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Tampereella on viime marraskuusta lähti-

en kierrellyt Ruokanysse. Se on bussi, jos-

ta jaetaan ruoka-avustuksia vähävaraisille 

ja vaikeaan elämäntilanteeseen ajautuneille. Aja-

tus nyssestä syntyi seurakuntien diakoniatyössä, 

kun Pirkanmaan Osuuskauppa teki aloitteen yli 

jäävän ruuan lahjoittamisesta seurakuntien ruo-

kapankille.

Nysse nytkähti liikkeelle. Moni on saanut sen kyy-

distä helpotusta ahdinkoon. Yhdellä kierroksella 

bussi tavoittaa jopa viidestä kuuteen sataan avun 

tarpeessa olevaa. Elintarvikkeista puolet saadaan 

lahjoituksina, loput ovat EU:n avustuksia ja seura-

kuntayhtymän ostamia eriä. Muutamat yrityksetkin 

tukevat toimintaa.

Ruokanysse on osoittautunut tarpeelliseksi Tam-

pereella, varsinkin juuri näinä taloudellisesti han-

Aatoksia

Ruokanysse maakuntakierrokselle

Kättely muuttui 
kumarrukseksi
Kättely on erittäin mukava tapa ter-
vehtiä ihmisiä kohdattaessa. Se sopii 
arkisiin ja juhlallisempiin tapaami-
siin, sekä tuttujen että vieraampien 
kesken. Se on vanha eurooppalainen 
tapa. Se on tavallista yleisempää kir-
kollisissa piireissä, vaikka parhaiden 
tuttujen kesken halaus ja jopa poski-
pusut ranskalaiseen malliin ovat ko-
vasti yleistyneet. Kättelyssä voi osoit-
taa erityistä lämpöä riippuen käden ot-
teesta, mutta ennen kaikkea pidän kät-
telystä sen vuoksi, että siinä voi katsoa 
kunnolla toista ihmistä silmiin.

Nyt kuitenkin sosiaali- ja terveys-
ministeriö suosittelee olemaan kättele-
mättä. Syynä on maailmalle levinnyt 
sikainfluenssa- eli H1N1-virus, joka le-
viää parhaiten yskien ja kättelemällä. 
Käsiin näet tarttuu herkästi hengitys-
tie-eritteitä yskiessä ja aivastaessa.

Käsien pesu ja nenäliinojen käyttö 
suun suojana yskiessä tai aivastaessa 
on noussut arvoonsa, samoin nenälii-
nan välitön roskiin heitto. Käsidesistä 
on myös hyötyä. Vältä suun, nenän ja 
silmien koskettelua, ellet ole juuri pes-
syt käsiäsi. 

Viranomaiset ovat lieventäneet 
suhtautumistaan sikainfluenssaan, 
eikä se ole enää yleisvaarallinen tar-
tuntatauti. Se on osoittautunut myös 
odotettua lievemmäksi ja hitaammin 
leviäväksi. 

Mieltäni on rauhoittanut jo alus-
ta alkaen se, että matkustuskieltoa ei 
ole annettu. Sikainfluenssan pelossa 
ei tarvitse olla menemättä konsert-
tiin, elokuviin, kirkkoon tai esimer-
kiksi pian Kempeleessä järjestettä-
ville lähetysjuhlille tai yhteiskristil-
liseen Totuus 09 -tapahtumaan Ou-
lussa. Näissä tilaisuuksissa on vain 
muistettava varsinkin käsihygienia.

Sairaana ei ylipäätänsä kannata ei-
kä saa lähteä liikkeelle tilaisuuksiin tai 
mennä töihin, kouluun tai päiväko-
tiin. Possutaudin lisäksi koko ajan on 
liikkeellä viattomampia nuhakuumei-
ta eli flunssia ja vielä A-viruksen aihe-
uttamaa kausi-influenssaakin. Sairaa-
na pystyssä ollessaan tartuttaa mui-
ta ja paranee itse hitaammin. Kunpa 
oppisimme uskomaan, että emme ole 
korvaamattomia, vaan voimme levätä 
sairaana.

Jää siis kotiin, jos kuume nousee 
korkealle äkillisesti jäsensäryn, pää-
kivun ja yskän kanssa. Älä lähde min-
nekään, vaan soita kaupungin infoon 
08 5584 4558. Soittajaa haastatellaan ja 
neuvotaan. Haastattelujen perusteella 
kyselijöillä on enimmäkseen ollut via-
tonta flunssaa. 

