös 
takalisto loista kaikille. 

Kirkko ja kunnat ovat samankal-
taisen haasteen edessä. Nuoret ai-
kuiset ovat vähenevässä määrin kiin-
nostuneet  molempien toiminnasta. 
Kumpaakin instituutiota vaivaa sa-
ma ongelma: kun kaikkia pitää niin 
kovasti miellyttää, kukaan ei lopulta 
ole tyytyväinen. 

Rivijäsenestä tuntuu helposti sa-
malta kuin yrittäisi pidellä vesi-il-
mapalloa käsissään. Mistään ei oi-
kein saa kiinni, kaikki on kovin ym-
päripyöreää ja liukasta. Kukaan ei sa-
no suoraan, mitä ajattelee. Vain har-
va uskaltaa olla eri mieltä. Vielä har-
vempi avaa uusia keskusteluja. 

Haluan enemmän meteliä, enem-
män selkeitä mielipiteitä! Kirkko hy-
väksyy kaikki, rakastaa kaikkia. Peri-
aatteessa. Pannassa ovat äärimielipi-
teet ja ihmiset, jotka uskaltavat tuoda 
asiansa julki. Virallinen mielipide ja 
hyväksyttävä teko punnitaan etukä-
teen kirkolliskokouksessa. 

Hajuton, mauton ja kärjetön ei in-
nosta. Kunnille kiinnostuksen hiipu-
minen tietää vanhenevia valtuusto-
ja, vähemmän äänestäneitä ja suur-
ta hiljaisten massaa. Kirkon kohdalla 
ongelma on vaikeampi. Kunnan jäse-
nyys on pakollinen, kirkosta pääsee 
halutessaan eroon nettilomakkeella. 

Parikymppinen nuori aikuinen 
lähtee opiskelemaan, muuttaa omaan 
kotiin ehkä kauaskin vanhemmista. 
Nuokkari ja ripari jäivät taakse jo 
hetki sitten. Tässä olisi tarttumisen 

paikka sekä kunnille että seurakun-
nille. Kun mikään ei saa ärsyttää, on 
vaikea saada otetta menevästä ikä-
polvesta. Kunta ja seurakunta jäävät 
nuolemaan näppejään, kun aktiiviset 
nuoret aikuiset häviävät yöhön.

Pyydän suorapuheisuutta ja avoin-
ta keskustelua. Haluan, että se mo-
niarvoisuus, josta puhutaan, näkyy 
pappien kolumneissa, saarnoissa ja 
nuorteniltojen keskusteluissa. Kir-
kon sisällä erilaisten mielipiteiden ja 
erilaisuuden pitäisi olla näkyvä hyve. 
Kärkevääkin keskustelua pitäisi tuo-
da julkisuuteen. Olkaa reilusti asioi-
den puolesta tai niitä vastaan ja pe-
rustelkaa kantanne. 

Koska ongelmia ei ratkaista katso-
matta peiliin, vaadin myös kuntalai-
sia ja kirkon jäseniä toimimaan. Ol-
kaa rohkeita. Kertokaa työntekijöil-
le ja päättäjille mielipiteistänne, toi-
veistanne ja unelmistanne. Pyytäkää 
vastauksia ja keskustelkaa. Muistakaa 
myös kiittää ja kannustaa. 

Millä oikeudella minä asiaan tar-
tun? Kuuluun juuri menetettyyn ikä-
polveen. Niihin, joista suurta osaa ei 
voisi vähempää kiinnostaa. Tänään 
minä en kumarra, vaan selkä suora-
na kerron ajatuksistani. 

ANNe OllikAiNeN
Kirjoittaja on järjestöaktiivi, 

opiskelija ja äiti Temmekseltä

4.9.2008

Opiskelijakin haluaa 
parempaa asumista
Asuminen Suomessa kehittyy ja opiske-
lijakin haluaa laadun noususta omansa. 
Enää vuosiin opiskelijoille ei ole kelvan-
nut halpa soluhuone, vaikka sellaisen oli-
kin kelvattava suurille ikäluokille.

”Aiemmin oletettiin, että opiskelijat 
kaipaisivat ensisijaisesti halpoja asuntoja. 
Silloin rakennettiin lähiöihin, ja rakenta-
misen taso oli mitä sattuu. Nyt asunnon-
tarjoajat haluavat vastata kysyntään.

’Raha on määräävä tekijä, mutta ei saa 
tehdä määrää laadun kustannuksella’ sa-
noo Helsingin opiskelija-asuntosäätiön 
toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi.

Valkjärven mukaan opiskelijoiden 
asumistavoitteet ovat nousseet, mutta ei 
sen enempää kuin muillakaan suomalai-
silla. Suomalaiset käyttävät asumiseen-
sa rahaa enemmän kuin koskaan, eikä se 
voi olla näkymättä opiskelijoiden vaati-
muksissa.”

Helsingin Sanomat 31. elokuuta 2008

Homous on 
kieroutunut taipumus
Suomen Raamattuopiston Säätiön toimin-
nanjohtaja Timo Junkkaala ajattelee perin-
teisesti homoseksuaalisuudesta.

”Jumala on rakkaus, mutta se ei tarkoi-
ta, että meidän rakastumisen tunteitam-
me pitäisi alkaa palvella jumalana. Tällai-
sesta vääristymästä ovat seurauksena esi-
aviolliset, avioliiton ulkopuoliset ja homo-
seksuaaliset suhteet. Kun hylätään Juma-
lan tahto ja itse annetut lupaukset, mielen-
terveyspalvelujen kysyntä kasvaa. 

Kirkossakin kuulee sanottavan, ettei 
Jumala voi tuomita ihmistä, jos ihminen 
toimii sellaisten taipumusten mukaan, joi-
den syntyyn hän ei itse ole voinut vaikut-
taa. Kristittyjen korvissa tämä kuulostaa 
kummalliselta. Mehän olemme aina tien-
neet, että meillä on paljon sellaisia taipu-
muksia, jotka ovat vääriä. Emme saa toi-
mia rakkaudettomasti, itsekkäästi tai vä-
kivaltaisesti, vaikka kaikkeen sellaiseen 
olisi kuinka taipumuksia.”

Kotimaan verkkolehti 31.elokuuta 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Els i  H u t t u n e n

Uusi 
kasvo

Tuoreella oppilaitospastoril-
la Virpi Sillanpää-Posiolla on 
harvinaisen osuva tausta uuteen 
työnkuvaan. Kuusamosta kotoi-
sin olevalle pastorille ovat yli-
opiston teologisen tiedekunnan 
lisäksi tulleet aikanaan tutuksi 
myös hoitoalan oppilaitokset. 

Korvana oppilaille ja opettajille

Oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posio kannustaa kaikkia vanhempia kyselemään 
aktiivisesti nuorisonsa kuulumisia.

– Valmistuin Oulusta sai-
raanhoitajaksi 1990 ja diakonis-
saksi 1991, joten terveydenhoito-
ala  ja ammattikorkeakoulu ovat 
juuri sopivia työkenttiä minulle. 
Tokaluokkalainen tyttöni muu-
ten kysyi, että onko kiva mennä 
ekalle luokalle töihin. Sanoin et-

tä on, Sillanpää-Posio kertoo hy-
myillen.

Oulun seurakuntayhtymän 
palveluksessa työskentelee yli-
opistopastorin lisäksi oppilaitos-
diakoni ja kaksi oppilaitospasto-
ria. Yliopistopastori työskentelee 
yliopiston kampuksilla ja oppilai-
tospastorit ovat jakaneet kaupun-
gin muut oppilaitokset keskenään. 
Työtä tehdään kuitenkin hyvin 
paljon koko tiimin voimin. 

kohtaamisia 
kahviloissa
Työkenttään kuuluvat opiskelijoi-
den lisäksi myös opettajat. Tärke-
ää on olla mukana arjessa. Olen-
naisinta on matala kynnys tul-
la puhumaan, myös muustakin 
kuin ongelmista. 

– Istumme mahdollisimman 
paljon kahviloissa, Sillanpää-Po-
sio tiivistää. 

Oppilaitostyö käy esittäyty-
mässä oppitunneilla, ja välillä 
pidetään omiakin oppitunteja. 
Aiheena voivat olla koulutuksen 
hengelliset asiat tai etiikka. 

Vaikka nuorilla on usein vie-
roksuva suhtautuminen kirk-
koon, negatiivista palautetta tu-
lee hyvin vähän.  

– Oppilaitostyö ei ole niin-
kään julistamista, vaan palvele-
mista. Tarve kuunteleville korvil-
le on suuri, ja juuri ajan antami-
nen on tärkeää. 

Useat oppilaitosten oppilaista 
ovat nuoria, vasta peruskoulunsa 
päättäneitä. Moni on muuttanut 
juuri pois kotoa ja etsii vielä paik-
kaansa uudessa ympäristössä. 

– Autamme myös käytännön 
puolella. Mietitään vaikka sitä, 
kuinka rahat saadaan riittämään. 
Pienellä summalla toimeen tule-
minen voi olla hankalaa.

Omat opiskeluajat mielessä
Sillanpää-Posion mukaan elä-
mänkokemus on oppilaitospas-
torin työssä tärkeää. 

– Ihan nuorena pastorina en 
olisi tähän lähtenyt. Omat opis-
keluajan muistot ovat kyllä nous-
seet mieleen. 

– Olemme luvanneet olla käy-

tettävissä akuutteihin tilantei-
siin. Jokainen meistä on käynyt 
läpi myös kaupungin järjestämän 
kriisityön koulutuksen.

Sillanpää-Posio oli vielä alku-
kesästä Karjasillan seurakunnan 
seurakuntapastori. Kuuden vuo-
den aikana neljän lapsen äidin 
vastuualueena oli lapsityö. 

– Uusi työ sopii siinäkin mie-
lessä minulle, että suvussa on pal-
jon opiskelemaan lähteviä nuoria 
ja vanhin lapsistakin on nyt kah-
deksannella luokalla, joten ikä-
ryhmän asiat pyörivät muuten-
kin mielessä. 

Suurperheen äiti osaa arvostaa 
myös sitä, että työ on arkipainot-
teista.

– Toimitukset ovat jääneet nyt 
pakostakin vähemmälle. Harmit-
taa, kun on pitänyt sanoa ei muu-
tamille tutuille seurakuntalaisil-
le, jotka ovat pyytäneet mukaan 
perhejuhliin, oppilaitospastori 
toteaa, ja lähettää terveiset kai-
kille tutuille. 

elSi huttuNeN
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Tavoitteena yhteishenki
Kirkon tekemä oppilaitostyö tavoittaa tänä syksynä valtaosan Oulun seudun 
ammattiopistossa ja ammattikorkeakoulussa aloittavista opiskelijoista. 

Oppilaitostyön alkusyksy 
on sujunut ryhmäyttä-
misen merkeissä. Uusi-
en opiskelijoiden yhteis-

ten ryhmäytyspäivien tavoittee-
na on hyvä yhteishenki. Oulussa 
kaksi oppilaitospastoria ja -dia-
koni ovat mukana noin 50 opis-
kelijaryhmän ryhmäyttämisessä. 

Päivän aikana tutustutaan 
niin oman opiskeluryhmän jä-
seniin kuin opettajaankin. Ryh-
mäyttämiset auttavat opinto-
jen alkuvaiheessa ja tutkimusten 
mukaan myös vähentävät opiske-
lujen keskeyttämistä.

Myös pienemmissä kunnis-
sa on herätty opiskelijoiden ko-
touttamiseen. Esimerkiksi Piip-
polan käsi- ja taideteollisuusopis-
to oppilaille järjestettiin ryhmäy-
tyspäivä. Järjestelyissä olivat mu-
kana Siikalatvan seurakunnan li-

säksi Piippolan kunta, kansalais-
opisto ja partio. 

– Tämä ei ole oppilaitoksil-
le pakollista, mutta suositelta-
vaa toimintaa, summaa Oulun 
seudun ammattiopiston opetta-
ja Matti Simi valtakunnallisen ti-
lanteen.

Usein toteutus on kiinni ra-
hasta. Oulun seudun ammatti-
opiston Myllytullin yksikössä Si-
min oppilaat, matkailu- ja ohjel-
mapalvelujen tuottamisen kol-
mannen vuoden opiskelijat, ovat 
suunnitelleet päivän ohjelman 
ja huolehtivat sen toteutuksesta. 
Heille se on osa opintoja, erään-
lainen käytännön harjoitus. Oh-
jelmassa on tutustumisleikke-
jä, melontaa ja yhteinen ruokai-
lu. Hietasaaren leirikeskukseen 
myös siirrytään koululta yhdes-
sä kävellen. 

– Keräämme oppilailta jälki-
käteen palautteen, ja eniten sano-
mista tulee juuri kävelymatkasta, 
Simi naurahtaa.

tunti yhteistä 
itsetutkiskelua 
Oppilaitostyölle on varattu oma 
tunti esittäytymiseen. 
– Olen teidän työpaikkapastorin-
ne, aloittaa oppilaitospastori Ka-
tariina Pitkänen esittäytymisen 
tuleville elektroniikka-asentajil-
le Hietasaaressa. 

Pastorintyön lisäksi Pitkä-
nen kertoo olevansa myös mel-
koisen hyvä informaatikko.  
– Useimpiin ongelmiin apu löytyy 
omasta koulusta. En tiedä kaikes-
ta kaikkea, mutta olen melkoisen 
hyvä ottamaan selvää. 

Koska tarkoitus on tutustua, 
jokainen opiskelija esittäytyy 
vuorollaan ja pääsee kertomaan 
itsestään ja luonteestaan myös 
kuvakorttien avulla. 

Parinkymmenen nuoren jou-
kossa istuu myös ryhmän opet-
taja, Eero Inkala. Inkala ei muis-
ta oppilaidensa etunimiä, mut-
ta sukunimet tulevat melkein 
kuin apteekin hyllyltä. Rohkeasti 
hän osallistuu Pitkäsen vetämiin 
tehtäviin ja kertoo itsestään yh-
tä avoimesti kuin oppilaat. Eikö 
opettaja pelkää auktoriteetin me-
nettämistä? 

– Se ei ole käynyt edes mieles-
sä, Inkala toteaa hymyssä suin. 

Pitkänen kannattaa opettajien 
mukanaoloa. 

– Tässä opiskelija ymmärtää, 
että opettajakin on ihminen. Eh-

kä hänelle on sen jälkeen helpom-
pi tulla puhumaan asioista. Esi-
merkillä opettamalla saavuttaa 
usein paljon.

Ryhmän 
positiivinen voima
Pitkänen ei myöskään itse pelkää 
auktoriteetin menetystä, vaan to-
teaa, että on ”hirveän kova juo-
maan kahvia”. Se on avoin kutsu 
kaikille istumaan samaan pöy-
tään, kun vain papinkauluksen 
näkee. Se herättää jo vähän hy-
mistelyä. 

Mikäli opiskelijalla on tarve 

Faktaa
* Oppilaitostyö on kirkon työtä peruskouluissa, lukioissa, ammatil-

lisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja ai-

kuiskoulutuskeskuksissa. 

* Yhteistyön lähtökohtana on kasvatus, jossa kirkon ja oppilaitosten 

perustehtävät leikkaavat toisensa.

* Päätoimisia oppilaitospappeja ja -diakoneja on suurimmissa seura-

kunnissa yhteensä yli 50. Lisäksi monissa seurakunnissa yhteistyö op-

pilaitosten kanssa on annettu jonkun työntekijän vastuulle.

* Oulussa oppilaitostyössä työskentelevät yliopistopastori Ari Savu-

oja, ammatillisen koulutuksen oppilaitospastorit Katariina Pitkänen 

ja Virpi Sillanpää-Posio sekä oppilaitosdiakoni Salla Tuominen. Kan-

sainvälisen työn pastori Àrpád Kovács työskentelee myös ulkomaa-

laistaustaisten opiskelijoiden kanssa.

puhua kahden kesken, oppilai-
tospastorin voi tavata koululla, 
oppilaitostyön tiloissa Kirkko-
kadulla tai kutsua vaikka kylään. 
Yhteyttä voi ottaa tekstiviestillä, 
soittamalla ja sähköpostilla. 

Tärkeämpää kuin tutustumi-
nen oppilaitospastoriin on kui-
tenkin synnyttää ryhmässä koke-
muksia yhdessä tekemisestä. In-
kalan, Pitkäsen ja Simin mieles-
tä on tärkeää, että ryhmä löytää 
oman positiivisen voimansa. 

– Paras opettaja on usein siinä 
vieressä, Inkala kiteyttää. 

elSi huttuNeN

Oppilaitospastori Katariina Pitkänen uskoo, että moni opiskelija yllättyy nähdessään 
papin oppilaitoksen tapahtumissa.
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Kiiminkiläisten levy soi

laulujen turvallinen sanoma on 
aina ajankohtainen. 

Kuluvana vuonna Yhteisvas-
tuun teemana on vammaisten 
nuorten työllistyminen. Aihe oli 
esillä myös levyn julkistamis-
juhlassa. Marjut Korjola Kynnys 
ry:stä nimesi vammaisten työllis-
tymisen yhteiskunnan tasa-arvon 
kulmakiveksi. Hän patisti työn-
antajia tosissaan miettimään, mi-
tä he voisivat erilaisille työnhaki-
joille tarjota; kaikilta työpaikoil-
ta löytyy tehtäviä, joiden suorit-
tamisessa muodollinen pätevyys 
ei ole tarpeen.

Levyn jakelua koordinoiva 
diakoniatyöntekijä Erja Haho 
Kiimingin seurakunnasta ehdot-
ti, että yritykset voisivat toteuttaa 
yhteisvastuuta myös ostamalla le-
vyä liikelahjoiksi.
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”Seurakuntayhteistyö 
tukee uskonnollista 
kasvatusta. Lapset 
oppivat messusävelmät 
ja virret kuin 
luonnostaan. Olen 
kuullut, kuinka he 
laulavat messusävelmiä 
jopa marketin pihoilla.

eeVA-liiSA PietiläiNeN

oukko kiiminkiläisiä 
muusikoita ja kuorolaisia 
on julkaissut levyn Yhteis-
vastuukeräyksen hyväk-

si. Siunaa, armas kotini -nimisel-
lä levyllä soivat tutut ja upouu-
det lasten hengelliset laulut soi-
tinsäestysten siivittäminä. 

Tuoreella levyllä esiintyvät Ee-
va-Liisa Pietiläisen johtama Kii-
minkijoen koulun kuoro, sekä 
neljä ryhmää Kiimingin seura-
kunnasta: Vanamot- lauluyhtye, 
poikakuoro, kirkkokuoro ja pro-
jektikuoro. Puikoissa ovat kant-
torit Marja Ainali, Ulla Metsän-
heimo ja Jarkko Metsänheimo. 
Soolonumeroita esittävät muun 
muassa laulajat Matti Laurila 
ja Tuomo Nikkola sekä viulisti 
Merja Pyykkönen.

Cd-levystä on otettu 1 000 
kappaleen painos. Myynti tapah-
tuu vapaaehtoistyönä pääasiassa 
kuorolaisten kautta. Levyn hinta 
15 euroa menee lyhentämättömä-
nä yhteisvastuun hyväksi.

– Levyn ilmestymistä olikin 

jo odotettu jännityksellä varsin-
kin pienten kuorolaisten keskuu-
dessa. Levynteko on ollut pit-
kä prosessi. Ensimmäiset ääni-
tykset tehtiin toukokuussa 2007, 
kertoo Kiimin-
gin seurakun-
nan kanttori 
Jarkko Metsän-
heimo. 

Levyä varten 
tilattiin paljon 
uusia, värik-
käitä sovituk-
sia esimerkiksi 
Arto Turpelal-
ta, Hannu Vir-
piltä ja Tuomo 
Nikkolalta. 

koululaiset 
innolla mukana
Idea levyn valmistamisesta virisi 
keväällä 2007 kanttori Marja Ai-
nalin toimesta. Kempeleen seura-
kunnassa aiemmin toteutettu le-
vytyshanke innoitti kiiminkiläi-
siäkin eteenpäin. Yhteistyö Kii-

minkijoen koulun kanssa syntyi 
luontevasti.

Luokanopettaja Eeva-Liisa 
Pietiläisen mukaan lapsia ei ole 
tarvinnut houkutella projektiin. 

Kuoroperin-
teistään tun-
netussa Kii-
mingissä riit-
tää laulutai-
toisia lapsia. 