Sikainfluenssatapauksia on tähän 
mennessä Oulussa noin 70. Jotta luku 
ei suuresti kasvaisi, älkää kätelkö. It-
selleni se on ollut vaikea toteuttaa. En 
millään meinaa muistaa. Toistaiseksi 
voisi ottaa tervehdykseksi itämaiseen 
tapaan kohteliaan kumarruksen tai 
välttämättömissä tapauksissa lopulta 
melko hygieenisen halauksen.

LiiSa Lahti
Kirjoittaja on oululainen lääkäri ja 

Oulun seurakuntayhtymän yhteisen 
kirkkovaltuuston jäsen, 
kirkolliskokousedustaja

20.8.2009

Salakavalaa 
alistamista
”Jumalakuva saattaa väristyä tiukan us-
konnollisen kotikasvatuksen vuoksi. Hen-
gellisyys on niin hallitsevaa, että lapsen elä-
mänilolle ja innovaatioille ei jää tilaa. Ju-
mala saattaa olla mummon Jumala, joka 
rankaisee ja jolla ei ole minulle mitään hy-
vää sanottavaa.

Valitettavan tuttu tarina nyky-Suomessa 
on myös se, että ihminen kiinnostuu hen-
gellisistä asioista, mutta ei löydä paikkaansa 
luterilaisesta seurakunnasta vaan eläväm-
pää yhteisöä etsiessään liittyy pieneen va-
paaseen seurakuntaan. Lopulta hän läh-
tee sieltä pettyneenä, kun ei olekaan löytä-
nyt kaipaamaansa vapautta ja armon osal-
lisuutta.

Pahaa jälkeä saa aikaan myös vää-
rään suuntaan viety karismaattisuus, 
josta moni lähtee paitsi pettyneenä 
myös syyllistettynä: uskoni ei riittänyt-
kään parantumiseen.

Nykyisin on suosiossa julistus, että 
kristinuskon ydin on lähimmäisenrakka-
us. Vilpitön kuulija ahdistuu, kun ei löy-

dä itsestään tätä lähimmäisen rakkautta. 
Evankeliumi jätetään julistamatta.”

Riitta Lemmetyinen
Sana-lehdessä 13. elokuuta

Hellan lauhaa 
puhelinluettelosta
”Nelivuotiaana Hannu Kyrövaarasta pi-
ti tulla pappi. Luvialaisessa herännäis-
perheessä hän istui seuroissa kuulemassa 
saarnoja, joten pikkupoika päätti itsekin 
kokeilla uskon sanan kertomista.

– Kiersin talosta taloon. Pipliana oli pu-
helinluettelo. En osannut vielä sanoa ärrää, 
joten tervehdin talon väkeä sanomalla, et-
tä Jumalan almoa ja hellan lauhaa. Jälkeen-
päin olen kuullut kuinka vakavalla paatok-
sella vedetyt esitykseni naurattivat muita.

Ammatinvalintaan tuli kuitenkin lovi 
seitsemänvuotiaana.

– Sanoin vanhemmille, että ei minusta 
tule pappia, sillä en ala joka sunnuntai kir-
kossa olemaan.”

pankinjohtaja Hannu Kyrövaara 
Satakunnan Kansassa 12. elokuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

kalina aikoina. Miksei se olisi tärkeä Pohjois-Poh-

janmaallakin?

Oulussa ajatusta ruokabussitoiminnasta on poh-

dittu lähinnä kahvipöytäkeskustelujen 

tasolla. Ideaa on pidetty kiinnostavana. 

Nyt on aika harkita sitä tosissaan. 

Jotta ajatus ruokabussitoiminnasta 

toteutuisi, jonkin tahon pitää ottaa veto-

vastuu, koota ympärilleen yhteistyökump-

paneita ja käynnistää toiminta. Parhaiten 

tämä rooli sopisi seurakuntayhtymälle.

Ruokabussin toimintaa ei kannattaisi raja-

ta pelkästään Oulun alueelle. Voimia olisi vii-

sasta yhdistää. Olisikin hyvä, jos mukaan saa-

taisiin myös muita seurakuntia ja ruokabussi 

voisi kiertää pitkin maakuntaa. Juuri maaseudun 

vähävaraisten tavoittaminen avun piiriin on vaike-

aa. Heillä ei ole mahdollisuuksia lähteä kaupunkiin 

tai kuntakeskuksiin hakemaan ruoka-

apua.