– Kuoroon 
kuuluminen 
on oppilaille 
tärkeää. Lau-
laminen on 
monille ainoa 
harrastus. 

Koulukuo-
ron johtaja 
on mielissään 

Kiimingin seurakunnan aktii-
visuudesta yhteistyön ehdottaja-
na. Koulun kuorot ovat vierailleet 
seurakunnan tilaisuuksissa kes-
kimäärin kolmesti lukukaudes-
sa. Lisäksi ovat koululaiskirkot. 
Kohokohtiin on kuulunut avus-

E r ja  H a h o

Kiiminkiläisen yhteistyön voimannäytteen, Siunaa armas kotini -levyn, julkistamisjuhlaa vietettiin elokuussa. Kuvassa Kiiminkijoen koulun kuorolaisia.

taminen radiojumalanpalveluk-
sissa.

Pietiläisen mukaan kuorolau-
lu on oiva keino kasvattaa yhteis-
vastuuta, yhteishenkeä ja suvait-
sevaisuutta. Koulun suurkuoroon 
osallistuminen on ainutlaatui-
nen, luokkarajat ylittävä sosiaali-
nen tapahtuma. Näköpiiri laaje-
nee myös sitä kautta, että musiik-
kia viedään erilaisille yleisöille.

– Kun olemme vierailleet pal-
velukodeissa laulamassa, lapset 
ovat oppineet miten musiikki voi 
vaikuttaa ihmisiin. Lapsille oli 
ensin järkytys, kun jotkut van-
hukset itkivät. Heille täytyi se-
littää, ettei se johdu siitä että esi-
tys olisi ollut huono, Pietiläinen 
kertoo.

Myynnissä 
useana vuonna
Siunaa, armas kotini -levyä on 
tarkoitus myydä useana vuonna. 
Yhteisvastuukeräyksen teemat ja 
keräyskohteet muuttuvat, mutta 
Jarkko Metsänheimon mukaan 

J
    Yhteisvastuun hyväksi
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Maata  kiertelemässä Äitipuolten 
vertaistukiryhmä 
aloittaa
Uusperheiden äitipuolille tar-
koitettu vertaistukiryhmä 
käynnistyy Oulussa 11. syys-
kuuta. Ryhmään ovat terve-
tulleita naiset, joiden uudella 
puolisolla on alaikäisiä, huol-
lettavassa iässä olevia lapsia. 

Äitipuolet kokoontuvat 
paitsi kahvittelun ja leppoisan 
rupattelun, myös äitipuolen 
rooliin liittyvien erityistee-
mojen merkeissä. Tarkoituk-
sena on jakaa samankaltai-
seen elämäntilanteeseen liit-
tyviä asioita, olla toinen tois-
tensa tukena sekä rohkaista 
kasvamaan ihmisenä ja äiti-
puolena. 

Ryhmä on maksuton ja se 
kokoontuu torstai-iltaisin kel-
lo 19–20.30. Ilmoittaudu mu-
kaan 10.9. mennessä nume-
roon 040 5958 960.

Tsekissä on paljon kirkkoja, 
mutta vähän uskovaisia. 
Muutama vuosi sitten jul-
kaistun tutkimuksen mu-

kaan vain 34 prosenttia tsekeis-
tä kuuluu johonkin uskontoon. 
Tsekki on Euroopan ateistisin 
maa, tutkimus julistaa. 

Ei uskoisi. Esimerkiksi Pra-
hassa tuntuu olevan kirkkoja jo-
ka korttelissa. Ne eivät ole kuiten-
kaan kukoistavan uskon temppe-
leitä vaan lähinnä museoita. Niis-
sä tramppaavat etupäässä turistit.

jeesus ja ufot
Jos tsekiltä kysyy, uskooko hän 
Jeesukseen, voisi saman tien ky-
syä, uskooko hän ufoihin. Reak-
tio on sama; epäuskoinen ja häm-
mentynyt.

Tsekit eivät usko, että kristin-
uskolla olisi heille mitään annet-
tavaa. Kirkot ajavat vain omia 
etujaan ja yrittävät määrätä, mi-
tä kunnon kansalaisen on ajatel-
tava. 

Kristinusko, islam, hindulai-
suus ja muut uskonnot ovat tse-
kille päällepäsmäröintiä ja hullu-
tusta. Jotain vanhentunutta, joka 
ei kuulu tähän aikaan.

Tsekki ei ota vastaan, mitä hä-
nelle tuputetaan, sillä tsekki in-
hoaa tuputusta. Kommunistival-
lan aikana hän oli uskovinaan 
vallanpitäjien höpötyksiin, mut-
ta todellisuudessa hän viis veisasi. 
Hän halusi vain olla rauhassa.

Moskovan laboratorio
Tsekkien uskonnottomuuteen 
vaikutti tietysti kommunistival-

Tsekissä asuu pakanoita
ta, joka kohteli uskontoja kaik-
kein ankarimmin juuri Tsekko-
slovakiassa. Maa oli Moskoval-
le jonkinlainen laboratorio, jos-
sa usko yritettiin nyhtää vaikka 
hohtimilla.

Kommunisteilla oli Tsekko-
slovakiassa hyvä maaperä. Tse-
kit ovat olleet uskonnonvastaisia 
jo kauan. Alue on saanut mais-
taa vuosisatoja uskonnon nur-
jista puolista, hyvistä puolista ei 
niinkään.

Kehitys alkoi jo keskiajalla, 
uskonpuhdistajasta nimeltä Jan 
Hus. Hän eli 1400-luvulla sata 
vuotta ennen varsinaista uskon-
puhdistusta. Hus oli protestantti 
ennen protestanttisuutta.

Katolinen kirkko poltti nisku-
roija Husin roviolla, mutta Husin 
kannattajat eivät talttuneet. Hus-
siitit nousivat taisteluun aluetta 
hallinnutta Pyhää saksalais-roo-
malaista keisarikuntaa vastaan. 
Rauhansopimuksessa hyväksyt-
tiin lähes kaikki Jan Husin vaa-
timukset katolisen kirkon uudis-
tamisesta.

Vastauskonpuhdistus 
myrkytti
Tsekeistä tuli protestantte-
ja. Sitten syttyi 30-vuotinen so-
ta 1600-luvun alussa. Katolinen 
kirkko sai vallan ja ryhtyi kovin 
ottein vastauskonpuhdistukseen. 
Tsekit pakotettiin uskomaan jo-
tain, mitä he eivät halunneet us-
koa eivätkä loppujen lopuksi us-
koneetkaan. 

Tämä on tsekkien tarina. Kaut-
ta aikojen tsekkejä on vaadittu us-

komaan sellaista, mitä he eivät ole 
halunneet uskoa. Vastauskonpuh-
distus, natsimiehitys, kommunis-
tivalta. Vallanpitäjät toivat ylhääl-
tä ajatusmaailmansa. Siksi tsekit 
suhtautuvat tyrkyttäjiin epäluu-
loisesti. He eivät halua, että heitä 
manipuloidaan.

Vaikka tsekit ovat uskonnotto-
mia, useimmat heistä uskovat jo-
honkin. Uskon kohde ei ole aina 
määriteltävissä. Kysymyksessä on 
”jokin”, kuten ilmaisu kuuluu.

Tsekkien väitetään sisimmis-
sään etsivät jonkinlaista johda-
tusta, mikä pohjimmiltaan on 
tietysti uskonnollista.

– Jopa rationaaliset ihmiset 
haluavat uskoa johonkin, joka 

on heitä itseään suurempaa. He 
kaipaavat jotain, joka tekisi hei-
dän elämänsä merkitykselliseksi, 
sanoi tsekkiläinen sosiologi Da-
na Hamplova Los Angeles Time-
sin haastattelussa.

Professori Pavel Rican praha-
laisesta Kaarlen yliopistosta kut-
suu ”johonkin” uskomista rap-
peutuneeksi uskonnollisuudeksi.

– Taikausko, kultit, tällaiset 
asiat merkitsevät monille ihmi-
sille nykyään pelastusta, Rican 
sanoo Los Angeles Timesissa.

PekkA heliN

w w w.sxc . hu /  Kev in  Mar k  Wo o d w w w.sxc . hu /  J a s o n D jan g

w w w.sxc . hu /  Euan St ra i t o n

Siikajoen 
seurakunta-
toimisto muutti
Siikajoen seurakuntatoimisto 
on muuttanut syyskuun alus-
sa Siikajoenkylälle entisen Sii-
kajoen kunnantoimiston ti-
loihin. Toimiston yhteydessä 
toimii myös diakoniatoimis-
to.  Uusi osoite on Kauppatie 
2, 92320 Siikajoki.

Toimisto- ja virastoasioi-
den lisäksi toimiston kautta 
voi varata seurakunnan tiloja 
ja seurakunnan työntekijöitä 
eri tilaisuuksiin.

Seurakuntatoimisto on 
avoinna maanantaisin ja tiis-
taisin kello 9–13, puhelinnu-
mero on 010 4250 299.

Kiireellisissä asioissa voi 
soittaa toimistosihteeri An-
ne Nygårdille numeroon 044  
3438 148 tai Ruukin kirkko-
herranvirastoon, puhelin 010 
4250 270. 

Kiiminkiin 
Ideapark- 
työryhmä 
Kiimingin Välikylään ollaan 
perustamassa Ideapark-kaup-
pakeskusta, johon odotetaan 
miljoonia kävijöitä vuodessa. 
Kiimingin seura-kunta perus-
taa työryhmän miettimään, 
mitä haasteita uusi elämyskes-
kus tuo seura-kuntatyölle.

Lempäälän seurakunnan 
kokemusten mukaan paikal-
lisen seurakunnan tulee ol-
la aktiivinen jo  kauppakes-
kuksen suunnittelun alkuvai-
heessa. 

Kirkkoneuvosto valit-
si Ideapark-työryhmään Kii-
mingin kirkkoneuvoston jä-
senet Marjo Korhosen, Ari 
Kauppilan, Risto Vuorjoen ja 
kirkkoherra Pauli Niemelän. 

Tynin kirkko Prahassa on ravintoloiden välittömässä läheisyydessä. Pyhän Vituksen katedraali on Prahan suurimpia turistirysiä.

Raatihuoneen kello Prahassa on täynnä kristillistä tematiikkaa.
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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

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

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

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 

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

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

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

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

Ilmainen jalkojen
virheasentotutkimus!

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

Tuomiokirkon kuoriurut otettiin käyttöön 29.6.1983. Käyttöönottojuhlassa 
Maija Tynkkynen esitti barokkimusiikkia, muun muassa Pachelbelin ja Bachin 
teoksia. Urkujen juhlakonsertissa hän esittää osin samoja teoksia.

Yhteistä taivalta 
jo 25 vuotta
Urkuri Maija Tynkkysen 

työt ovat ylevällä pai-
kalla. Työhuone sijaitsee 
Oulun tuomiokirkon ur-

kuparvella pienessä komerohuo-
neessa. Siellä häntä katselee sei-
nältä rivi valokuvia, tuomio-
kirkon entisiä urkureita. Kaik-
ki miehiä, sillä Maija Tynkkynen 
on Suomen ensimmäinen nai-
nen, joka on valittiin tuomiokir-
kon urkuriksi.

Historiallinen valinta tehtiin 
vuonna 1972. Siihen aikaan Mai-
ja Tynkkynen työskenteli Hel-
singissä Malmin seurakunnassa 
kanttorina.

– Eivät valintaani uskoneet 
ainakaan kuorolaiseni Malmin 
seurakunnassa, yllätys oli heille 
aikamoinen, Tynkkynen kertoo.

Urkurina Maija Tynkkynen 
vastaa tuomiokirkkoseurakun-
nassa soitinmusiikista, seura-
kunnan kanttoreiden vastuulla 
on laulumusiikki. Toisin sanoen 
Tynkkysen tehtävänä on soittaa 
ja ylläpitää Oulun tuomiokirkon 
soittimia eli kaksia urkuja se-

kä cembaloa, pianoa ja kryptan 
sähköurkuja, minkä hän kollego-
jen mukaan tekeekin hyvin ja an-
taumuksella.

Tärkeä osa urkurin työtä on 
konserttisarjojen suunnittelu 
ja käytännön järjestelyistä vas-
taaminen. Kun urkutaiteilijoita 
ja muita muusikoita kutsutaan 
tuomiokirkkoon esiintymään, 
on taustalla paljon näkymätön-
tä työtä; kirjeenvaihtoa, käytän-
nön järjestelyjä, urkujen virittä-
mistä, konsertista tiedottamista, 
ylipäätään vieraan viihtyisyyden 
varmistamista. Tärkeää on, että 
vieras viihtyy ja tulee mielellään 
uudelleenkin.

– Oulun tuomiokirkkoon ur-
kureita vetävät kirkon isot urut, 
sillä tämän kokoisia  urkuja ei 
Suomessa ole monia. Itse soitan 
konserteissa yleensä molempia 
urkuja, sekä parvella olevia että 
kuoriurkuja, Tynkkynen kertoo. 

Parvella oleva urut ovat tyylil-
tään romanttiset. Kirkon kuoris-
sa eli etuosassa olevat, 25 vuot-
ta sitten käyttöönotetut urut so-

pivat parhaiten barokkimusiikin 
esittämiseen.

Kuoriurut hankittiin kirk-
koon, jotta pienimuotoisissa, in-
tiimeissä tilaisuuksissa kaikki 
voisivat olla lähellä toisiaan, niin 
pappi, kanttori kuin seurakunta-
laisetkin. 

– Pienissä häissä ja koululais-
ten ja päiväkotilasten vierailu-
jen yhteydessä käytetään yleen-
sä kuoriurkuja ja ihmiset istuvat 
kirkon etuosassa. Iltajumalanpal-
veluksissa sen sijaan ihmiset ovat 
hajallaan kuka milläkin laidalla 
kirkkoa, joten niiltä osin ajatus ei 
ole toteutunut, Tynkkynen toteaa 
hymyillen.

SAtu lAPiNlAMPi

Kuoriurkujen 25-vuotisjuhlakon-
sertissa esiintyy Maija Tynkky-
nen. Konsertti on tuomiokirkos-
sa torstaina 4.9. kello 19. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy. Ohjelmaleh-
tinen maksaa 5 euroa, tuotto lah-
joitetaan lähetystyölle.
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Postia mielipidepalstalle: 
Mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden mieli-
piteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi), postitse (PL 102, 
90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 444. 
Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen 
tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekste-
jä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Pitääkö syödä kaikki?
Ottaisin kantaa 1. kivi palstal-
le: ”Pitää syödä kaikki” (RT 26 
14.8.2008).
Lihavuus voi olla monelle ongel-
ma. Itse olen pullea ja tiedän mil-
tä se tuntuu, kun kuulen päivittäin 
pilkallisia/ivallisia naurunaiheita ja 
tuntumia siitä mitä lihavuus on.

Pullukka en haluaisi olla. Haluai-
sin olla hoikka kuin pajunvitsa. Mut-
ta en ole. On niin hemmetin vaike-

aa saada painoa vähemmäksi olen-
naisesta.

Tuokin on väärä sanonta: ”Pitää 
syödä kaikki”, sillä monta murua li-
hava haluaa jättää syömättä, mutta 
nälkä on kova, koska vatsalaukku on 
suuri ja leventynyt.

Mutta pullukalle pätee sama kuin 
muillekin: ”Kohtuus kaikessa, pullo 
päivässä”.

Loppukommentiksi sanon vain 

sen, että monille pullukoille liha-
vuus on ongelmana, muttei varmas-
tikaan ongelma, sillä vähentämällä 
vähä vähältä ruoka-annoksia ja syö-
mällä paljon vihanneksia, mutta sii-
näkin kohtuudella, varmasti laihtuu. 
Niin myös minä ja näin on jo tapah-
tunut.

MARjA-heleeNA NieMelä 
Oulu

A nn i  K innu n e n

Huone on matka omiin muistoihin ja mielikuviin, joita tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunula (takana) herättää työryhmänsä kanssa eri tavoin. Halaus muistuttaa Markus 
Lampelaa ihmisen lämmöstä. On hyvä olla.

Huone
Taide- ja persoonan-

hoitokokemus. 
Tapahtuu kaikkien 
aistien välityksellä 
henkilökohtaisesti. 
Kesto 20 minuuttia.

8.–10. syyskuuta 
Real Deal / 

Kellarigalleria, 
Isokatu 10

Taidetta silmät kiinni
Kellarigallerian portais-

ta nousevat ylös halti-
oituneet, raikkaat kas-
vot. Tulija on käynyt 

Huoneessa, persoonan hoidos-
sa. Noin kymmenen neliön tila 
skeittimuotiliikkeen alakerras-
sa muuttui äsken taideteokseksi, 
jossa keskityttiin yhden ihmisen 
kokemuksiin ja muistoihin. Ko-
kija on varannut itselleen kah-
denkymmenen minuutin ajan, 
lukenut alkusanat ja irrottautu-
nut arjesta silmät kiinni, sukka-
sillaan. 

Huoneessa ympäristö on läs-
nä vain tunto-, haju- ja kuulo-
aistin kautta, ja ajattelu kääntyy 
sisäänpäin. Mielen portit avau-
tuvat ja johtavat vaikka syksyi-
seen metsään. 

– Kun minua ensimmäisen 
kerran otettiin kädestä kiinni, 

tuli mieleeni Maan korvessa kul-
kevi lapsosen tie, kertoo muusik-
ko Markus Lampela. Hän pää-
si koekaniiniksi teoksen harjoi-
tusvaiheessa, elokuun puolen 
välin jälkeen.

Sisäisen liikkeen herättelijöi-
tä ovat tanssitaiteilijat Pirjo Yli-
Maunula ja Vaatu Kalajoki se-
kä äänimaailman luoja Pekko 
Koskinen. 

– Joskus mielletään, että 
tanssia on vaikea ymmärtää. 
Tämän esityksen kohdalla ei ole 
niin. Kaksi maailmaa, kokijan 
ja tanssijan maailmat kohtaavat, 
Pirjo Yli-Maunula miettii.

Ryhmällä on ollut jo kaksi 
hoitopäivää Oulun musiikkivi-
deofestivaaleilla. Tulossa ovat 
kolmen iltapäivän sessiot Oulu 
2008 -elämyspuistossa.

Kokija, Markus Lampela ei 

halua paljastaa Huoneesta lii-
kaa. Hän haluaa jättää uusille 
asiakkaille tilaa tuntea itse.

Lampela valitsi kolmesta hoi-
tovaihtoehdosta lempeän. Muut 
vaihtoehdot ovat voimakkaan 
tumma ja satumainen. 

– Minulle tuli välittämisen 
kokemus. Kun minua halat-
tiin teoksen aikana, sain mel-
kein kyyneleet silmiini. Tunne 
oli niin hieno. Ihminen on aika 
lämmin olento.

– Taisin sanoa silloin, että tu-
len joku päivä uudestaan, Lam-
pela kertoo silmät loistaen. 

luotettava opastus 
vie pelon
Moniaistillinen teos on taitei-
lijoiden mukaan fiktiivistä hoi-
toa, jonka tarkoituksena on ih-
misen lähestyminen. Paranta-

misesta ei siis ole kysymys. 
Lampela kertoo kuitenkin 

Huoneen synnyttäneen jotain 
uutta: Lisää halauksia arkipäi-
vään. Niitä vaihdetaan teoksen 
niin ikään kokeneen naispuoli-
sen työkaverin kanssa.

– Meillä on oma henkilö-
kohtainen mutta toisaalta yh-
distävä kokemus samasta asias-
ta. Halaamme joka päivä, aina 
ensimmäisen kerran kohdates-
samme.

Lampela on kertonut teok-
sesta myös yhtyekumppanilleen 
Soivassa Siilissä. 

– Seuraavana ajatuksena oli, 
että enpä olisi sanonut mitään. 
Halusin pitää kokemuksen itsel-
läni, hän naurahtaa.

Huoneeseen tulijoita hän 
kannustaa astumaan rohkeasti.

– Silmät kiinni oleminen voi 

pelottaa: Säikytetäänkö minut? 
Tämä ei kuitenkaan ole shokki-
hoitoa. Sinusta pidetään huolta. 
Ei tarvitse pelätä mitään, ei tar-
vitse tavallaan odottaakaan mi-
tään, Markus Lampela miettii. 