Ruokabussi olisi heille monella 

tavalla inhimillinen avuntuoja. Kyn-

nys lähteä jonottamaan julkisille 

paikoille ruoka-apua on varmasti 

monelle korkealla.

Bussi ei saisi olla pelkkä ruoan-

jakelija. Sen pitäisi tarjota myös 

diakoniatyöntekijän vastaan-

otto, jossa tarkastellaan avun-

tarvitsijan tilannetta. Ruoka-apuhan 

ei ole tarkoitettu pysyväksi vaan väliaikaiseksi tuek-

si, joka auttaa hankalan vaiheen yli.
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Yhdessä tehty 
hakemus 
sosiaalitoimeen 
on yhtä arvokasta 
apua kuin 
esimerkiksi ruoka-
avun antaminen.

Diakoniatyöntekijät 
neuvovat asiakkaitaan 
muun muassa 
lakisääteisen 
avun saamiseksi 
sosiaalitoimesta. Joskus 
diakoniatyöntekijä 
lähtee jopa mukaan 
sosiaalitoimistoon.

Diakoniatyössä kasvaa koko ajan 
paine sosiaaliasiamiestyyppisel-
le toiminnalle, kertoo Diakonia-
työntekijöiden Liiton puheenjoh-
taja Kaisa Rauma. Se tarkoittaa, 
että diakoniatyöntekijät ovat ai-
empaa useammin asiakkaidensa 
”asianajajia” ja ovat heidän puo-
lestaan yhteydessä muun muassa 
sosiaalityöntekijöihin, velkaneu-
vojiin, vuokranantajiin ja ulosot-
toviranomaisiin.

Rauma korostaa, että sosiaa-
lityöntekijät ovat läheisiä yhteis-
työkumppaneita diakoniatyön-
tekijöille, mutta siitä huolimatta 
diakoniatyöntekijöiden on uskal-
lettava vaatia asiakkailleen heil-
le kuuluvia etuuksia: lakisääteisiä 
tukia ja myös kohtuullista asioi-
den käsittelyä. 

Monikaan avuntarvitsija ei 
yksinkertaisesti jaksa tehdä itse 
esimerkiksi tarvittavaa kirjallis-
ta oikaisua, jos hän on saanut so-
siaalitoimesta kielteisen päätök-
sen toimeentulotuesta ja kokee 
tulleensa väärin kohdelluksi.

Avuntarvitsijoiden etuuksien 
hoitaminen lisääntyy diakoniassa

Rauma pitää uudenlaista asia-
miestyyppistä työskentelyä ter-
vetulleena diakoniatyöhön. Hän 
pahoittelee, että seurakunnas-
sa on vielä liikaa ajattelua, että 
diakonia-avun pitäisi olla aina 
konkreettista.

– Yhdessä tehty hakemus so-
siaalitoimeen on yhtä arvokasta 
auttamista kuin esimerkiksi ruo-
ka-avun antaminen.

Mukaan lähteminen 
epäilyttää
Vaikka diakoniatyöntekijöiden 
yhteydenpito viranomaisiin ta-
pahtuu pääsääntöisesti puheli-
men avulla, aivan tavatonta ei 
ole, että diakoniatyöntekijä läh-
tee asiakkaansa mukaan sosi-
aalitoimistoon. 
Rauman arvion 
mukaan yhdes-
sä asioiminen on 
vähäistä, ja hän 
toivoo, ettei sii-
tä tulekaan käy-
täntöä.  

Rauma pel-
kää, että dia-
koniatyönteki-
jän mukana ole-
minen tulkitaan 
helposti varpail-
le astumiseksi ja viestiksi ”te ette 
ole tehneet oikein työtänne”. 

Erään diakoniatyöntekijän 
viesti Rauhan Tervehdykselle on, 
että joskus hän on lähtenyt mu-
kaan sosiaalitoimistoon, koska 

asiakkaan mielestä häntä ei ole 
kohdeltu asiallisesti etnisen syn-
typeränsä vuoksi. 

”Monet asiakkaat ovat sano-
neet minulle, ettei heitä kuunnel-
la tai oteta todesta sosiaalitoimes-
sa”, diakoniatyöntekijä kirjoittaa.