Kellarigalleria muuttuu seu-
raavan kerran kokemusteok-
seksi 8.–10. syyskuuta. Aikoja 
voi varata Kadonneen kaupun-
gin infokioskilta Rotuaarilta tai 
taiteilijoilta. Teokseen liittyvä 
johdanto ja ”hoito-ohje” on lu-
ettavissa sekä suomeksi tai eng-
lanniksi. 

Nopeimmat ehtivät myös 
Kellarigalleriassa olevaan näyt-
telyyn. Syyskuun ensimmäisel-
lä viikolla esitellään Jonimatti 
Joutsijärven ja Pekko Koskisen 
kuva- ja sanataidetta.

hANNA l. hOlOPAiNeN 

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

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
Su 7.9. klo 10 jumalanpalvelus Karjasillan 
kirkosta, toimittaa Erja Järvi,
avustaa Katja Ylitalo, kanttorina Juha So-
ranta. Mieskuoro TervasCanto.
Su 7.9. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lapsi-
työnohjaaja Marjaana Lassi puhuu
Perheen sunnuntaista.

RadiotiedotYhdistykset

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 10.9. klo 15.40 Naisen allakka. Opiskelija 
Suvi Eriksson kolumnoi.
To 11.9. klo 15.40 Kasvun paikka. Kumpi kas-
vattaa enemmän, voitto vai tappio?
Kärppien valmentajaa Matti Alataloa haastat-
telee Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,9 Mhz
Su 7.9. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lapsityönoh-
jaaja Marjaana Lassi puhuu
Perheen sunnuntaista.
Su 7.9. messu Ylivieskan kirkosta.

Muut seurakunnat

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 6.9.  klo 18.00 Evankeliumin Ilta, 
 Jean Roos. 
La 13.9. klo 18.00 Ylistyksen, Sanan
 ja Esirukouksen Ilta
 TERVETULOA!

TILAISUUTEMME
Su 7.9. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS

Ke 10.9. klo 19.00 ISRAEL ILTA
mukana toimittaja Heikki Kangas

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu:http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

5.-7.9.VUOSIKONGRESSI Helsingissä, kaikki tervetulleita! (Oulun osas-
tossa EI OLE jumalanpalvelusta eikä pyhäkoulua su 7.9.)

To 4.9. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Himala-
jan lähetti Raija Hannila, God`s Bell, rukouspalvelu, 
tarjoilu, aihe: Kutsuttu lähtemään. Su 7.9. klo 11 

Ehtoollisjuhla & pyhäkoulu, lounas, Risto Wotschke, rukouspalvelua. Su klo 14-20 
Syyskauden avaus Umpimähkän leirikeskuksessa Oulunsalossa, nyyttärit. Ti 9.9.
klo 13 Päiväpiiri. Ti klo 18 Alfa-kurssi. Ke 10.9. klo 18 Nuortenilta. www.oulu.svk.fi  
Tervetuloa!

Palveluja tarjotaan

Tapahtumat

Vuokralle tarjotaan

Paikkoja avoinna

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: su 7.9. klo 15 Kastellin kirkolla Oulussa 
ja klo 18.30 Outi ja Vesa Äärelällä, Pensastie 5 A 1, Oulunsalo. To 11.9. 
klo 18.30 Utajärven seurakuntakeskuksessa.
Körttifoorumi Aholansaaressa 12.-14.9. “Herännäisyys tänään ja huomen-
na?” Oulusta pyritään järjestämään yhteiskyyditys. Jos olet kiinnostunut 
lähtemään mukaan, soita puh 0400-893 382.

          Kellonkartano 2008:         
           















  Olet lämpimästi tervetullut!   

Su 7.9. klo 16.30 Pyhäkoulu. 
Klo 17 Seurat Heino Kouva. 
To 11.9. klo 17 Lähetyspiiri. Raija 
ja Jorma Hirvensalo tuovat Viron 
terveisiä. To 11.9. klo 19 Nuorten- 
ja opiskelijailta. Tervetuloa!

Su 7.9. Perhepyhäkoulu klo 13 
ja Seurat klo 15 Niilo Karjalai-
nen, Jorma Räisänen. Ti 9.9. 
Raamattupiiri klo 15. Kol 2. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Silmätautien
erikoislääkärit
Anneli Mankinen
Stina Rinne
Inkeri Vuopala
Isokatu 43 � 373 927

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 � 554 4360

Naisten Linja tarjoaa koulutuksen ja työnohjauksen. Tiedusteluihin vastaa 
koordinaattori Salla Ahola, p. 050 505 0631 

tai oulu@naistenlinja.com.

UUSIA VAPAAEHTOISIA PÄIVYSTÄJIÄ

Naisten Linja on valtakunnallinen, maksuton neuvontapuhelin väkivaltaa 
kokeneille naisille. Naisten Linja hakee Ouluun

www.naistenlinja.com

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn-

tekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi 

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

PÄÄKIRJANPITÄJÄN VIRKA
sijoituspaikkana hallinto- ja talouspalvelut

Lisätietoja antaa talousjohtaja Arja Ahonen p. 040 5020 108.
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 

seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy torstaina 18.9.2008 klo 15.00.

www.ohsrk.� 

Pe 5.9. klo 19 LIFT – ilta. Su 7.9. klo 11 Ehtool-
lisjuhla (kaste), perhelounas, Jari Mykkänen, 
Seurakuntakuoro. Ke 10.9. klo 19 Sana ja ruko-
us, Akseli Hirvaskoski, Pasi Markkanen
TERVETULOA!

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

OULUN AURINKOKODISSA

j A k e l u h ä i R i ö t 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
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Tienristeyksessä
Seisotko sinä tienristeyksessä? Oletko aloittanut opiskelun, uuden harrastuksen tai 
oletko uudessa työssä? Seisot uusien haasteiden ja mahdollisuuksien äärellä. Tuon kai-
ken uuden keskellä ei sinun tarvitse olla yksin. Tienristeyksestä muodostuu risti.

Risti on geometrinen kuvio, joka koostuu kahdesta viivasta, jotka leikkaavat toi-
sensa 90 asteen kulmassa, niin että toinen tai kumpikin viivoista jakaantuu kahteen 
osaan. Näin selittää ristiä Wikipedia, mutta risti on myös paljon muuta. Se on viesti 
siitä, että Jumala rakastaa sinua.

Jeesus on sinun kanssasi. Kasteella sinun otsaasi ja rintaasi on piirretty ristinmerkki, 
ristinmerkki todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus on 
sinut lunastanut  ja kutsunut opetuslapsekseen. Sinut on ristinmerkillä (kuin plus-
merkillä) merkitty Jeesuksen omien joukkoon. Risti kokoaa kaikki maailman kristityt 
yhteen, nuoret ja vanhat.

Ristinmerkin jälki ei näy ulospäin, mutta se on jättänyt jälkensä sinuun. Se pysyy 
mukanasi kaikkialla. Elämä ei ole vain omassa varassasi, vaan olet myös taivaallisen 
Isän oma.

Jumala itse on luvannut olla tukenasi kaikessa, mitä elämä eteesi tuo. Risti on myös 
merkki tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen kohtauksesta. Se on rajan merkki. Se oli sitä 
silloin, kun se pystytettiin kaukaiselle Golgatalle meidän vuoksemme. Sitä se on myös 
tänään ja sitä se on kun viimeisen kerran seisomme rajalla.

Risti –
Risti, jonka läpi Jumala katselee meitä ja jonka läpi me näemme hänet.
Kristuksen risti –
Kohtaamispaikka.
Ole siis siunattu valitsemallasi tiellä: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Amen.

ViRPi SillANPää-POSiO
oppilaitospastori

Jeesus antaa elämän on aiheena 17. sunnuntaina helluntaista. Mielenkiintoista sun-
nuntaille on erityisesti sen kutsumanimi kirkkovuoden kierrossa: perinteisesti tätä 
pyhää on kutsuttu pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Evankeliumi perustelee 

nimitystä näin: ”Jeesus on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman 
vallan. Siksi häneen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan. Kerran luoma-
kunta vapautetaan katoavaisuuden orjuudesta.” 

Evankeliumitekstit puhuvat uudesta elämästä, jonka Jeesus lahjoittaa. Tällä kertaa 
päivän evankeliumiksi on valikoitunut puhutteleva kertomus Lasaruksen kuolleista he-
rättämisestä. Lasarushan oli Jeesukselle hyvin rakas. Martta tuli Jeesusta vastaan mat-
kallaan ja totesi hänelle syvänä vakaumuksenaan: ”Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei 
olisi kuollut.” Samaa toteaa hieman myöhemmin Maria. Betaniassa on suuri suru. Myös 
Jeesus joutuu liikutuksen valtaan. Hän lupasi sisaruksille Lasaruksen nousevan kuolleis-
ta. Niin usein Johanneksen evankeliumissa toistuva ”väärinymmärrys” toteutuu jälleen. 
Martta käsittää Jeesuksen tarkoittavan viimeisen päivän ylösnousemusta.

Jerusalemin itkemisen lisäksi tämä raamatunkohta on toinen, jossa Jeesuksen sano-
taan itkeneen. Hän menee Lasaruksen haudalle ja kivi poistetaan haudan suulta. Jeesus 
rukoilee Jumalaa jykevästi: ”Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä 
kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta, minä sanon tämän näiden ympärilläni 
seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut.” Jeesus kytkee 
suuren ihmeen vahvasti Jumalan voimaan, ei maallisiin taikavoimiin.

Jeesuksen voimakas huuto ”Lasarus, tule ulos!” on varmasti ollut vapisuttava ja dra-
maattinen ääni haudan suulla. Lasarus tulee Raamatun kertoman mukaan ulos hau-
dastaan ”jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittämänä”. Johanneksen evanke-
liumin mukaan monet paikalla olleet juutalaiset uskoivat Jeesukseen kuolleista herät-
tämisihmeen nähtyään.

PekkA tuOMikOSki

Päivän psalmi Ps. 86: 10–13
Ensimmäinen lukukappale 
Job 19: 25–27
Toinen lukukappale 2.Kor. 4: 7–14
Evankeliumi Joh. 11: 21–29 (30–31) 
32–45

Jeesus, kuoleman voittaja.

Sinulla on elämän ja kuoleman avaimet.

Me elämme kivun ja kuoleman maailmassa,

mutta sinä olet kulkenut yli rajan.

Sinä nousit haudastasi ja elät ikuisesti.

Kiitämme, että kuolema on voitettu.

Kiitämme, että pimeydellä

ei ole valtaa meihin.

Kiitos, että tänäkin päivänä

sinä voit sytyttää valosi

kuoleman ja surun keskelle.

Ylistämme sinua armostasi.

w w w. sxc . hu



10    Nro 28      4.9.2008

– Äänellä se variskin laulaa. 

Oulun Evankelisten Opiskelijoiden ta-

paamisissa diakoni-sosionomiksi opiskele-

va Maria Orjala nauttii laulamisesta, vaik-

kei omasta mielestä osaakaan. Hän myön-

tää olevansa laulukirjansa suhteen vanhoil-

linen. – Mää yritän aina kannustaa Siikka-

ria.
Lohtajalta kotoisin oleva Orjala on ol-

lut mukana EO:n toiminnassa kolme vuot-

ta, siitä lähtien, kun muutti Ouluun opiske-

lemaan. Oulun EO:laiset kokoontuvat kes-

kiviikkoisin Pyhän Luukkaan kappelissa, 

Linnanmaalla. Vaikka Orjala on Siikkarin 

eli Siionin kanteleen kannattaja, lauletaan 

opiskelijailloissa myös uusien laulukansioi-

den toivotuimpia hittejä – kevyempiä hen-

gellisiä lauluja, ei vain virsiä.

EO-ilta alkaa kuitenkin alkuhartaudella, 

jonka jälkeen on puhujavieraan vuoro. Pu-

heiden aiheet ovat uskonnollisia, mutta loka-

kuun ensimmäinen aihe ”Tunnustus – liian 

hapokasta?” kertoo kenties, ettei asioita lä-

hestytä liian tiukkapipoisesti. Puhujavieraan 

esityksen jälkeen keskustelu jatkuu kahvipöy-

dän ääressä siirtyen yleensä kuitenkin lopulta 

muihin, arkisempiin aiheisiin. 

– Toisinaan aihe herättää vilkasta keskus-

telua, toisinaan vähemmän.

Järjestön vapaa-ajanvastaavana Orjala ko-

kee, ettei aktiivisena toimiminen ole hidasta-

nut hänen opiskelujaan. – Vaikka koulupäi-

vän jälkeen tuntuu, että on väsynyt ja kuol-

lut, tapaamisessa piristyy. Saan voimaa. 

Maria 
kannattaa Siikkaria

Ja vaikka ”Oulussa ploosaa”, Orjala ei 

myönnä jäävänsä pois tapaamisesta huo-

non sään takia. Naureskellen hän myöntää, 

että silloin pikemminkin kysytään, menis-

kö joku autolla.

– Ai niin, onhan meillä myös raamattu-

piiri ja kuoro! 

Oulun EO:n viikoittainen sählyvuoro on 

kuitenkin urheilulliselle Orjalalle ”ominta 

toimintaa”. Kaikki halukkaat pääsevät pe-

laamaan, sillä ryhmässä ei aseteta tasovaa-

timuksia. Orjalan mielestä sähly on helppo 

tapa tutustua ihmisiin, vaikka olisi vähän 

arempi tai vähemmän puhelias ihminen. 

– Muutenkin mun mielestä olisi tärkein-

tä, että toiminta ei jäisi vain yhteen tapaami-

seen, vaan olisi mukana elämistä.

Alkoholi ei kuulu EO:n toimintaan eikä 

Orjalan mielestä kristilliseen elämään. 

– Mulla ainakin on paljon hauskempaa 

ilman. Ihmisillä olisi varmasti vähemmän 

ongelmia ilman alkoholia.

Oulun EO:n toiminnassa on mukana 

kaikkien alojen opiskelijoita, joista Orja-

lan arvion mukaan enemmistö on miehiä. 

Valtakunnallisilla Evankeliumijuhlilla ou-

lulaiset saivatkin tunnuslauseekseen: Sa-

naa, Siikkaria ja sulhasehdokkaita. Omana 

mainossloganina Orjala kannustaa mukaan 

kaikkia opiskelijoita, jotka ovat kiinnostu-

neet vaihtoehtoisesta illanviettotavasta.

– Mukana on mukavaa porukkaa, tutus-

tuu ihmisiin ja saa elää yhteydessä!

27-vuotias elektroniikkaa pääaineenaan opiskeleva Matti Tikanmäki on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt olla monessa juo-nessa ja järjestössä mukana: Oulun Teekka-riyhdistyksen entinen kulttuurisika on toi-minut niin Oulun yliopiston ylioppilaskun-nan edustajistossa, sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvostossa, kuin sähköinsi-nöörikillan hallituksessakin. Matti on myös körttiopiskelija.
Körttiopiskelijoita Tikanmäki ei kuiten-kaan luokittelisi järjestöksi. – Voisi kutsua nykyaikaisella termillä, yhteisö. 
Körttiopiskelijat ei ole rekisteröitynyt yh-distys, vaan toimii Herättäjä-Yhdistyksen alaisuudessa. Se antaa pienellä ihmismää-rällä pyörivälle toiminnalle enemmän jous-tavuutta, kun vastuutehtäviä hallituksineen ei ole tarvinnut asettaa. Myös toimintaan osallistujien määrät vaihtelevat. – Ei voi sa-noa päälukua. Toisinaan meitä on seuroissa 20, joskus viisi.

Joka toinen torstai körttiopiskelijat ko-koontuvat kotiseuroille, jonne järjestäjän vastuulla on hankkia hengenravinnon eli pu-hujavieraan lisäksi myös maalliset herkut. 
Körttiopiskelijat tapaavat toisiaan myös lyöttäydytään yhteen -periaatteella, jolloin hengellisyyden lisäksi yhdessäoloon liitty-vät usein taide ja hauskanpito. Körttiopis-kelijoiden piirissä on järjestetty esimerkik-si Ars Palmaris -kädentaitokokoontumisia ja 50-luvun iltamat, jossa pukeuduttiin ajan 

hengen mukaisesti ja katsottiin Kulkuri ja joutsen -elokuva. 
Sen verran kulinaristi Tikanmäki tietää olevansa, että päätti viime keväänä paaston sijasta toteuttaa seuroissa syntyneen idean ekopaastosta, jossa tarkoituksena on luopua itselle turhiksi tai omaa ympäristöään kuor-mittaviksi kokemistaan asioista ja tavoista. Körttiopiskelijoiden keskuudesta perustet-tiin Facebook-ryhmä Ekopaasto, johon liit-tyi 170 ihmistä. Ryhmässä jaettiin tietoa ja toteutettiin ekologisia elintapoja: sähköttö-minä iltoina sammuivat tietokoneet ja televi-sioiden piuhat irrotettiin pistorasioista, toisi-naan suosittiin lihan sijaan kasvisruokaa.

Tikanmäen mukaan körttiläisyys on hel-posti lähestyttävä herätysliike. – Mukaan on ehkä helpompi tulla – hyvä paikka epäileväl-le Tuomaalle, kiteyttää Tikanmäki. 
Eikä usko ole aina itsestäänselvyys hänel-le itselleenkään. – Jatkuvaa kamppailuahan tämä on, kun itseensäkin uskominen on jos-kus vaikeaa.
Tikanmäki itse oli sanojensa mukaan normaali seurakuntanuori – Herättäjäjuh-lia on takana vasta kuudet. Vaimon kautta hän on kuitenkin lopullisesti ”löytänyt sen oman paikkansa”.  Herännäisyydessä Tikan-mäkeen erityisesti ”kolahtivat” melodiat ja melankolisuus, ja hän onkin – usean muun toimen ohella – viisivuotiaan Körttiopiske-lijakuoron innokas laulumies.

Matista 
on moneksi
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Marko 
polkee monia polkuja

– Oulussa on hyviä polkuja, vaikka onkin 

tasaista, tietää maastopyöräilyä harrasta-

va Marko Malvisto. Hänen oma polkunsa 

on kulkenut Heinäveden, Enontekiön, Sot-

kamon ja Helsingin kautta Ouluun, mis-

sä 25-vuotias taloustieteen opiskelija toimii 

myös OPKO:n Oulun ev.lut. Opiskelijalähe-

tyksen aktiivisena jäsenenä ja taloudenhoi-

tajana.

OPKO:n lauantai-iltainen tapaaminen 

on opintojen ohella vähittäistavarakaupas-

sa työskentelevälle Malvistolle ”viikon hui-

lahduspaikka”. 

– Tapaamisessa Raamatun opetus on it-

selle tärkeintä – saa Sanan ravintoa. Ja nä-

kee ystäviä.

Ilta Öbergin talolla alkaa kahvittelulla. 

Raamatunopetustuokiot ovat lyhyitä, noin 

puolituntisia. – Pitkän viikon jälkeen ei jak-

sa kuunnella mitään saarnaa. 

Puhujan esityksen jälkeen aihetta pure-

taan pienryhmissä ja loppuun on varattu ai-

kaa yleiseen, vapaampaan keskusteluun. Pu-

hujavieraat valitaan hallituksen yhteisen nä-

kemyksen mukaan ja hallituksen musiikki-

tiimi vastaa musiikista. – Aina meillä on vä-

hintään joku piano-kitaraviritys.

Perjantaisin OPKO:laiset pelaavat sählyä ja 

liikunnallisesta yhdessäolosta kiinnostuneil-

le on järjestetty myös vaelluksia ja laskettelu-

reissuja. Pyöräilystä innostunut Malvisto on 

yrittänyt saada myös muita OPKO:laisia kiin-

nostumaan lajista, mutta toistaiseksi huonoin 

tuloksin: kolmetuntiset pyöräilyreissut Virpi-

niemen kumpuileviin maastoihin hän tekee 

oman kaveriporukkansa kanssa. 

OPKO on mukana vuosittain toteutta-

massa Boksi-aktiota. He kiertävät opiskeli-

joiden ovilla ja pyytävät vapaaehtoisia osal-

listumaan mielipidekyselyyn, jolla hahmote-

taan vastaajan kiinnostusta hengellisiin asi-

oihin ja kristilliseen toimintaan. 

– Osa täyttää sen ihan mielenkiinnosta, 

jotkut kieltäytyvät, tietää Malvisto. Yleises-

ti hän kokee, että vastaanotto on positiivis-

ta. Opiskelijat suhtautuvat avoimesti asiaan 

ja ovat valmiita puhumaan rohkeasti henki-

lökohtaisista näkemyksistään.

Malviston elämässä uskonto on ollut vah-

vasti mukana lapsesta asti ja merkitsee ”käy-

tännössä kaikkea”. 

– Uskon kautta saan elää armahdettuna 

syntisenä täällä maan päällä ja päästä kerran 

taivaaseen Jeesuksen luo. 

Hän on kuitenkin kokenut kauden, jolloin 

omaa uskoa oli tarkasteltava kriittisesti: 

– Uskonko mää sen takia, että vanhem-

mat on sen mun päähän syöttänyt?

OPKO:n toiminnassa Malvisto saa ”lada-

ta akkuja” ja vastuutehtävän kautta karttuu 

taloustieteilijälle tärkeä kirjanpitokokemus. 

Malviston arvion mukaan OPKO-illoissa käy 

yleensä 20–30 opiskelijaa. 

– Syksyn alussa näkyy mukana uusia kas-

voja ja porukka vakiintuu jouluun mennes-

sä. Hänelle sosiaalisen verkoston luonti on-

kin tärkeää osa toimintaa.

– Äänellä se variskin laulaa. 

Oulun Evankelisten Opiskelijoiden ta-

paamisissa diakoni-sosionomiksi opiskele-

va Maria Orjala nauttii laulamisesta, vaik-

kei omasta mielestä osaakaan. Hän myön-

tää olevansa laulukirjansa suhteen vanhoil-

linen. – Mää yritän aina kannustaa Siikka-

ria.
Lohtajalta kotoisin oleva Orjala on ol-

lut mukana EO:n toiminnassa kolme vuot-

ta, siitä lähtien, kun muutti Ouluun opiske-

lemaan. Oulun EO:laiset kokoontuvat kes-

kiviikkoisin Pyhän Luukkaan kappelissa, 

Linnanmaalla. Vaikka Orjala on Siikkarin 

eli Siionin kanteleen kannattaja, lauletaan 

opiskelijailloissa myös uusien laulukansioi-

den toivotuimpia hittejä – kevyempiä hen-

gellisiä lauluja, ei vain virsiä.

EO-ilta alkaa kuitenkin alkuhartaudella, 

jonka jälkeen on puhujavieraan vuoro. Pu-

heiden aiheet ovat uskonnollisia, mutta loka-

kuun ensimmäinen aihe ”Tunnustus – liian 

hapokasta?” kertoo kenties, ettei asioita lä-

hestytä liian tiukkapipoisesti. Puhujavieraan 

esityksen jälkeen keskustelu jatkuu kahvipöy-

dän ääressä siirtyen yleensä kuitenkin lopulta 

muihin, arkisempiin aiheisiin. 

– Toisinaan aihe herättää vilkasta keskus-

telua, toisinaan vähemmän.

Järjestön vapaa-ajanvastaavana Orjala ko-

kee, ettei aktiivisena toimiminen ole hidasta-

nut hänen opiskelujaan. – Vaikka koulupäi-

vän jälkeen tuntuu, että on väsynyt ja kuol-

lut, tapaamisessa piristyy. Saan voimaa. 

Maria 
kannattaa Siikkaria

Ja vaikka ”Oulussa ploosaa”, Orjala ei 

myönnä jäävänsä pois tapaamisesta huo-

non sään takia. Naureskellen hän myöntää, 

että silloin pikemminkin kysytään, menis-

kö joku autolla.

– Ai niin, onhan meillä myös raamattu-

piiri ja kuoro! 

Oulun EO:n viikoittainen sählyvuoro on 

kuitenkin urheilulliselle Orjalalle ”ominta 

toimintaa”. Kaikki halukkaat pääsevät pe-

laamaan, sillä ryhmässä ei aseteta tasovaa-

timuksia. Orjalan mielestä sähly on helppo 

tapa tutustua ihmisiin, vaikka olisi vähän 

arempi tai vähemmän puhelias ihminen. 

– Muutenkin mun mielestä olisi tärkein-

tä, että toiminta ei jäisi vain yhteen tapaami-

seen, vaan olisi mukana elämistä.

Alkoholi ei kuulu EO:n toimintaan eikä 

Orjalan mielestä kristilliseen elämään. 

– Mulla ainakin on paljon hauskempaa 

ilman. Ihmisillä olisi varmasti vähemmän 

ongelmia ilman alkoholia.

Oulun EO:n toiminnassa on mukana 

kaikkien alojen opiskelijoita, joista Orja-

lan arvion mukaan enemmistö on miehiä. 

Valtakunnallisilla Evankeliumijuhlilla ou-

lulaiset saivatkin tunnuslauseekseen: Sa-

naa, Siikkaria ja sulhasehdokkaita. Omana 

mainossloganina Orjala kannustaa mukaan 

kaikkia opiskelijoita, jotka ovat kiinnostu-

neet vaihtoehtoisesta illanviettotavasta.

– Mukana on mukavaa porukkaa, tutus-

tuu ihmisiin ja saa elää yhteydessä!

Kristillistä 
opiskelijatyötä 
tekeviä järjestöjä

Evankelisuus
Oulun Evankeliset Opiskelijat
www.sley.fi
miikapol@mail.student.oulu.fi

Herännäisyys
Oulun körttiopiskelijat
www.h-y.fi
kaisamal@mail.student.oulu.fi

Lestadiolaisuus 
Lähetysyhdistys Rauhan Sana
www.lyrs.fi
lyrs@na.netppl.fi

Lestadiolainen Uusheräys
www.uusherays.fi
jorma.raisanen@uusherays.fi

Viidesläisyys
Oulun ev.lut. Opiskelijalähetys ry, 
OPKO 
www.opko.fi
antti.leinonen@opko.fi

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kan-
sanlähetys
www.sekl.fi
p-pohjanmaankl@sekl.fi

tekStit: MARjO häkkiNeN
kuVAt : jAANi FöhR
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 7.9. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Tii-
na Kinnunen. Urkurina Mai-
ja Tynkkynen ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Oulun 
Laulu. 
Messu su 7.9. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Kirkkokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 7.9. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Katja Ylita-
lo, kanttorina Juha Soranta. 
Mieskuoro TervasCanto. Ra-
diointi Radio Dei. Mahdolli-
suus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 7.9. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Sanna Okko-
la, kanttorina Ilkka Järviö. 
Perhemessu su 7.9. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Mirjami Dutton, avus-
tavat Petri Satomaa, Sirpa 
Kemppainen, Hanna Parta-
nen, Päivi Sutinen, Kati Nais-
niemi ja Atte Kääriäinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Päi-
vä- ja iltapäiväkerholaisia. 
Perhemessu su 7.9. klo 12 
Kaukovainion kappelissa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avusta-
vat Heidi Karvonen, Auli Ki-
pinä ja Eveliina Korkea-aho, 
kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit. 

Messu su 7.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, avustavat Mik-
ko Salmi ja Maria-Ritva Koi-
vukangas, kanttorina Juha 
Pöykkö. 
Messu su 7.9. klo 16 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Sanna 
Okkola, saarna Maire Kuop-
pala, avustavat Erja Järvi ja 
Katja Ylitalo, 10-bändi Esa 
Rättyän johdolla. Kymppi-
leirin kiitosjumalanpalvelus.  
Messun jälkeen leirimuiste-
lot. 
Viikkomessu to 11.9. klo 18  
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo.

Tuiran seurakunta
Messu su 7.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 7.9. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 7.9. 
klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Taru Änges-
levä. 
Messu su 7.9. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Mar-
kus Mähönen, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. 
Sanajumalanpalvelus su 7.9. 
klo 12 Rajakylän seurakunta-
kodissa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. 

Iltamessu su 7.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, kanttorina 
Taru Ängeslevä. 
Viikkomessu ke 10.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 7.9. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Mart-
ti Pennanen, kanttorina San-
na Leppäniemi.
Messu su 7.9. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Messu 7.9. klo 12 Hintan seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Samuli Kokko. Lähetys-
väen syyskauden avajaiset.

YLIkIIMIngIn aLue
Sanajumalanpalvelus su 7.9. 
klo 10 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Messu su 7.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, saarnaa Jonna Kallio-
koski, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Vieraita Tahko-
kankaalta. Kirkkokahvit. 

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
7.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Pekka Siljander, kanttorina 
Katri Niskakangas.

Kempele
Messu su 7.9. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Timo Riihimäki, 
kanttorina Marjo Irjala.

Kiiminki
Messu su 7.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
kanttorina Helena Ylimaula.
Messu su 7.9. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Saija Kronqvist, kantto-
rina Helena Ylimaula.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 7.9. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, kanttori-
na Mika Kotkaranta. Nais-
voimistelijat avustavat. Kirk-
kokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 7.9. 
klo 15  Vanamossa Tupokses-
sa. Olohuoneen väki avus-
taa, mm. lapsiryhmät laula-
vat. Mehu- ja kahvitarjoilu.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
7.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Virsimessu su 7.9. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Ossi Ka-
java.

Pudasjärvi
Messu su 7.9. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, avustaa Os-
kari Holmström, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Opettajien, 
veteraaniopettajien ja kou-
lutoimen kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit.

Siikalatva
keStILä
Messu su 7.9. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Urpo 
Luokkala, kanttorina Jonna 
Koistinen.

PIIPPoLa
Messu su 7.9. klo 12 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Jonna Kois-
tinen. 

PuLkkILa
Messu su 7.9. klo 10 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittavat 
Mauri Laakso ja Martti Ark-
kila, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Mukana SLEY:n Kes-
ki-Pohjanmaan evankelinen 
kuoro. SLEY:n Pohjois-Suo-
men piirin syysjuhla seura-
kuntatalolla. Ruokailu ja 
kirkkokahvit. 

PYhäntä
Messu su 7.9. klo 12 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Sulo 
Kautto, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

RantSILa
Perhekirkko su 7.9. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen. 5-vuo-
tiaiden sekä 70- ja 75-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhlat 
seurakuntatalossa. 

Siikasalo
RuukkI
Messu su 7.9. klo 10 Paavo-
lan kirkossa. Toimittaa Reino 
Tanjunen.

SIIkaJokI
Messu su 7.9. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman. 
Mukana seurakunnan kirk-
kokuoro. 

VIhantI
Sanajumalanpalvelus su 
7.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki, kantto-
rina Asko Rautakoski.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
7.9. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Isokään-
tä, kanttorina Pentti Korkia-
koski.

teMMeS
Sanajumalanpalvelus su 7.9. 
klo 12 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.

Sa
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Tyrnävän kirkko on vuodelta 1873.
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4.–11.9.2008

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

Liekki palaa -musikaali 
kertoo kutsusta ja lähtemisestä

enot Oulussa 

Liekki palaa on Liekit-musikaa-
lin inspiroimana syntynyt mu-
sikaali kutsusta, valinnoista ja 
lähtemisestä. Oulussa musikaali 

esitetään torstaina 11.9. kello 19 Poh-
jankartanossa salissa osoitteessa Su-
vantokatu 1. Haukiputaalla musikaa-
li nähdään toimintakeskus Jatulissa 
perjantaina 12.9. kello 18. 

Liekki palaa kertoo Laurasta ja Jo-
nista. Se on heidän rakkaustarinan-

sa ja samalla kahden hyvin erilaisen 
ihmisen kohtaaminen. Toinen heistä 
tahtoo parantaa maailmaa ja toinen 
tehdä uraa. 

Musikaali saa kantaesityksensä 
Pohjois-Suomessa. Sen jälkeen esitys 
kiertää Suomea noin 30 paikkakun-
nalla. Musikaalin levy julkaistiin elo-
kuussa 2008. Musikaalilipun hinta on 
Oulussa 10 euroa ja Haukiputaalla 15 
euroa.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 5.9. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
aamupiiri la 6.9. klo 10, Van-
ha Pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 6.9. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 9.9. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Jaakko Kalta-
kari ja Matti Pennanen.
Miestenpiiri ke 10.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
kesähartaudet:
To 4.9. klo 18.30, Kuntotalo. 
Hanna-Maija Karjalainen.
Pe 5.9. klo 14, Intiön hoiva-
koti. Anna-Mari Heikkinen.
Ke 10.9. klo 15, Senioritalo. 
Jyrki Vaaramo.
To 11.9. klo 14, Keskustan pal-
velukeskus. Tiina Kinnunen.
To 11.9. klo 18.30, Kuntotalo. 
Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
herännäisseurat su 7.9. klo 
15, Kastellin kirkko. Hetki Sii-
onin virsien ja lyhyiden seu-
rapuheiden parissa.
Raamattupiirit: 
To 4.9. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 10.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 11.9. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 11.9. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 4.9. ja 11.9. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 4.9. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Liekki palaa -musikaali to 
11.9. klo 19, Pohjankartano, 
Suvantokatu 1. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 9.9. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kouluaikamme virsiä, Esko 
Laukkanen.
urkukonsertti to 4.9. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Maija 
Tynkkynen. Kirkon kuoriu-
rut täyttävät 25 vuotta. Oh-
jelmassa saksalaista ja rans-
kalaista barokkimusiikkia. 

Ohjelma 5 € lähetystyölle.

Karjasillan seurakunta
konsertti syöpälasten hy-
väksi to 11.9. klo 19, Pyhän 
Andreaan kirkko. Kalevi Ki-
viniemi, urut ja Cantio Laudis 
-kuoro, johtajana Olli Heikki-
lä. Ohjelma 10 €. 

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Diakoniatyön ajanvaraus  
maanantaisin klo 9–11 p. 08 
531 3219 tai diakoniatoimis-
to, Nokelantie 39.
Juttutupa ma 8.9. klo 13, 
Kastellin kirkko. Päiväkah-
vit pappilassa. Keskustellaan 
ajankohtaisista tai sinulle 
tärkeistä asioista.
Ystävänkamari ti 9.9. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Kaikil-
le avoin porinapaikka kahvin 
ja hyvän seuran kera.
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 10.9. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Diakoniapiirit: 
Ma 8.9. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 10.9. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakoniapiiri to 4.9. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Diakoniamyyjäiset la 6.9. 
klo 10–15, Koskelan seura-
kuntakoti. Ks. erillinen il-
moitus.

Yhteinen seurakunta-
palvelu
näköVaMMaISet
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 11.9. 
klo 13–14.30, Öbergin talo. 
näkövammaisten retki hau-
kiputaalle ma 22.9. Tutustu-
taan kirkkoon, ruokaillaan 
leirikeskuksessa sekä vierail-
laan Kellonkartanossa ja ka-
lasatamassa. Hinta 8 € sis. 
matkan, ruokailun ja kahvit. 
Lähtö klo 10 linja-autoase-
man tilausajolaiturista. Pa-
luu noin klo 16. Ilm. viimeis-
tään 12.9. p. (08) 3161 340.

PäIhDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 5.9. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja on avoinna ma-ke ja pe 
klo 10–14, la klo 12–15. 
Lähetyssoppi to 11.9. klo 
10–14, Keskustan seurakun-

tatalo. Tuoreita leivonnai-
sia, käsitöitä, arpoja ja muu-
ta mukavaa. Sopen vohveli-
kahvit kannattaa kokea. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 11.9. klo 14, 
Vanha Pappila. Vierailu Aini 
Törmälehdon huvilalla, Äi-
märuohontie 57.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 4.9. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. Perhei-
den yhteistä toimintaa lei-
kin, laulun ja askartelun pa-
rissa. 

Karjasillan seurakunta
helmi-muskari ke 10.9. 
klo 17.30, Kastellin kirkko. 
2–3-vuotiaille lapsille. 12 las-
ta. Lukukausi 50 €. Ohjaaja-
na Maria Portaankorva.
Ihana vauvakirkko su 14.9. 
klo 17, Kastellin kirkko. Vau-
vat, taaperot ja leikki-ikäi-
set. Kirkkokahvit ja -soseet. 
Ip-pyhäkoulu to 4.9. ja 11.9.  
klo 14, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Iltapäiväkerholaisille ja 
muille 7–9-vuotiaille.
kolmen polven perhekerho 
ma 8.9. klo 10–11.30, Kairos-
koti. Kohtaamispaikka kodin   
vanhuksille ja vieraaksi tule-
ville lapsiperheille. Lasten-
ohjaaja Auli Kipinä ja van-
hustyön diakonissa Asta Lei-
nonen.
Perhekerhot: 
Ma 8.9. klo 10, Sarasuon päi-
väkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 9.9. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ke 10.9. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 10.9. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli.
Ke 10.9. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 10.9. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 10.9. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Perheiden yhteistä toimin-
taa leikin, laulun ja askarte-
lun parissa. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 7.9. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Juma-
lanpalveluksen yhteydessä.
Perhekerhot: 
Ti 9.9. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 10.9. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 10.9. klo 9.30, Kuivasjär-

ven seurakuntakoti. 
Ke 10.9. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 10.9. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 11.9. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Perheiden yhteistä toimin-
taa leikin, laulun ja askarte-
lun parissa. 

Oulujoen seurakunta
Luontosunnuntai su 7.9. klo 
12–15, Timosenkosken luon-
tokoulu. Toiminnallista yh-
dessäoloa luontokoulun pi-
hapiirissä, nuotiolauluja hai-
tarin säestyksellä, leikkiä 
metsäneläimen johdolla ja  
letunpaistoa.
Perhekerhot:
Ke 10.9. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 10.9. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 10.9. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 10.9. klo 9.30, Myllyojan 

seurakuntatalo. 
Ke 10.9. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Perheiden yhteistä toimin-
taa leikin, laulun ja askarte-
lun parissa. 

YLIkIIMIngIn aLue
Perhekerho to 4.9. ja 11.9. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Perheiden yhteis-
tä toimintaa leikin, laulun ja 
askartelun parissa.  

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista erillisessä ilmoituk-
sessa sekä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Nuoret
karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan isoskoulutus. Isoskou-
lutuksen aloituskerta 10.9. 
Kaukovainion kappelilla tai 

17.9. Öbergin talossa klo 
17.30–19. Lisätietoja nuori-
sotyönohjaaja Hanna Liuska 
p. 040 5747147.

Karjasillan seurakunta
nuorten musiikkipiiri ke 
10.9. klo 17–18, Maikkulan 
kappeli. Nuottikorvattomil-
le ja  -korvallisille nuorille.
nuortenilta ke 10.9. klo 
19–20.30, Kaukovainion kap-
peli. Ilta pelailun, jutustelun 
ja hiljentymisen parissa. Tar-
jolla myös pientä purtavaa.

Tuiran seurakunta
Meri-toppilan yökahvila pe 
5.9. klo 20–23, Kuivaamoka-
tu 6. Yhdessäoloa, pelailua 
ja pientä purtavaa yläkoulu-
ikäisille.
Yökahvila Pöllö pe 5.9. klo 
20, Kuovitie 6. Yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa 
yläkouluikäisille.

J a r m o Ku lo n e n
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4.–11.9.2008enot Oulussa 

Karjasillan seurakunnassa on aloittanut uusi dia-
koniaryhmä. Ryhmä kokoaa yhteen nuoria ja van-
hoja, kokeneita tekijöitä ja uusia kokeilijoita. 

Jos tuntuu, että haluaisi auttaa jotenkin lähim-
mäisiään, vapaaehtoinen diakoniaryhmä on var-
teenotettava vaihtoehto. Auttamishaluaan voi to-
teuttaa käytännön diakonialla. Mitä se on, siihen 
jokainen ryhmäläinen voi vaikuttaa. 

Mahdollisia ovat esimerkiksi vierailut palvelu-
taloon, yhteisvastuutempausten järjestäminen ja 
kaukaisempien lähimmäisten auttaminen Kirkon 
ulkomaanavun kautta.

Diakoniaryhmä kokoontuu Maikkulan kappe-
lilla kahden viikon välein, keskiviikkoisin kello 18. 
Seuraava kokoontuminen on 10. syyskuuta. 

Voit osallistua oman aikataulusi mukaan, sil-
loin kun sinulle sopii. Ryhmässä pääset myös ide-
oimaan ja luomaan sisältöä toiminnalle. 

Vetäjinä Maikkulan alueen nuorisotyöntekijä 
Henrik Ketola 040 730 4118 ja diakoniatyöntekijä 
Anu Kontio 040 574 7162.

Maikkulassa perehdytään 
käytännön diakoniaan

Tapahtumiin vapaa pääsy. Tilaisuuden ajaksi järjestetään las-
tenhoito, johon ilmoittautumiset olavi.makela@evl. . Virtaa 
välillämme -iltatapahtumassa käsitellään mm. puheen ja musii-
kin avulla parisuhteessa elämisen asioita. Tapahtumaan ovat 
tervetulleita kaikki itsensä nuoriksi aikuisiksi kokevat ihmiset 
yksin, kaksin tai kavereiden kanssa. Iltatapahtuman jälkeen on 
mahdollista tulla kirkkoon yhteiseen messuun.

Kaakkurin koululla, Pesätie 15
klo 17.00  
Musiikkia Johanna Kurkela bändeineen. 
Seksuaali- ja pariterapeutit 
Pekka Mustonen ja Riitta Ala-Luhtala.
klo 18.30  
Kevyt iltapala Pyhän Andreaan kirkossa, 
Sulkakuja 8
klo 19.30  
Messu Pyhän Andreaan kirkossa

Turvallisesti yhdessä
la 13.9. klo 17–21

Isoskoulutus (2.) ke 10.9. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena 10.9. ja 24.9. Kuka 
minä olen? Valitse koulutus-
kerroista paremmin sopiva. 
nuortenilta ke 10.9. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 
tuiran isoskoulutusleirit: 
Leiri I 19.–21.9. 
Leiri II 10.–12.10. 
Rokuan leirikeskuksessa. Tar-
koitettu uusille isoskoulutet-
taville. Valitse leireistä itsel-
lesi paremmin sopiva. Leirit 
täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä, ilmoittaudu lei-
ri I:lle viim. 4.9. www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Ilmoit-
tautuminen on sitova, il-
man pätevää syytä pois jää-
vältä peritään 20 € järjeste-
lymaksu. Lisätietoja Merja 
Oksman, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 
Vanhojen isosten leiri 
19.–21.9. Rokuan leirikes-
kus. Lähtö Tuiran kirkolta ja 
paluu messuun Pyhän Tuo-
maan kirkkoon klo 12. Mu-
kaan mahtuu 30. Ilmoittau-
du viim. 12.9. Lisätietoja Ans-
si Putilalta, anssi.putila@evl.
fi, p. 050 340 8982. 

Nuoret aikuiset 
Sarastus-kuoro to 4.9. ja 
11.9. klo 18, Öbergin talo. 
Uudet laulajat tervetulleita, 
erityisesti miesäänet. Noora 
Kataja p. 040 741 1331.
Peli- ja saunailta ke 10.9. 
klo 18–21, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Oma pyyhe 
mukaan. Nuotion äärellä il-
tapala ja päätöshartaus.

oPISkeLIJaJäRJeStöt
oPkon opiskelijailta la 6.9. 
klo 19, Öbergin talo. Juma-
lan Israel, Juha Muukkonen.
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 10.9. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Enkeleitä, onhan heitä?, 
Harri Joensuu.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ke 10.9. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiirit ke 10.9. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 11.9. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 11.9. klo 
12, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Syntymäpäiväjuhla 80-vuo-
tiaille su 21.9. Karjasillan 
kirkko. Aloitamme juhlan 
kokoontumalla klo 10 mes-
suun ja jatkamme juhlaa seu-
rakuntasalissa. Juhla päättyy 
klo 13. Ilm. ja tiedustelut vii-
meistään 12.9. kirkkoherran-
virastoon, p. 5313 200.
eläkeläisten kerhot: 
To 4.9. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ma 8.9. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 11.9. klo 13, Kastellin kirk-
ko. 
To 11.9. klo 13.30–15, Karja-

sillan kirkko. 
Seurakuntakerhot:
Ma 8.9. klo 13.30–15, Cari-
tas-Koti. Aloitamme syksyn 
kerhotoiminnan sisäpihalla 
makkaraa paistaen ja yhteis-
laulujen merkeissä. Muka-
na Auttavat kädet -palvelu-
piirin vapaaehtoisia. Sateen 
sattuessa Caritas-salissa.
Ti 9.9. klo 13, Höyhtyän pal-
velukeskus, Mummon kama-
ri. Palvelukeskuksen asuk-
kaille ja alueen muille ikäih-
misille. Hartaus, keskustelua 
eri aiheitten äärellä, kahvit.

Tuiran seurakunta
eläkeläisten seurat to 11.9. 
klo 13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Seurakahvit. Linja-au-
toreitti: klo 11.50 Hiidentien 
pysäkki ajaa Järvitietä, klo 
11.55 Alppilan pysäkki, klo 
12.00 Tuiran kirkko, klo 12.05 
Mäntykoti, klo 12.10 Kangas-
tien palvelukeskus, klo 12.15 
Koskelan palvelukeskus, klo 
12.20 Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki, klo 12.25 Ra-
jakylän seurakuntakoti, klo 
12.30 Palokan palvelukeskus, 
klo 12.35 Pateniemen kirkko,  
klo 12.40 Karjakentän pysäk-
ki - Raitotie - Kaitoväylä, klo 
12.50 Pyhän Luukkaan kap-
peli. Paluukyyti lähtee noin 
klo 14.45.

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

Leirit ja retket
Luovuusleiri omaishoita-
jille 29.9.–1.10. Rokuan lei-
rikeskus. Sinulle, joka halu-
at levähtää ja kerätä voimia 
ulkoilun ja erilaisten luovi-
en menetelmien avulla. Lin-
ja-auto Oulun linja-autoase-
malta ma klo 10. Paluu ke klo 
16. Hinta 41 € sis.matkat, täy-
sihoidon ja vakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakunnan jä-
senille. Ilm. viimeistään 15.9. 
p. 08 3161 340. Järj. myös Ou-
lun seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry.
työttömien leiri ma 
13.–16.10. Rokuan leirikes-
kus. Ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
elämysleiri 4.–6.-luokka-
laisille 26.–28.9., Siirajär-
ven eräleirikeskus. Ensisijai-
sesti tuomiokirkkoseurakun-
nan tytöille ja pojille tarkoi-
tettu syksyinen elämysleiri. 
Kalastusta, samoilua, erätai-
toja, askartelua ja luonnon 
helmassa hiljentymistä. Yri-
tämme myös ratkaista Pyhi-
tyksen arvoituksen. Hinta 30 
€ sisältää matkat, majoituk-
sen, ruuat, ohjelman sekä ta-
paturmavakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenil-
le. Ilm. viimeistään 12.9. p. 
08 3161 340. Mukaan mah-
tuu 20 lasta. Lisätietoja Käk-
kärältä 040 5747 183 tai Kai-
jalta 050 5249 779. 

Karjasillan seurakunta
Retki hailuotoon kansan-
laulukirkkoon su 21.9. Hai-

luodon seurakunta järjestää 
lähetyslounaan, josta peri-
tään vapaaehtoinen mak-
su. Lähtö Maikkulan kappe-
lilta klo 11.15. Mukana Riitta 
Piippo, Henrik Ketola ja Pert-
ti Haipola. Ilmoittautumiset 
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, täysohoidon ja va-
kuutuksen Oulun ev.–lut.
seurakuntien jäsenille. Ilm. 
viimeistään 17.9. p. 08 3161 
340. Mukana diakoniatyön-
tekijät Ulla-Maija Ruotsalai-
nen ja Anu Fedotoff.

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

Karjasillan seurakunta
kirkkotekstiilipiiri to 4.9. ja 
ti 9.9. klo 17, Kaukovainion 
kappeli. 
Pyhän andreaan lapsikuo-
ron harjoitukset to 4.9. klo 
16, Pyhän Andreaan kirkko.  
Tarkoitettu 1.–6.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille. En-
tiset ja uudet laulajat roh-
keasti mukaan. Kuoroa joh-
taa kanttori Taina Voutilai-
nen, p. 050 525 1882.
karjasillan kirkkokuoro ke 
10.9. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Myös uudet laulajat, eri-
tyisesti miehet rohkeasti mu

aLoIta SoIttohaRRaStuS
Seurakunnan musiikkikouluun otetaan uusia soittajia 
puhallin- ja lyömäsoittimiin.

Opetus on tarkoitettu pääasiassa lapsille ja nuorille. 
Sopiva aloitusikä on noin 10 vuotta.
Lainasoittimia vapaana mm. huilu, oboe, alttosaksofo-
ni sekä vaskisoittimia.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset syyskuun loppuun 
mennessä soittokunnan toiminnanohjaajalle Johanna 
Kiviharjulle p. 040 8414680.

Lisätietoa www.oulunseurakunnat.fi/musiikki/soit-
tokunta.

työttömien leiri 

13.–16.10. 
Rokuan leirikeskuksessa 

Lähde mukaan syksyiseen luontoon. Mahdollisuus 
vaellukseen ja hierontaan. 

Leirin hinta 17 € sis. matkat, täysihoidon ja vakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautu-
miset viimeistään 22.9. p. (08) 3161 340. Ilmoittautu-
misen yhteydessä mahdollisuus ilmoittautua hieron-
taan, jonka omavastuu 10 € / hlö. Vetäjinä pastori Jyr-
ki Vaaramo ja diakonissa Heidi Karvonen.

kaan. Lisätiedot ja koelau-
luun ilmoittautumiset Juha 
Soranta 050 4067 286.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 9.9. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Sol-
meillaan fransupitsiä.

Muut menot
tuomiokirkko avoinna pe 
5.9. ja la 6.9. klo 11–19,  su 
7.9. klo 11–17. Opas paikalla. 
Raamattuilta to 4.9. klo 
18–20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Tutustutaan raamatun 
henkilöihin. Vetäjinä Petri 
Satomaa ja Mirjami Dutton.
Yhdessä Jumalan edessä 
-ilta ti 9.9. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Illan lähtökohtana on 
Jumalan rakkaus. Ylistyslau-
luja ja muita yhteislauluja, 
rukousta, sanaa ja todistus-
puheenvuoroja. Teetarjoi-
lu illan päätteeksi. Ilta sopii 
kaikille. Lastenhoito. 

PaRISuhDe
Rikasta minua -parisuhde-
viikonloppu 3.–5.10. Roku-
an leirikeskus. Ryhmien oh-
jaajina Mikko Jämsä ja Saila 
Kukkohovi-Jämsä sekä Jou-
ko ja Riitta Piippo. Hinta 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.

Kastetut
karjasilta: Elmo Väinö Iisakki 
Hannila, Venla Tuulia Hieta-
nen, Siilas Leon Aapeli Kaski, 
Aleksi Konstantin Korhonen, 

Diakoniamyyjäiset
 Lauantaina 6.9. klo 10–15 Koskelan seurakuntakodilla

Laulua, musiikkia, makkaranpaistoa ulkona, kirpputo-
rilla loppuunmyynti, lohikeittoa, kahvia ja vohveleita.

w w w. sxc . hu
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na Maria Vuoti, Antti Juha-
ni Pehkonen ja Suvi Tuulikki 
Kynnös, Janne Oskari Hiltu-
nen ja Kirta-Maria Ahonen, 
Joni Matti Laaksonen ja An-
ne Katarina Kokkonen, Ilk-
ka Juhani Määttä ja Piia Ma-
ria Mikkonen, Jaakko Matias 
Karhumaa ja Anna Pauliina 
Kristo, Kari Juhani Ontero ja 
Anna Elisabeth Ylijurva.
oulujoki: Samu-Paulus Rau-
tiainen ja Heidi Kristina Lar-
sen, Mika Veikko Johannes 
Siklander ja Nina Teresa Sil-
takoski, Mikko Petri Karvo-
nen ja Jenny Saara Maria Pie-
tilä, Volker Lehari ja Mervi 
Annikki Parviainen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Sanna Annik-
ki Tumelius, 77.
karjasilta: Eija Marjatta 
Sundqvist, 59; Ulla Maija 
Fredriksson s. Kivilinna, 70.
tuira: Aino Senja Sofia Hil-
tunen s. Niemelä, 85; Anna 
Helena Korhonen s. Äikäs, 
92; Martti Veli Salminen, 56; 
Pertti Tapani Hänninen, 50; 
Tauno Valtteri Kokko, 79; 
Veijo Jorma Eevert Vuoti, 75; 
Yrjö Kaarlo Alarik Lehto, 81.
oulujoki: Aune Anja Musta-
silta s. Pirnes, 75; Eelis Mikael 
Holmi, 2; Hilkka Eliina Hanni 
s. Rantasuo, 85; Lauri Matti 
Keränen, 89.

Eroryhmä
www.oulunseurakunnat.fi 

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

kaikille oululaisille

Jäikö ripari nuorena käymättä?
Kolkuttaako kummius tai avioliitto?
Kiinnostaako syväluotaus pyhän ytimeen?

Ripariohjelma:
 ti 30.9. klo 18 Karjasillan kirkko
 su 12.10. klo 10 Karjasillan kirkko
 la 18.10. – su 19.10. leirijakso Hietasaaressa
 ti 21.10. klo 18 konfirmaatio (halukkaille!)

 Aikuisrippikoulun laajuus on 20 tuntia. 
 20 ensimmäistä mahtuu mukaan!
 Lisätietoja ja ilmoittautumiset 29.9. mennessä 
 Mikko Salmi, mikko.salmi@evl.fi, 044 316 1580. 

Aikuisrippikoulu

Syöpään 
sairastuneiden kes-

kusteluryhmä

alkaa to 2.10. klo 18 
Asemakatu 6:ssa

Ryhmänvetäjät sairaa-
lasielunhoitajat Marja-
leena Tahkola ja Han-
nele Lusikka antavat 
tarkempia tietoja ryh-
mästä ja ottavat vas-
taan ilmoittautumiset 
puh. 040 579 7803 tai 
040 579 7806.

Pyhän tuomaan kirkon jumalanpalvelusaika muuttuu 
Sunnuntaista 7.9. lähtien jumalanpalvelukset alkavat kel-
lo 12.

Perhemessu 
Su 7.9. klo 12 Pyhän An-
dreaan kirkossa 
Mukana päivä- ja ilta-
päiväkerholaisia. 
Kahvit, lättykestit ja 
poniratsastusta kierros 
/lapsi.

Viikkomessu karjasil-
lan kirkossa

Torstaisin kello 18 Kar-
jasillan kirkossa. 
11.9. toimittaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Riit-
ta Piippo.

Varhaisnuorten kerhot

ouLun tuoMIokIRkkoSeuRakunta

Heinätorin seurakuntakodissa
Varkka-Aika torstaisin klo 18

kaRJaSILLan SeuRakunta

Kastellin kirkon pappilassa
Viiden vartin kerho eskareille ja 1.–3.-luokkalaisille tiis-
taisin ja perjantaisin klo 14.30–15.45. Sävel & Sivellin 
-ryhmään mahtuu viisitoista lasta. 
Kokki- ja puuhakerho 2.–5.-luokkalaisille maanantaisin 
klo 16.45–18.45. Parittomina viikkoina kirkon kellarissa 
ja parillisina pappilassa. 

Lämsänjärven koulussa
Liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille tiistaisin klo 17–18 

Pyhän Andreaan kirkolla
Ole luova -kerho 3.–6.-luokkalaisille tiistaisin klo 16–17. 
Maalataan, näytellään, piirretään ja luodaan kaikenlai-
silla tavoilla. 
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 
17.30–19. Kerhoon mahtuu 15 lasta.

Sarasuon koulussa
Sählykerho 1.–3.-luokkalaisille maanantaisin klo 
16.30–17.30. 
Sählykerho 4.–6.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 19–20. 
Voit ottaa oman mailan mukaan tai lainata mailaa seu-
rakunnalta.

tuIRan SeuRakunta

Kuivasjärven seurakuntakodissa
Tyttökerho 1.–3.-luokkalaisille maanantaisin klo 18–19

Pyhän Tuomaan kirkolla 
Tyttö- ja poikakerho 1.–3.-luokkalaisille tiistaisin klo 
18–19

Pyhän Luukkaan kappelin kerhotilassa
Tyttöjen klubi 4.–6.-luokkalaisille torstaisin klo 14–16.30 
(alkaen 25.9.)

Pöllönkankaan ostarin kerhotilassa
Teetupa 4.–6.-luokkalaisille torstaisin klo 14–16 (alka-
en 11.9.) 

Pateniemen kirkolla
Puuhakerho 4.–6.-luokkalaisille tytöille torstaisin klo 
18–19
Tyttökerho 1.–3.-luokkalaisille tiistaisin klo 18–19

NNKY:n toimitilassa, Isokatu 15
Nuorten naisten Helmi-klubi 5.–7.-luokkalaisille joka toi-
nen torstai klo 18 (alkaen 18.9.)

ouLuJoen SeuRakunta

Hintan seurakuntatalossa
Näytelmäkerho 4.–6.-luokkalaisille maanantaisin klo 
14–15.30
Liikuntakerho 2.–4.-luokkalaisille tiistaisin klo 17–18
Piiparnakkeli-kerho tiistaisin klo 18–19 

Heikkilänkankaan seurakuntakodissa
Kokki- ja puuhakerho 3.–6.-luokkalaisille tytöille ja po-
jille maanantaisin klo 17–18.30

Myllyojan seurakuntatalossa
Käsityökerho 3.–6.-luokkalaisille tytöille maanantaisin 
klo 17–18.30
 
Hönttämäen seurakuntakodissa
Sekakerho 3.–4.-luokkalaisille tytöille ja pojille tiistaisin 
klo 17.30–18.30

Myllyojan koululla  
Askartelukerho 3.–5.-luokkalaisille tytöille ja pojille tiis-
taisin klo 14.15–15

Saarelan seurakuntakodissa
Sählykerho 2.–4-luokkalaisille pojille ja tytöille torstai-
sin klo 19–20

Oulun tuomiokirkko on avoinna 5.-7.9. Oulupäivien 
aikana. Perjantaina ja lauantaina klo 11-19 sekä 
sunnuntaina klo 11-17. Opas on paikalla.

Sunnuntaina 7.9.2008

kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille

Alkujumppa ja lähtö klo 13.00
Oulun kaupunginteatterin edestä

Reitit kävelijöille
sauvojen kanssa tai ilman:

1,3 km * 3 km *5,5 km * 10 km

Reitit pyöräilijöille:
* maraton (42 km)

* puolimaraton (21 km)

*tapahtuma on maksuton
*ei ennakkoilmoittautumista

*osallistuminen omalla vastuulla

Neo Anton Olavi Leskelä, Mi-
la Erin Linnea Levonmaa, Vil-
jami Ante Oskari Oikarainen, 
Onni Eemeli Pieniniemi, Vil-
ja Amalia Poikela, Veera Mar-
jatta Pylväs, Miro Elias Salo-
nen, Christa Ida Maria Seppä-
nen, Elena Ulriika Ylimäki.
tuira: Akseli Ensio Aspegren, 
Emma Amalie Elisabeth Hucz-
kowski, Linnea Karoliina Vil-
mi, Ilmari Antti Juhani Lieska, 
Tiia Johanna Räisänen.
oulujoki: Riina Alice Juntti-
la, Erik Veikka Mikael Kaski, 
Joonatan Pekka Eemeli Koi-
vukangas, Minea Elli Maria 
Mäentausta, Amanda San-
ni Sofia Westin, Joel Ante-
ro Vierimaa, Jimi Erik Mika-
el Vähäkuopus.

Vihityt
tuomiokirkko: Kari Juha-
ni Isoniemi ja Sari Maarit 
Snellman, Juha Matti Sakko 
ja Katja Annika Palola, Eero 
Antti Tervaskanto ja Ulla Tuu-
likki Pätsi.
karjasilta: Jarno Tapio Les-
kelä ja Outi Marjatta Hila-
kivi, Miika Johannes Kajula 
ja Jenni Helinä Karppinen, 
Markku Tapani Kylmänen 
ja Tuula Päivikki Hyvönen, 
Mikko Väinö Iisakki Hannila 
ja Hanna-Maria Orpana, Pa-
nu Viljami Tornberg ja Jonna 
Eveliina Kolmonen.
tuira: Mika Petri Rajala ja An-

Soulia, Sanaa ja Soppaa
Syyskauden avajais-

Soulia tarjoilevat
TUOMAS KESKITALO BAND

MIKAEL SVARVAR
DADS HELLO

Väliajalla bingoa ja sielukkaita sanoja

Festumin Tapas-lautanen 6/10 €

Rennossa soul-hengessä mukana:

la 6.9.08 klo 19 
Ravintola Rauhalassa, Mannenkatu 1

FESTUMIT

Cross Cafe
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 4.–11.9.2008

512 tai 050 530875/ Silja.
Partio: Ti 9.9. klo 18 lippu-
kuntailta Limingan seura-
kuntatalolla. Lumijokiset 
vartioikäiset (10-v. eteen-
päin) pojat ja tytöt ilmoit-
tautuvat toimintaan ke 10.9. 
klo 18 Naskun laavulla Lumi-
joen pappilassa. Etsimme ai-
kuista laumanjohtajaa su-
denpennuille, soita Maukalle 
p. 045 122 5787.
Varhaisnuorten ja nuorten 
illat alkavat pe 5.9. klo 19 
Korsuhovin kerhohuoneella. 
Varhaisnuorten ilta loppuu 
klo 20.30, jolloin nuorilla vie-
lä jatkuu yhdessäolo.
hartaushetket: Lumilyhdys-
sä keskiviikkoisin klo 14. To 
4.9. klo 13.15 hartaushetki 
Limingan terveyskeskuksen 
päiväsalissa.
Virtaa välillämme -parisuh-
dekurssi Limingan srk-talol-
la viitenä iltana 5.10.–6.11. 
Ryhmään mahtuu kuusi pa-
ria. Illan teemoista vastaa-
vat vapaaehtoiset ohjaajapa-

Matalakynnys-illat sun-
nuntaisin klo 16 Korsuho-
villa.
kerhot: Maanantai-
sin klo 10–11.30 päivä-
kerho 3A. Tiistaisin klo 
10–11.30 päiväkerho 3B 
ja klo 12.30–14.15 sisarus-
kerho, ryhmä A. Keskiviik-
koisin klo 10–12 päiväker-
ho 5A ja klo 12.45–14.45 
päiväkerho 5B. Torstaisin 
klo 10 perhekerho seura-
kuntatalolla alk.4.9, toisel-
la kerhokerralla 11.9 ulkoi-
lemme sään salliessa luon-
topolun merkeissä ja mak-
karaa paistellen kirkko-
puistossa. Torstaisin lisäksi 
klo 10–11.30 sisaruskerho 
ryhmä B. Perjantaisin klo 
10–12 päiväkerho 4-vuo-
tiaille.
kokkikerho torstaisin klo 
14–16.
Päiväkerhoihin ja kokkiker-
hoon on vielä vapaana joi-
takin paikkoja. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset p. 387 

Pyhäkoulu su 7.9. klo 12 ker-
hohuoneella.
eläkeliitto ti 9.9. klo 11 srk-
salissa.
avoin kerho to 11.9. klo 
10–11.30 kirkolla.
Saarenkartanon hartaus to 
11.9. klo 14.30.

keksi kerholle nimi 
– avoin kerho tors-
taiaamuisin 

Torstaiaamuisin 11.9. al-
kaen kokoontuu kirkolla 
kaikille avoin kerho kello 
10–11.30. 

Ohjelmassa on muka-
vaa toimintaa ja jutuste-
lua kaikenikäisille lapsista 
vanhuksiin. Kerho on vie-
lä vailla nimeä, joten eh-
dotuksia otetaan vastaan. 
Tervetuloa!

rit. Isäntäparia etsitään. Hin-
ta 20 € / pari. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 15.9. p. 044 
7521226 tai 045 6381973.
Rauhanyhdistys: To 4.9. klo 
18.30 pyhäk.op. alueel. koul. 
tilaisuus Limingan ry:llä. Pe 
5.9. klo 19 nuortenilta S & M 
Kiviahteella Teuvo Tanhua. 
Su 7.9. klo 17 seurat ry:llä 
Pentti Eskola ja Teuvo Tan-
hua. Ma 8.9. klo 19 sisarpii-
ri ry:llä Esko Oksa. To 11.9 klo 
13 varttuneidenkerho Aune 
Kirjavalla.

Puhelinnumerot

Virasto 387 172
kirkkoherra 045 122 5787 
diakonissa 045 638 1973
suntio 045 630 6081
talouspäällikkö 
045 630 6082
kerhohuone 387 512.

Messussa vieraita tahkokankaalta 
Sunnuntain 7.9. kello 10 messun toimittaa Matti Kes-
kinen, saarnan pitää kehitysvammaisten pastori Jonna 
Kalliokoski ja kanttorina on Kaisamarja Stöckell. Mes-
suun osallistuu vieraita Tahkokankaalta. Tarjolla on kirk-
kokahvit. Tervetuloa erityisesti Tahkokankaalla asuvien 
luotolaisten omaiset ja ystävät.

Seurakunnat kou-
luttavat jälkeen iso-
sia rippikouluihin. 
Rippikoulun suosi-

on yksi salaisuus on juu-
ri isostoiminta. Rippikou-
lun käyneille 16–18-vuoti-
aille on tarjolla vastuullisia 
tehtäviä. 

Ilman isosia rippikou-
lut eivät tule toimeen. Iso-
set tuntevat nuorten maail-
man, koska ovat nuoria it-
sekin.

Kiiminkiläinen Matias 
Jurmu, Matti, kuten hän-
tä kutsutaan, on toiminut 
isosena jo neljänä vuote-

Isoskoulutus alkaa seurakunnissa
na. Hänestä on mukava ol-
la rippikoululaisten kanssa, 
jutella mukavia ja ”pöljäil-
lä” joukossa.

– Tärkeää on osata olla 
oma itsensä, Matti sanoo.

Sketsien 
keksiminen parasta
Matista on ollut mukava 
suunnitella iltaohjelmia, 
leikkejä ja sketsejä. Sketsi-
en keksimisestä hän pitää 
erityisesti.

– Se on oikeastaan minun 
hommani, 19-vuotias sanoo 
innostusta äänessään.

Hyvä sketsi ei saa nolata 

rippikoululaista, Matti täh-
dentää. Sketsissä näyttele-
villä pitää olla rooliin osu-
vat vaatteet.

– Se tekee paljon, ja ul-
komuoto.

Matti kävi isoskoulu-
tuksen jo neljä vuotta sit-
ten. Koulutuksessa käy-
tiin läpi tilanteita, joita 
rippikoulussa saattaa tulla 
eteen. Kun pohtii toimin-
taa etukäteen,  on helpompi 
toimia itse tilanteessa. 

Matin kohdalle on sat-
tunut rippikoululaisten 
sairaskohtauksia, riitoja ja 
haavereita.

Vaikka isoset joutu-
vat kohtaamaan rippikou-
luissa vaativia tehtäviä ja 
kantamaan vastuuta, liian 
suurta vastuuta ei anneta. 
Nuorisotyönohjaaja kantaa 
suuremman vastuun isosen 
esimiehenä. Isonen voi itse-
kin pyytää, jos hän ei halu-
ta jotakin tehtävää hoitaa, 
Matti toteaa.

Matti saattaa löytää it-
sensä rippikoulusta tänä-
kin vuonna.

 – Kaverien kanssa on 
pohdittu, että jos ensi ke-
sänä on suunnilleen sama 
porukka koolla, lähdem-

me vetämään vielä yhden 
leirin.

Isosen työ rippikouluis-
sa on innostanut Mattia 
sen verran, että hän suun-
nittelee alkavansa nuoriso-
työnohjaajaksi.

Ryhmässä 
4–6 isosta
Rippikouluryhmän suosi-
teltava enimmäiskoko on 
vuonna 2001 hyväksytyn 
rippikoulusuunnitelman 
mukaan 25 nuorta. Isosia 
on keskimäärin yksi kuut-
ta rippikoululaista kohti. 
Yleensä ryhmässä on siis 

4-6 isosta. Isosten työs-
kentely pareittain on viime 
vuosina lisääntynyt.

Isosten määrä laski vii-
me vuonna muutamalla 
sadalla usean vuoden nou-
sun jälkeen. Vuonna 2007 
isoskoulutukseen osallis-
tui kuitenkin 27 053 nuor-
ta ja isosina toimi 18 007 
nuorta. 

PekkA heliN

Isoskoulutukseen haluava 
voivat kysyä lisätietoja seu-
rakuntien nuorisotyönoh-
jaajilta.

Viime kesän prosessirippileirillä esitetty tanssi- ja laulusketsi Kolme neitosta kertoo 3 neidon kosintareissusta ja itse neitoista. 
Neitoina esiintyvät Ville Törmänen, Jussi Karhu ja Matias Jurmu.

Oodi Raipelle on laulu, joka kertoo Pastori Raimo Salosen sanonnoista ja 
letkautuksista. Esiintyjät Ville Törmänen, Jussi Karhu ja Matias Jurmu uskovat, 
että esitys on sellainen joka tulee elämään vielä pitkään.

R
eija H

aap
alain

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

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Lapsikuoro 7–13-v. to 4.9. klo 
17–18 srk-keskuksessa. Uu-
sia laulajia otetaan to 4.9. ja 
11.9. klo 16.30 alkaen. Tied. 
Katri Niskakangas p. 040 5818 
974. Kuoron leiri 4.–5.10. 
haukiputaan kirkon kama-
rikuoro aloittaa to 11.9. klo 
18.30 srk-keskuksessa. Ote-
taan uusia laulajia koelaulun 
kautta. Mahd. henkilökoh-
taiseen äänenmuodostuksen 
opiskeluun. Tarvittaessa las-
tenhoito. Tied. Hannu Nie-
melä p. 040 5471 660, hannu.
niemela@evl.fi. 
nuoret: Gospel-ilta pe 5.9. 
klo 18 Vakkurilassa.
Seurakuntakerho ma 8.9. klo 
13 Jokivarren vanhustenta-
lolla ja to 11.9. klo 13 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa (kul-
jetus p. 5472 636 pe klo 9–11) 
sekä ke 10.9. klo 13 Kellon 
srk-kodilla (kuljetus viim. ma 
Johannalle, p. 045 1393 993).
Lähetyspiiri ti 9.9. klo 13 
pienryhmätilassa.

Juttukahvila to 11.9. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kuljetuspyynnöt p. 5472 636 
pe klo 9–11.
Mielenterveysiltapäivä ti 
9.9. klo 12–16 Isoniemellä. 
Lounas, kahvit ja makkarat, 
hartaus, ulkoilua. Ilm. ruokai-
lun vuoksi viim. to 4.9. Tapu-
liin p. 5565 225, 040 8470 617. 
Lähtö Tapulilta klo 11.45.
Liekki palaa -musikaali pe 
12.9. klo 18 Jatulissa. Lisätie-
toa ks. s. 13. Liput 15 € , vara-
ukset kirkkoherranvirastosta, 
p. 5471 185. Tied. Helena Yli-
maula, p. 040 5014 764.
Sykettä syksyyn kirkkoran-
nasta. Kaikenikäisten tapah-
tuma su 14.9. klo 10–15, ruo-
kailu 3 €, alle 7-v. ilmaiseksi. 
Kulttuurikävely, liikunnallisia 
tuokioita eri-ikäisille ja koi-
rien match show. Ruokailua 
varten ilm. viim. ma 8.9. p. 
5471 185. Yhteistyössä Hauki-
putaan Heiton kanssa.
Varhaisnuorten kerhot al-

alfakurssi alkaa
Tiistaina 9.9. klo 18 
seurakuntakeskuksessa. 

Kurssi kokoontuu 18.11. 
saakka. 25.–26.10. Isonie-
mellä. Ei Ilmoittautumista. 

Illat alkavat yhteisellä ate-
rialla, jatkuvat luennolla ja 
keskustelulla pienryhmissä. 
Luentoja pitävät seurakun-
nan työntekijät. Yhdyshen-
kilöt Maria Vähäkangas, p. 
040 563 3366 ja Helena Yli-
maula, p. 040 501 4764. 

kavat vko 38, ilm. kerhossa. 
Wirkkula tyttöjen kokkiker-
ho 7–12-v. ti 17–18.30, poi-
kien kokkikerho 7–12-v. to 
18–19.30, kellon srk-koti tyt-
töjen kokkikerho 7–12-v. ma 
17.30–19, poikien kokkiker-
ho 7–9-v. ma 18–19.30, poi-
kien kokkikerho 10–12-v. to 
17.30–19, Martinniemen 
srk-koti tyttökerho 7–12-v. 
ti 18–19, tyttöjen kokkiker-
ho 7–12-v. ke 17–18.30, poi-
kien kokkikerho 7–12-v. ma 
17–18.30, Martinniemen 
koulu poikien liikuntaker-
ho 7–12-v. to 17–18.30, tyt-
töjen ja poikien liikuntaker-
ho 5.–6.-lk pe 17–18.30, Par-
kumäen koulu sekakerho ty-
töille ja pojille ke 18–19, San-
taholman koulu tyttökerho 
7–12-v. ti 18–19, poikien lii-
kuntakerho to 17–18.30, keis-
kan koulu tyttöjen liikunta-
kerho ti 17–18.30, poikien lii-
kuntakerho to 17–18.30, kir-
konkylän koulu poikien lii-

kuntakerho 7–12-v. ke 17–18, 
hietalanmäen koulu tyttö-
kerho 7–12-v. to 17–18, ase-
man koulu tyttökerho 7–12-v. 
ma 17–18, poikien liikunta-
kerho ke 17–18.30, Jokikylän 
koulu tyttökerho (max. 15 ty-
tölle) ti 17–18, kiviniemen 
koulu tyttökerho 7–12-v. ti 
17.30–18.30, ahmakujan ker-
hotila to 17–18, takkurannan 
koulu tyttöjen liikuntakerho 
ti 18–19.30, poikien liikunta-
kerho to 16–17.15. Muutokset 
mahdollisia! kokkikerhoihin 
ilm. pe 5.9. klo 14–16 Pekal-
le p. 040 5436 960, kerhoihin 
max 12 lasta / kerho, tarvike-
maksu 10 € / lapsi / lukukausi.
Rantapohjan seurakuntien 
kuurojen leiri 20.–21.9. Iso-
niemellä. Hinta 15 €. Ilm. ja 
kyydit pe 5.9. klo 11 mennes-
sä 040 5898 362 tai 5472 636.
7-luokkalaisten leiri 3.–5.10. 
Vuokatissa. Mukavaa ja ener-
gistä tekemistä ja hiljenty-
mistä. 40 €, sis. matkat, ma-

joitus, ruokailut ja vakuutuk-
set. Ilm. ja lisät. viim. 12.9. 
tekstiviestillä tai soittamal-
la p. 044 3223 646, 040 8245 
861 tai 0400 766 603. 
kellonkartano: Israel-päivät 
6.–7.9. Israel-juhla la 6.9. klo 
18.30, su 7.9. klo 13 Karta-
non kirkko, klo 15 seurat. 
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: seurat su 7.9. klo 17 kir-
kossa, kello: pyhäkoululais-
ten retki Runtelin laavulle su 
7.9. klo 12, seurat ry:llä su 7.9. 
klo 17, päiväkerho ry:llä ma 
8.9. klo 17.30, raamattuluok-
ka ry:llä pe 12.9. klo 17.30, Jo-
kikylä: Kauden avajaiset pe 
5.9. klo 18.30 ry:llä, pyhäkou-
lut su 7.9. klo 12: Asemakylä 
etel. Aki Sarajärvi, Asemakylä 
pohj. Jukka Karsikas, keskiky-
lä Timo Lehtisaari, Vänttilän-
perä Reima Niemelä, Taipa-
leenkylä Juha Holma, seurat 
su 7.9. klo 17, yhteiskerho ke 
10.9. klo 17.30–19 ry:llä.
kastettu: Veera Amalia Kok-

ko, Linnea Sofia Similä, Tiia 
Maria Petäjäkangas, Emma 
Sara Alina Kipinä, Emma So-
fia Hentilä.
avioliittoon kuulutettu: 
Matti Paavo Johannes Vaitti-
nen ja Milla Karoliina Keski-
kastari, Heikki Veikko Ilma-
ri Korkeamäki ja Päivi Mar-
git Härmä. 
kuollut: Veera Orvokki Kui-
vala, 86.

kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto 
kiinni ti 9.9.

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. 
Varhaisnuorten kuorot 
torstaisin 4.9. alkaen Kir-
konkylän srk-kodissa klo 
16.15–17.15 ja Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa perjan-
taisin 5.9. alkaen klo 15–16. 
Mukulakuoro aloittaa syys-
kauden harjoitukset to 4.9. 
klo 17.30–18.15 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Lisätietoja kant-
tori Marjo Irjalalta, p. 040 
7790 337.
Psykologi arto Mikkolan lu-
ento Miten vapaaehtois-

työntekijä hoitaa itseään? 
ma 8.9. klo 18 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Kahvitarjoilu klo 
17.30. Tervetuloa kaikki va-
paaehtoistyöstä kiinnostu-
neet.
Palvelutoimintaryhmän pa-
laveri ti 9.9. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodin kokoushuo-
neessa. Suunnittelemme vie-
railukäyntejä terveyskeskus-
sairaalaan ja palvelutalo Ho-
vilaan. Tervetuloa uudet ja 
entiset vapaaehtoiset.
alfa-kurssi alkaa Kempe-
leessä ma 15.9. ja kokoon-
tuu 15.9.–17.11. maanantaisin 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa, klo 18–20.30. Ilmoit-
tautumiset 5.9. mennessä ar-
kisin klo 9–15 p. 5614 522. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta keskiviikkoisin 
10.9. alkaen klo 12–15 Kir-
konkylän srk-kodissa.
terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 11.9. 
klo 13.

Vaellus korouomassa 
26.–28.9. La-su vaellus Ko-
rouoman rotkolaaksossa. 
Retken hinta 30 € / hlö, sis. 
bussikuljetukset, majoittumi-
sen pe-la Lapiosalmessa 2–4 
h huoneissa omin liinavaat-
tein ja ruuat. Vaelluksella jo-
kainen kantaa omat varus-
teensa itse. Ennakkokokoon-
tuminen vaellukselle lähti-
jöille ke 10.9. klo 18 Kokko-
kankaalla. Tiedustelut ja il-
moittautumiset viimeistään 

5.9. lähetyssihteeri Minna 
Sorvala, p. 040 7797 705 ja 
diakonissa Soile Pakkanen, p. 
040 7790 367 tai etunimi.su-
kunimi@evl.fi.
Limingan rovastikunnan 
Virtaa Välillämme -pari-
suhdekurssi Limingan seu-
rakuntatalolla viitenä ilta-
na 5.10.–6.11. Ryhmään mah-
tuu kuusi paria ja illan tee-
moista vastaa vapaaehtoi-
set ohjaajaparit. Isäntäparia 
etsitään. Hinta 20 € / pari. Il-

moittautuminen viimeistään 
15.9. p. 044 7521 226 tai 045 
6381 973.
Solmuja parisuhteessa 
8.10.–7.12. Limingassa. Ko-
koontuu kahdeksan kertaa. 
Hinta 100 € / pari. ilmoittau-
tuminen viimeistään 24.9. p. 
044 7521226 tai 044 7521235.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. Huom! muut-
tunut aika.
Varhaisnuorten kerhot: tai-
dekerho tiistaisin klo 17–18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. toimintakerho keski-
viikkoisin klo 17.30–19 Van-
hassa pappilassa. Draa-
makerho torstaisin klo 
16.30–17.30 Vanhassa pappi-
lassa. toimintakerho tiistai-
sin klo 17.30–18.30 Keskus-
tan seurakuntatalossa. Al-
kaa 9.9. Puuhakerho torstai-
sin klo 17–18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Poikien pe-
likerho tiistaisin klo 16–17.30 
Nuorisoseuralla.
nuoret: Peli-ilta keskiviik-

koisin Kempelehallilla klo 
16.30–18. nuortenillat tors-
taisin klo 19–21 Vanhassa 
pappilassa. 
kempeleen ry: Raamattu-
luokat alkavat pe 5.9  klo 
18 ry.llä. Aloituspyhäkou-
lu su 7.9 klo 12 ry:llä. Uusi-
en tutustumisilta ja seurat 
su 7.8. klo 16 ry:llä. Päiväker-
hot alkavat ma 8.9. klo 17.30 
ry:llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 
5.9. klo 19 Sirpa ja Jukka Kol-
mosella, Hovimurrontie. Seu-
rat su 7.9. klo 16 ry:llä.
kastetut: Mikael Olavi Myk-
känen, Miro Matias Mykkä-
nen, Adele Ida Katariina Sa-
vela, Jenna Tuulia Kilpijärvi, 
Juho Mikael Väisänen, Aleksi 
Oskari Ukkopekka Suokas.
Vihitty: Petri Henrik Jalonen 
ja Jennika Anniina Jaara.
kuollut: Anna Vainik s. Kä-
häri, 91; Aili Maria Häme e. 
Kouva s. Vähäkuopus, 90; Ai-
no Kyllikki Jussila s. Lappalai-
nen, 91.

Sanan ja rukouksen ilta 7.9. 
klo 18 Jäälin srk-kodissa. Saija 
Kronqvist, Helena Ylimaula.
hartaus ja viikkomessu ke 
10.9. klo 13 Jäälin palvelu-
keskuksessa. Raimo Salonen, 
Marja Ainali.
Poikakuoron aloitus to 4.9 
klo 17 srk-keskuksessa. Myös 
uudet tervetuloa koeajalle. 
Tied. Ulla p. 050 3601 866.
kantaattikuoroon etsitään 
laulajia. Tuomo Nikkolan sä-
veltämän juhlakantaatin 
kantaesitys 30.11. Harjoituk-
set 11.9. alk. srk-keskuksessa. 
Tied. kuoronjohtaja Marja 
Ainali p. 0400 839 461.
helena Juntusen ja eveliina 
kytömäen konsertti 7.9. klo 
17 srk-keskuksessa.
Diakoniapiiri ma 8.9 klo 
12.30 Jäälin srk-kodissa.
eläkeläiset: Seurakunta-
kerho ti 9.9. klo 13 Montin-
salissa ja huom. samaan ai-
kaan Alakylän nuorisoseu-
rantalossa, kuljetuspyynnöt 
Erja p. 0400 775 164. eläke-

läisten leiripäivä to 11.9 klo 
10–14.30 Jäälinmajalla, päivä 
on maksuton. Kuljetus ja il-
moittautuminen viimeistään 
4.9. p. 8161 008 tai 040 584 
4406. 70-vuotiaiden juhla su 
14.9. klo 13 Jäälin srk-kodilla. 
Rovastikunnallinen kehi-
tysvammaisten kirkkopyhä 
su 7.9. Haukiputaalla. Mes-
su kirkossa klo 13, ruokailu ja 
juhla srk-keskuksessa.
kehitysvammaperheiden 
retki su 21.9. Tietomaahan. 
Hinta 10 € / perhe. Ilm. viim. 
12.9. Erja p. 0400 775 164.
kirpputori Lähetyspisara 
Tuohimaantie 12, ma-pe klo 
9–17. p. 050 322 4664.
Lähetyspiiri 16.9 klo 12 
Montin-salissa.
kodinhoitaja toini haapa-
lan päivystys arkisin klo 8–9 
p. 044 576 0019.
Diakoniatyöntekijänä Jää-
lissä 31.5.09 saakka Jaana 
Kontio. Ajanvaraus p. 040 
5793 248.
nuoret: torstai-ilta 11.9. klo 

19–21 Jäälin srk-kodilla. Isos-
koulutukseen ilmoittautu-
minen toimintastartissa 3.10. 
Seppo p. 040 743 1903, Au-
likki p. 040 743 1904 ja San-
na p. 040 577 0628. 
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. Tied. Aulikki 
Rinta-Säntti p. 040 7431 904.
Varhaisnuoret: Kerhotiedo-
te jaetaan koulujen kautta 
viikolla 35. Kokkikerhoihin il-
moittautuminen to 4.9. klo 
16–20 p. 040 7431 904.
Lapset: Päiväkerhot alka-
neet 19.8. Ilm. p. 040 7431 
902 Kirkkopirtti, p. 0400 835 
374 Jääli, p. 040 7431 901 Bir-
gitta Kontio. Jäälin kerhois-
sa on vielä tilaa. Perheker-
ho torstaisin alkaen 4.9. klo 
9.30-11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin srk-kodilla. Perhekah-
vila perjantaisin alkaen 5.9. 

klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin srk-kodilla. Tied. per-
hetyöntekijä Riina Moilanen 
p. 040 5609 678, riina.moila-
nen@evl.fi.
Pizzaa ja parisuhdetta -il-
ta 26.9. klo 18.30 Montin-sa-
lissa. Aiheena seksuaalisuus 
parisuhteessa, vieraina Heik-
ki ja Aino Kaikkonen. Lasten-
hoito Kirkkopirtillä. Ilmoit-
tautuminen viimeistään 19.9. 
Riina p. 040 5609 678.
Rauhanyhdistys: päiväseu-
rat su 7.9. klo 13, raamat-
tuluokka pe 5.9. klo 18.30 
ry:llä.
kiimingin Rauhan Sana: seu-
rat 7.9. klo 15 Montin-salissa, 
Esko Takkula.
Vihitty: Mika Kristian Polo-
järvi ja Niina Maria Kristiina 
Väinämö, Jarmo Pentti Jaak-
kima Pekkala ja Kirsti Anneli 
Haapakoski.
kuollut: Hannu Sakari Pilto-
nen, 56; Erkki Kustaa Kaup-
pi, 76.

Parkki on avoinna Jäälin seurakuntakodilla torstaisin kel-
lo 13–15.

Voit jättää lapsesi turvallisesti seurakunnan lastenoh-
jaajien Merjan ja Kaijan huostaan. Parkin sisältönä ovat 
muun muassa laulut ja leikit, raamatunkertomukset ja as-
kartelut.

Toiminta on tarkoitettu 3–6-vuotiaille lapsille. Lisätieto-
ja saa lastenohjaajilta numerosta 0400 835 374.

Pyhäkoulu Jääliin
Jääliin on toivottu pyhäkoulua, siispä nyt etsitään vapaa-
ehtoisia pyhäkoulunopettajia. Pääsyvaatimuksena on ha-
lu toimia lasten hyväksi. Seurakunta antaa materiaalin ja 
tarvittavan koulutuksen. 

Jos tunnet asian omaksesi, ota rohkeasti yhteyttä Bir-
gitta Kontioon numerossa 040 7431 901.

Lasten parkki on palannut kesätauolta
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Maanantaisin
Tupoksen puuhakerho 1.–3.-lk. klo 16–17.30 
Vanamossa
Näytelmäkerho 4.–6.-lk. klo 17–18.30 Vana-
mossa (2 .krs)
Kirkonkylän poikien liikuntakerho 1.–4.-lk. 
klo 16–17 Linnukan koululla
Kirkonkylän kokkikerho 4.–6.-lk. klo 
16–17.30 Hannu Krankan koululla
Kirkonkylän puuhakerho 1.–3.-lk. klo 
15.30–17 nuorisotalolla
Ketunmaan puuhakerho 1.–6.-lk. klo 17–18 
Ketunmaan koululla  
tiistaisin
Tupoksen kokkikerho 1.–3.-lk. klo 16–17.30 
Vanamossa
Kirkonkylän puuhakerho 4.–6.-lk. klo 16–17 
nuorisotalolla.
Heinijärven kerho 1.–6.-lk. klo 17–18.30 Li-
minka-Temmes -metsästysyhdistyksen ma-
jalla 
Kiiskilänkylässä.

keskiviikkoisin
Tupoksen kokkikerho 1.–3.-lk. klo 16–17.30 
Vanamossa
Tupoksen kokkikerho 4.–6.-lk. klo 17.30–19 
Vanamossa
Kirkonkylän tyttöjen liikuntakerho 1.–4.-lk. 
klo 15–16 Linnukan koululla
torstaisin
Tupoksen tyttöjen liikuntakerho 1.–4.-lk. 
klo 15.30–16.30 Tupoksen koululla
Tupoksen poikien liikuntakerho 1.–4.-lk. klo 
16.30–17.30 Tupoksen koululla
Kirkonkylän kokkikerho 1.–3.-lk. klo 
16.30–18 Hannu Krankan koululla
Ala-Temmeksen puuhakerho 1.–6.-lk. klo 
17–18.30 Lakeuden koululla. Eka kerho jo 
ke 3.9.

Kerhotoiminta alkaa viikolla 36 eli 1.9. alka-
en. Huom, Kirkonkylän liikuntakerhot aloit-
tavat viikolla 37. Lisätietoja Maria Matilai-
nen 044 7521 225, maria.matilainen@evl.fi.

Liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 4.–11.9.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos
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Koulujen jälleen alkaessa on senioriopettajana tullut mie-
leeni ajatus, että olisi mukava nähdä sekä nykyisiä että 
entisiä opettajia, koulujen muita työntekijöitä ja koulu-
toimen henkilökuntaa – kaikkia yhdessä. 

Sopiva tilaisuus ajatukseni toteutumiseen on sunnun-
taina 7. päivä syyskuuta, kun seurakuntakodilla vietetään 
opettajien ja sivistystoimen yhteistä kirkkopyhää.
Unohdetaan kiireet hetkeksi ja kokoonnutaan kello 10 ju-
malanpalvelukseen ja sen jälkeen kirkkokahville. Kerä-
tään jumalanpalveluksesta ja toistemme tapaamisesta 
voimia arkeen!”
 
Lämmin tervetulotoivotukseni!
Arvo Niskasaari, kirkkovaltuuston pj.

Limmi-päivä la 6.9. klo 10–15 
liikuntahallilla, seurakunta 
mukana. Ks. kuntatiedote. 
niittypirtin kerho ma 8.9. 
klo 13, Sinikka Ilmonen.
Ystävärengas vintissä ti 9.9. 
klo 12. Jos olet kiinnostunut 
erilaisista palvelutehtävistä, 
laulamisesta tai päiväkahvi-
seurasta, tule mukaan!
olohuone ti 9.9. klo 14-16 
Tupoksen Vanamon yläker-
rassa. ”Minun käsityöni”.
Ota oma tossumalli mukaan.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ke 10.9. klo 12 srk-talolla.
kirkkolaulajat ke 10.9. klo 
18, tähdet to 11.9. klo 16 
harjoitukset srk-talolla. 
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
10.9. klo 18.30 Haverisella, 
Linnukkatie 20. Gal. 2.
nuoret: nuortenilta to 4.9. 
klo 18–20 Kololla. Palvelu-
ryhmä to 11.9. klo 15.30 dia-
koniatstossa, vanhainkotivie-
railu. kesä II -rippikouluryh-
mä, valokuvaus ja konfirmaa-
tioharj. pe 12.9. klo 17 kirkos-

sa. Muista merkintäkortti.
Vapaaehtoistyön tukihenki-
löilta to 11.9. klo 18.30 dia-
koniatoimistossa, srk-talo. 
tulossa: Äitiverkkoryhmään 
ilm. viim. 12.9. ja tied. 044 
752 1227 tai marja-liisa.hau-
tamaki@evl.fi. eu-ruokaja-
ko 17.9. Nuorisoseuran talol-
la. Virtaa välillämme -kurs-
si srk-talolla 5.10.–6.11. Ilm. 
viim. 15.9. p. 044 7521 226 tai 
045 6381 973. 
Perhekerhot aloittavat Koti-
kolo ti 9.9. klo 9.30–11 ja Va-
namo ke 10.9. klo 9.30–11. 
Partio: To 4.9. Sudenpentutoi-
minnan aloitus Rantakylässä, 
uusien ja vanhojen sudarien il-
moittautuminen. Pe 5.9. Ma-
ke päivystää klo 15–17, Hei-
mopäälliköiden neuvosto klo 
17–18 ja lippukunnan halli-
tus partiotstossa klo 18–20. Ti 
9.9. lippukuntailta srk-talolla 
klo 18–20. Uusien ja vanhojen 
vartiolaisten ilmoittautumi-
nen. To 10.9. Vaeltaja- ja Ro-
verinfo Kotikololla klo 18–20. 

Rauhanyhdistys: Pe 5.9. klo 
18.30 kodinseurat Kristiina 
ja Vesa Tissarilla sekä Satu ja 
Tuomo Kiviojalla. Su 7.9. klo 
11.30 yhteinen pyhäkoulu ja 
raamattuluokka, klo 17 seu-
rat ry:llä, klo 17 kirkkoseurat 
kirkossa. Ti 9.9. klo 12 varttu-
neiden kerho, ke 10.9. klo 19 
sisarilta ry:llä. 
kastettu: Arttu Olavi Jussila, 
Roope Jaakko Juhani Tavasti, 
Nico Juhani Yrttiaho.
kuollut: Salli Maria Savolai-
nen e. Bisi, 86.

Senegal-opintopiiri al-
kaa Piiri kokoontuu joka 
kuukauden 1. torstai alka-
en 4.9. klo 18 srk-talolla.
Suunnitteilla 2009–2010 
vaihteessa opintomat-
ka Senegaliin lukiolais-
ten kanssa. Piiriin osallis-
tuminen ei sido matkalle 
lähtöön. Lisätietoja Ilkka 
044 752 1222 ja Inkeri 044 
752 1239.

hartaushetket to 4.9. klo 13 
alkaen Jokirinteen palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Miesten piiri pe 5.9. klo 18 
Koortilassa. Kaikki miehet 
tervetulleita. Toiminnasta 
saa lisätietoja Matti Savolai-
selta p. 0400 921785.
hartaus ma 8.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
hartaus ti 9.9. klo 13 Muhok-
sen palvelukodissa.
hartaus ja ehtoollinen ti 
9.9. klo 13.30 palveluasun-
noilla.
aikuisten raamattupiiri ti 
9.9. klo 18 srk-talon kappeli-
huoneessa, Simo Pekka Pek-
kala.
Iltahartaus ti 9.9. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 10.9. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
hartaus to 11.9. klo 14 Vire-
kodissa.
Rovastikunnallinen Vir-

taa välillämme -parisuhde-
kurssi Limingan srk-talol-
la viitenä iltana 5.10.–6.11. 
Ryhmään mahtuu kuusi pa-
ria ja illan teemoista vastaa-
vat vapaaehtoiset ohjaajapa-
rit. Isäntäparia etsitään. Hin-
ta 20 € / pari. Tied. ja ilm. vii-
meistään 15.9. Sinikka Ilmo-
nen 044 7521226 tai Marjo 
Koski-Vähälä 045 6381973. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
Varhaisnuorten kerhot aloi-
tetaan viikolla 37. Kerho-oh-
jelma seuraavassa lehdessä.
Partio: Poikavartio 
10–13-vuotiaat tiistaisin klo 
18–19.30 joka toinen viikko, 
seuraavan kerran 16.9. Tyt-
tövartio 10–13-vuotiaat tors-
taisin klo 18–19. Sudenpen-
tulauma aloitetaan syyskuul-
la, jos saamme lisää lauman-
vetäjiä. Jos olet kiinnostu-

nut partiosta ja sinulla on 
antaa aikaa hyvälle harras-
tukselle pari tuntia viikossa, 
ota yhteyttä Riittaan p. 040 
5733315. 
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 5.9. klo 19 raamattuluok-

Kuorot 
syyskaudella seuraavasti:
Päiväkuoro eläkeläisille, alkaen 17.9., klo 10.30–11.30 seurakuntatalossa, 
harjoitukset joka toinen keskiviikko. 
Lapsikuoro 7–12-vuotiaille keskiviikkoisin alkaen 17.9. 
klo 17–18 seurakuntatalossa.
kirkkokuoro keskiviikkoisin alkaen 17.9. klo 18.30–21 
seurakuntatalossa.
kamarikuoro torstaisin alkaen 11.9. klo 18.30–21 seurakuntatalossa.

Kaikkiin kuoroihin otetaan uusia laulajia. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja kanttori Ossi Kajava p. 040 5470786.

ka 4.–6.-lk ja ompeluseurat 
ry:llä. La 6.9. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylä 7.–8.-lk J. 
Räisäsellä. Klo 19 nuortenilta 
ry:llä. Su 7.9. klo 12 pyhäkou-
lut: kk1 Kaarre, kk2 Hanhisu-
anto, Korivaara Karjula, Pälli 
Tiirola, Suokylä O. Keränen. 
Klo 17 seurakuntailta ry:llä. 
Ma 8.9. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. www.muhoksenrau-

hanyhdistys.fi.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 5.9. klo 18.30 raamat-
tuluokka ja klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. La 6.9. klo 11 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 iso-
jen raamattuluokka ja iltaky-
lä J. Räisäsellä Suokylässä. Su 
7.9. klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki O. Karvonen, Laitasaari S. 
Parviainen, Huovila P. Pino-

niemi.
kastettu: Signe-Tuulia Tel-
lervo Hyväri, Oliver Onni Sa-
kari Kukkonen, Niklas Felix 
Daniel Laihiainen, Tommi Ee-
vert Vääräniemi.
Vihitty: Pekka Heikki Ma-
tias Huovinen ja Hannakai-
sa Margareeta Wallin, Tom-
mi Petteri Tuhkanen ja Kat-
rin Lilli Tolsdorf.

Lähetystalkooilta ma 8.9. 
klo 18.30 Lakarin koulun kä-
sityötalon yläkerrassa.
eläkeläisten virkistyspäivä 
to 18.9. Hilturannassa. Ilmoit-
tautuminen kirkkoherranvi-
rastoon viimeistään 15.9., il-
moita tarvitsetko kyyditystä. 
Lähtö seurakuntakodilta klo 
9, paluu noin klo 15.
kehitysvammaisten kirk-
kopyhä su 21.9. Kuusamos-
sa. Lähtö seurakuntakodil-
ta klo 7.30. Ilmoittautumiset 
Hennalle viimeistään 12.9. p. 
0400 866 480.
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.

kuorot:  lapsikuoro to 4.9. ja 
11.9. klo 17, kirkkokuoro 4.9. 
ja to 11.9. klo 18, Sarakylän 
kuoro to 11.9. klo 18.45.
kerhonohjaajakoulutuk-
seen ilmoittautuminen 
viim. pe 5.9. Tiinalle, tiina.
inkeroinen@evl.fi tai p.040 
571 4636. Koulutus on kah-
den viikonlopun mittainen, 
ensimmäinen osa 12.–14.9. 
Haukiputaalla.
apua arjen askareisiin?  
Seurakunnan nuorten mat-
karyhmä auttaa pihan ja ko-
din pienissä siivouksissa, las-
tenhoidossa ym. kodin tehtä-
vissä. Hinta 5 € / h / hlö, vara-
ukset Tiinalta 040 571 4636.
Varhaisnuorten rovastikun-
nallinen telttaleiri ”hänen 
Majesteettinsa salaisessa 
palveluksessa” 3.–6.-luok-
kalaisille 26.–28.9. Kangas-
järvellä (Pintamo). Hinta 10 
€. Sitovat ilmottautumiset 
viimeistään 12.9. kirkkoher-
ranvirastoon p. 08 8823 100. 

Lisätietoja Tiinalta tai Mar-
kolta.
Perhekerho ma 8.9. ja to 
11.9. klo 10–13 seurakunta-
kodissa ja ke 10.9. klo 10–13 
Petäjärinteen kylätalolla.
Päiväkerhot 3–5-vuotiaille 
käynnistyvät viikolla 36, alk. 
2.9. seurakuntakodilla tiis-
taisin 8.45–11.15 ja 13–15.30. 
Suojalinnalla tiistaisin 9–11.30 
ja perjantaisin 13.15–15.45. 
Sarakylän koululla maanan-
taisin 11–13.30, Petäjärin-
teen kylätalolla tiistaisin 
12.40–14.40, Paukkerinharjun 
koululla keskiviikkoisin 10–12, 
Aittojärven koululla keskiviik-
koisin 14 –16, Hirvaskosken 
koululla perjantaisin 10–12, 
Syötteen kylätalolla perjan-
taisin 9–11, Ervastin koululla 
perjantaisin 13.30–15.30. Ker-
hokyyditystä tarvitsevat otta-
vat yhteyttä taksiautoilijaan. 
Lapsiparkki seurakuntako-
dilla joka toinen keskiviik-
ko 11–15, alk. 3.9. Tarkoitet-

tu 1–6-vuotiaille lapsille. Ker-
rallaan lapsiparkkiin ote-
taan 15 lasta, ennakkoilmoit-
tautumista ei ole. Vanhem-
mat huolehtivat lapsen mu-
kaan välipalan, jos lapsi sen 
tarvitsee.
Lapsityötä koskevissa asi-
oissa yhteys lapsityönohjaa-
ja Sinikka Luokkaseen p.040 
5714629 / 8823144.
Rauhanyhdistykset: Myy-
jäisseurat Ervastissa ry:n mö-
killä la 6.9. klo 19 (J Lehto). 
Seurat Sarakylän koululla su 
7.9. klo 12 ja 19 ja seurakun-
takodissa su 7.9. klo 17 (P Ih-
me, E Illikainen).
kastettu: Eerika Aleksandra 
Hallikainen, Jimi Erik Mikael 
Vähäkuopus.
Vihitty: Jari Erik Kumpula ja 
Jenniina Maria Ruuskanen.
kuollut: Toivo Aukusti Kuu-
kasjärvi, 68; Ainu Väärälä, 
88; Eevertti Honkanen, 57; 
Marja-Leena Estamaa, 60; 
Rauno Ari Istermaa 47.

Seurakunnan, kunnan ja 4h-yhdistyksen 
kerhotoimintaa 1.–6.-luokkalaisille
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

den ry:llä, pohjoispuoli, klo 
19 opistomyyjäiset Paavolan 
ry:llä, Vesa Tahkola, ompelu-
seurat Ruukin ry:llä ja Alpu-
an ry:llä sekä ompeluseurat 
ja myyjäiset Luohuan ry:llä. 
La 6.9. klo 19 seurat Ruu-
kin ry:llä. Tapani Kopsa, Tuo-
mas Oikarinen. Su 7.9. Paa-
volan ry:n retkipyhäkoulu ja 
raamattuluokka Palosaares-
sa. Lähtö ry:ltä klo 11.30 omil-
la autoilla. Klo 13 ja 18 seurat 
Revonlahden ry:llä, Urho Sa-
vela ja Ismo Isoheiniemi. 
kastettu: Miisa Maaria Kar-
sikas.
kuollut: Riitta-Liisa Pieti-
lä, 42.
avioliittoon kuulutettu: 
Raimo Johannes Karhumaa, 
Siikasalo evl. ja Kaisu Päivikki 
Kaisto, Yli-Ii evl.

SIIkaJokI
Perhekerho torstaisin klo 
9.30-11.30 srk-talolla.
huoM, Muut kerhot aloitta-
vat vasta sitten, kun uusi las-

tenohjaaja on valittu.
nuortenilta ti 9.9. klo 18 srk-
talolla.
Varkkari-ilta 3.–6.-luokkalai-
sille ti 9.9. klo 18–19.30 srk-
talolla.
Rauhanyhdistys: Su 7.9. klo 
13 seurat, ke 10.9. klo 18.30 
ompeluseurat ja to 11.9. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä.

VIhantI 
Perhekerho tiistaisin klo 
10–11.30 sinisellä talolla.
Virsilauluilta to 4.9. klo 18 
Veteraanimajalla.
kirkkokuoron harjoitukset 
seurakuntatalossa to 11.9. 
klo 19.
Rauhanyhdistys: Su 7.9. 
klo 17 kirkonkylän ry:n seu-

11.–12.9. ei kerhoja, toi-
mistot suljettu.

Seurakuntakerho tiistaina 
9.9. klo 12.30 Tyrnävän seu-
rakuntatalolla.
Limingan rovastikunnan 
mielenterveyskuntoutujien 
retki Rokualle tiistaina 9.9. 
Lähtö klo 8.55 Tyrnävän seu-
rakuntatalolta.
nuoret: Yökahvila perjantai-
na 5.9. klo 20–24 Tyrnävän 
seurakuntatalolla. Kerho-
nohjaajien koulutus maanan-
tiana 8.9. klo 15–17 Tyrnävän 
seurakuntatalolla. Varhais-
nuorten kerhot alkavat 15.9.
kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkona 10.9. klo 
19 Tyrnävän seurakuntatalol-
la. Uusia laulajia otetaan mu-
kaan. Lapsikuoro Temmek-
sellä alkaa 18.9.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Sununtaina 7.9. klo 16 seurat 
rauhanyhdistyksellä, Kalle 
Sarajärvi ja Niilo Nissilä.

Murron rauhanyhdistys: 
Perjantaina 5.9. klo 19 lau-
luseurat Sirpa ja Jukka Kol-
mosella, Hovimurrontie. Sun-
nuntaina 7.9. klo 16 seurat 
rauhanyhdistyksellä.
kastettu: Samuel Veeti Valt-
teri Paananen, Ella Tuuli Pau-
lina Paloheimo, Iida-Maria 
Katariina Pärssinen.
kuollut: Teemu Putkonen, 81.

Siioninvirsiseurat su 7.9. klo 
12 Pökkylän punaisella tuval-
la. Mennään yhteisellä kyy-
dillä.
kirkkokuoron syksyn aloi-
tustapahtuma su 7.9. klo 13- 
Siikajoen pappilassa. Toivo-
taan mukaan myös uusia lau-
lajia koko seurakuntamme 
alueelta. Tervetuloa.

RuukkI
Diakonissa Lahja Rautiola 
tavattavissa srk-talolla kes-
kiviikkoisin klo 9.30–11. Koti-
käyntipyynnöt ja muut yhtey-
denotot p. 050 4694 774.
Perhekerho tiistaisin klo 
9.30–11.30 Paavolan srk-ta-
lolla, keskiviikkoisin klo 
9.30–11.30 Ruukin srk-talol-
la ja torstaisin klo 9.30–11.30 
Revonlahden srk-talolla. 
kaakaokerho to 4.9. klo 
12.30–16 Revonlahden srk-
talolla 1.–2.-luokkalaisille.
Peli-ilta 12–19-vuotiaille to 
4.9. klo 18–20 Ruukin srk-ta-
lossa.

Pyhäkoulu parillisen viikon 
sunnuntaina 7.9. klo 12 Ruu-
kin srk-talossa.
tyttökerho alakoulun 
2.–4.-luokkien tytöille ti 9.9. 
klo 17.30 Ruukin srk-talo.
nuortenilta to 11.9. klo 18 
Ruukin srk-talolla. Illan jäl-
keen avoimet ovet klo 21 asti.
Rauhanyhdistykset: Pe 5.9. 
klo 18 myyjäiset Revonlah-

keStILä
ehtoollishartaus to 4.9. klo 
13 Pihlajistossa, Minna Rahko.
ompeluseurat pe 5.9. klo 19 
ry:llä.
Ystävänkammari ke 10.9. 
klo 10–13 kerhokodissa.
Rivinperän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 11.9. klo 12 Kaa-
rina Näpänkankaalla.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
12.9. klo 13 Pihlajistossa. 
4–5-vuotiaiden päiväker-
ho ma 8.9. klo 10–12 kerho-
kodissa. aarrearkku-kerho 
(0–2.-lk) to 11.9. klo 15.30–17 
ja Salaisuuksien kaivos -ker-
ho (3.–6.-lk) klo 17.30–19 ker-
hokodissa, Mervi Leinonen p. 
0207 109 877.
kirkkokuoro ti 16.9. klo 19 
srk-kodissa. 

PIIPPoLa
PIo:n juttutupa ma 8.9. klo 
17 koulun Portissa ja sähly-
vuoro klo 18 liikuntahallilla. 
Seurakuntakerho ti 9.9. klo 
12 Väinölässä. 

Sinustako pyhäkoulunopettaja?
Toivotko pyhäkoulutoimintaa omaan kappeliseurakun-
taasi? Haluatko välittää hyviä pyhäkoulumuistoja tämän 
päivän lapselle? Pyhäkoulunopettajana voit toimia va-
paaehtoistyössä lasten parissa. 

Pyhäkoulunopettajien koulutus- ja perehdyttämis-
päivä 4.10. Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon 
0207 109 860. Tiedustelut Saila Karppinen 0207 109 856. 

hyvien tekojen huutokauppa
Lauantaina 6.9. kello 13 on huutokaupassa Paavolan markkinoilla myytävänä Hyviä teko-
ja. Haluatko lahjoittaa vai ostaa? 

Kukkapenkin kitkemisen, kirkkokyydin tai kenties kotisiivouksen? Ehkä jalkahoito tai 
niskahieronta on erikoisalaasi? Lehtien haravointia, kahviseuraa vai jotain muuta? Ehkä 
villasukat mittojen mukaan kudottuna tai parin tunnin avoin lahjakortti; huudon lunasta-
ja voi päättää mihin työhön apua tarvitsee? 

Vain mielikuvitus on rajana! Nyt mukaan niin yhteisöt kuin yrityksetkin, niin perhe- ja 
kaveriporukat kuin urheiluseuratkin. Tämä on hauska tapa tehdä hyvää! 

Hyvien Tekojen Huutokaupassa tarvitaan juuri Sinua. Pienistä teoista kasvaa iso virta – 
kaikki tuotto käytetään lyhentämättömänä lähetystyöhön. Lisätietoja ja työtarjoukset 
050 466 5420 / Minna Storlöpare, minna.storlopare@evl.fi ja www.siikasalo.fi.

Ruokateltta 
Paavolan markkinoilla 
Ruukin kappeliseurakun-
ta on mukana markkinoilla 
lauantaina 6.9. klo 10–14.
Tarjolla ruokailuteltassa: 
lohikeitto, leipä ja juoma 
5 € / aikuinen, 3 € / 5–12-v., 
alle 5 v. ilmaiseksi. 

Lisäksi myydään juusto-
keittoa 5 € / litra. Kotakah-
vio ja lähetysteltta, jossa 
arvontaa. 

Otamme Ilolla vastaan 
arpajaisvoittoja. Tuotot lä-
hetystyölle.

rat, Kari Hirvasniemi ja Ris-
to Laurila.
kastettu: Joanna Helmiina 
Härkönen.
avioliittoon kuulutettu: 
Kimmo Tapio Arvola ja Anu 
Tuulikki Rajala.
kuollut: Maija-Liisa Kuori-
lehto e. Mäntyniemi, 64; Aa-
ro Aulis Alapere, 80.

Päiväkerho ke 10.9. klo 
11–13 ja perhekerho pe 12.9. 
klo 10–12 srk-talolla.
Veteraanikuoro ma 15.9. klo 
11 ja kirkkokuoro ma 15.9. 
klo 14.30 srk-kodissa.

PuLkkILa
ompeluseurat pe 5.9 klo 19 
Sirkku ja Eero Aitto-ojalla.
kappalainen Martti arkki-
lan väitöstilaisuus la 6.9. klo 
12 Oulun yliopistossa, sali L5. 
Vapaa pääsy. Juhlat sunnun-
taina. Ei lahjoja, halutessa-
si voit muistaa Sambian lähe-
tystä, onnitteluadressi Pulk-
kilan osuuspankissa. 
SLeY:n Pohjois-Suomen pii-
rin syysjuhla su 7.9. klo 10 
messun jälkeen srk-talolla. 
Ruokailu ja kirkkokahvit. 
Siioninvirsiseurat su 7.9. klo 
19 Iida Jokelaisella Hyväri-
lässä, Hyväriläntie 16, Martti 
Arkkila ja Eeva Eerola.
Seurat su 7.9 klo 13 ry:llä, Ris-
to Launonen ja Esko Saukko.
ehtoollishartaus to 11.9. klo 

13 Koivulehdossa.
kuollut: Pentti Johannes 
Piippo, 77. 

PYhäntä
kuorot peruttu.
ehtoollishartaus to 4.9. klo 
13 Nestorin Helmessä. 
hengellisten laulujen hetki 
su 7.9. klo 14 Tavastkengän 
kylätalolla, järjestää Tavast-
kengän kylätoimikunta. 
Seurat su 7.9. klo 16 Ve-
sa Pirnes ja Erkki Peltonie-
mi ja lauluseurat ke 10.9. klo 
18.30 ry:llä.
MLL:n perhekahvila ma 8.9 
klo 17.30 kerhohuoneella.
4–5-vuotiaiden päiväkerho 
ti 9.9. klo 10–12, Salaisuuksi-
en kaivos -kerho (0–6.-lk) ke 
10.9. klo 15–16.30 ja perhe-
kerho to 11.9. klo 11–13 ker-
hohuoneessa. 
kastettu: Venla Linnea Sel-
käinaho.

RantSILa
Siikatörmän myyjäiset pe 

5.9. klo 19 ja la 6.9. klo 18.30 
Onni Myllysen muistoseu-
rat ry:llä.
5-vuotiaiden sekä 70- ja 
75-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhlat su 7.9. klo 10 perhe-
kirkon jälkeen srk-talolla. 
eläkeliitto ti 9.9. klo 11 srk-
talolla. 
kirkkokuoro Rantsilan Lau-
lu to 4.9. klo 10 srk-talolla. 
Lapsikuoro Stellat to 4.9. 
klo 13.30 Mankilan koululla 
ja pe 5.9. klo 13 Hovin kou-
lulla.
Perhekerho Pallerot ma klo 
10 Nuppulassa. hovin nup-
pukerho ti klo 10 Hovin kou-
lulla. Pikku nuput ke klo 11 
Nuppulassa. Isot nuput to 
klo 13.30 Nuppulassa. Man-
kilan varhaisnuoret ti klo 
14.30 Mankilan koululla. ho-
vin varhaisnuoret ke klo 14 
Hovin koululla. tyttökerho 
to klo 17 Nuppulassa.

w w w.sxc . hu /  J o hn A l l e n
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Jumalanpalvelukset

tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
7.9. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Isokääntä, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

temmes
Sanajumalanpalvelus su 
7.9. klo 12 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski.
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Suokunnas mai-
nitsee myös Päivä vain 

ja hetki kerrallansa -virren ja 
sekä tietysti Malmivaaran mesta-
riteoksen Oi Herra, jos mä mat-
kamies maan -virren.

PekkA heliN

1. kivi

”Mielipiteenne on vastenmieli-
nen, mutta taistelisin, jotta voisit-
te esittää sen. ”Ajatus on länsimai-
sen demokratian kulmakivi. De-
mokratiassa on jokaisella oikeus 
sanoa, mitä ajattelee. Ja tätä oike-
utta on puolustettava senkin, jo-
ka on mielipiteen ilmaisijan kans-
sa eri mieltä.

Noinhan sen pitäisi mennä, 
mutta kun ei mene. Liian moni 
suomalainen vaientaisi sen, joka 
ajattelee eri tavalla kuin hän itse. 

Konservatiivien synnit jo tie-
dämmekin. He vastustavat nais-
pappeutta, ovat kehityksen jarrui-

na ja muutenkin tiukkapipoja. In-
hottavia ihmisiä kerta kaikkiaan.

Mutta onko niin sanottu libe-
raali yhtään sen parempi? Jotkut 
kivenheittäjän tuntemista liberaa-
leista veisivät surutta konservatii-
vin oikeuden vastustaa naispappe-
utta. Samassa syssyssä he veisivät 
konservatiiveilta myös ajattelun- ja 
sananvapauden, nämä kun ajatte-
levat ja sanovat väärin.

Nämä liberaalit suvaitsevat vain 
itsensä kaltaisia ihmisiä. Niitä ava-
rakatseisia, oikeita ihmisiä. Muut 
ovat änkyröitä. Yllätys, yllätys, 
konservatiivin mielestä liberaali 

on änkyrä.
Kivenheittäjä tapasi nuoruu-

dessaan hyvin suvaitsevaisen mie-
hen. Kivenheittäjäkin oli suvait-
sevainen, suorastaan ultrasellai-
nen. Mutta mies ei suvainnut ki-
venheittäjää, koska kivenheittäjä 
oli eri tavalla suvaitsevainen kuin 
hän itse. Kivenheittäjä kun uskalsi 
katsoa televisiosta Billy Grahamin 
evankelioimistilaisuuden. Ja antaa 
arvon uskovillekin.

Voiko liberaali olla tiukkapipo? 
Voi. Tiukkapipoisuus ei ole aate- 
vaan luonnekysymys. Jos joku on 
ahdas sielultaan, hän on ahdas li-

beraalinakin.
Konservatiivi voi puolestaan ol-

la avaramielinen, vaikka se hassul-
ta tuntuukin. Liberaalikin voi olla 
avaramielinen ja usein onkin.

Suvaitkaa hyvät ihmiset toisi-
anne ja sietäkää ikäviäkin mielipi-
teitä, vaikka ette kävisikään taiste-
luun sananvapauden puolesta.

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

Tiukkapipo liberaali 

Vain helmet tarjolla olevista 
virsistä pääsevät virsikir-
jaan. Kappalainen Seppo 

Suokunnas Vantaan Hakunilan 
seurakunnasta sanoo, että virren 
pitää olla yleispätevä ja toimiva. 
Hyvällä virrellä on totta kai myös 
sanoma.

Suokunnaalla on perspektii-
viä, millä sanoa. Hän oli virsi-
kirjakomitean sihteeri. Komite-
an työn tuloksena syntyi nykyi-
nen vuonna 1986 julkaistu virsi-
kirja.

Virsi ei saa Suokunnaan mu-
kaan olla liian subjektiivinen, te-
os, joka avautuu vain kirjoittajal-
leen. Sen on avauduttava kaikille 
eli oltava yleispätevä.

– On olemassa mitä hienoim-
pia lyyrisiä runoja, mutta ne ovat 
liian yksityisiä. Ne eivät palve-
le koko seurakuntaa, Suokunnas 
sanoo.

tekijä 
saa näkyä
Joskus on väitetty, että tekijän 

Hyvä virsi 
avautuu kaikille

on tuotava virren sanoma esille 
ja kätkeydyttävä itse kokonaan 
tekstin taustalle.

Seppo Suokunnaan mielestä 
tekijä voi näkyä virressä, vaikka 
virsi ei liian subjektiivinen saa ol-
lakaan. Virressä saa näkyä ihmi-
sen etsintä, tuska, murhe ja ilo ja 
muut riipaisevat tunteet. Ne ovat 
kaikille ihmisille yhteisiä.

Tunnetuin esimerkki tällai-
sesta virrestä on Wilhelmi Mal-
mivaaran Oi Herra, jos mä mat-
kamies maan. Virsi on syntynyt 
kirjoittajansa tuskasta, kun hä-
nen omaisiaan kuoli lyhyen ajan 
sisällä lavantautiin.

Virrellä pitää olla kristillinen 
sanoma. Virsi ei saa olla hämärä 
eikä opinvastainen. 

Virsirunoilija Anna-Mai-
ja Raittila on moittinut joitain 
menneiden vuosisatojen virsiä 
liiasta opettavaisuudesta, jota jo-
ku voisi kutsua myös moralis-
miksi. Tällaiset virret eivät Rait-
tilan mukaan sytytä ihmisiä.

kirjoittajalla 
paljon liikkumavaraa
Virret saavat Suokunnaan mu-
kaan olla erilaisia, sillä uskonasi-
at ja Raamatun teematkin ovat 
erilaisia. Kirjoittajalle jää näin 
paljon liikkumavaraa.

Hyvä virsi on toimiva. Siinä on 
oltava sellainen sanoitus ja sävel-
mä, että virren voi esittää yhteis-
lauluna. Sen on oltava helposti 
opittavissa eikä liian konstikas.

Joidenkin mielestä virsi ei saa 
saarnata ihmisille. Suokunnas on 
kuitenkin toista mieltä. Hyvä vir-
si on julistava. Kristinuskokin on 
sitä, voisi joku sanoa.

Ajankohtaisuutta 
pitää välttää
Ajankohtainen virsi iskee kirk-
kaasti ihmisen elämään. Suokun-
nas karsastaa kuitenkin ajankoh-
taisia virsiä, sillä ne vanhenevat 
nopeasti. Ruuhka-Suomesta ker-
tovat sanat sytyttävät kenties jon-
kin aikaa, mutta jo 20 vuodessa 
sanat menettävät tehonsa.

Jotkut asiat 
säilyttävät kui-
tenkin aina ajan-
kohtaisuutensa. 
Tällaiset ilmiöt osu-
vat ihmisen olemiseen tässä 
maailmassa. Esimerkiksi kuole-
ma, usko ja luominen ovat tällai-
sia asioita.

Parhaat virret tulevat koko yh-
teisön omiksi, kun ne ovat tulleet 
liitetyiksi koskettaviin tapahtu-
miin. Joissakin perheissä tiet-
tyjä virsiä lauletaan suku-
polvista toisiin. 

Joistakin virsistä tu-
lee jopa koko kansakun-
nan omaisuutta. Suoma-
laiset ovat laulaneet kohta-
lon aikoina Jumala ompi Lin-
namme -virttä. Myös Enkeli 
taivaan -virsi on kuuluu yh-
teiseen omaisuutemme. 
Molemmat virret ovat 
Martti Lutherin kir-
joittamia. Virret eivät 
siis ole suomalaisia, 
mutta se ei haitanne.

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