Kaisa Rauma harkitsisi, olisi-
ko diakoniatyöntekijän parempi 
tehdä huonosta kohtelusta viral-
linen kantelu sen sijaan että läh-
tee yhdessä asiakkaan kanssa asi-
oimaan oikeuden saamiseksi. 

tuttu diakoniatyöntekijä 
helpottaa ahdistusta
Kirkkohallituksen seurakunta-
diakonian sihteeri Irene Num-
mela myöntää, että asianmu-
kaisen kohtelun saaminen asi-

akkaalle saattaa 
jouduttaa joskus 
diakoniatyönte-
kijän asiakkaan 
seuraksi. 

– Tämä on 
yksi syy, mut-
ta ei lainkaan 
yleisin. Tavalli-
sempaa on, et-
tä mielenterve-
ysongelmista 
kärsivälle sosi-
aaliset tilanteet 

ovat pelottavia, mutta tutun dia-
koniatyöntekijän rinnalla olemi-
nen mahdollistaa asioimisen vi-
rastoissa. 

Nummela toteaa joidenkin 
tuntevan pelokkuutta ja ”hei-

Ministeri: Tiiviimpää yhteistyötä
Peruspalveluministeri Paula Risikko kummastelee kokemusta, 
jonka mukaan sosiaalitoimen asiakas tarvitsee diakoniatyönte-
kijän yhteydenoton saadakseen asiallisen kohtelun.

– Kuulostaa oudolta. Sosiaalityöntekijät ovat korkeasti kou-
lutettua väkeä ja osaavat ammattinsa.  Mikäli huonoa kohtelua 
esiintyy, voivat diakoniatyöntekijät halutessaan ottaa yhteyttä 
ministeriöön.

– Sosiaalitoimen ja seurakunnan välillä pitäisi olla nykyistä 
enemmän yhteistyötä. Ei ole järkevää, että sosiaalityöntekijä ja 
diakoniatyöntekijä käyvät jopa samana päivänä eri aikaan yh-
teisen asiakkaansa luona, Risikko perää.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Salme Kallinen-
Kräkin hämmästelee myös, jos diakoniatyöntekijää tarvitaan 
turvaamaan kuulluksi tuleminen. 

– Mikäli tällaista ilmenee, pitää selvittää, mistä se johtuu ja 
puuttua asiaan. Sosiaalityössä on olennaisinta toisen ihmisen 
kunnioitus.

Satu LapiNLaMpi

koilla olemista” erityisesti viran-
omaisten edessä.  

– Joskus taas diakoniatyön-
tekijän mukaan lähteminen on 
perusteltua henkilökemioiden 
vuoksi. Diakoniatyöntekijän 
läsnäolo helpottaa asioiden sel-
vittelyä.

Nummelan kokemus on, et-
tä raha-asiat synnyttävät herkäs-
ti ristiriitoja ja altistavat väärille 
tulkinnoille.

Hän muistuttaa, että henki-
löristiriitoja on myös diakonia-
työntekijöiden ja asiakkaiden vä-

R i i t t a  H i r vo n e n

lillä. Yhdessä asioiminen sosiaa-
litoimistossa ei ole syytös sosiaa-
lityöntekijöitä kohtaan vaan yksi 
yhteistyömuoto kirkon ja sosiaa-
litoimen välillä.

Rauman mukaan vierailuja 
tehdään myös toisin päin. 

– Esimerkiksi asumisneuvo-
jat saattavat tulla asiakkaan mu-
kana diakoniatoimistoon ja asiaa 
selvitellään yhteistyössä ja yhtei-
sillä sopimuksilla.

Riitta hiRvoNeN

Asiointi virastossa voi ahdistaa mielenterveysongelmista kärsivää niin paljon, että hän pyytää diakoniatyöntekijää mukaansa.
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Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lapsikaappausuhka huomioitava  
myös tuomioistuimissa
Olemme huolestuneena seu-
ranneet viimeaikaisia huolto-
riitoihin liittyviä tuomioistuin-
ratkaisuja, jotka mahdollista-
vat lasten kuljettamisen Haa-
gin kansainvälisen lapsikaap-
paussopimuksen ulkopuolisiin 
maihin, erityisesti tapauksissa, 
joissa lapsi on kaappausuhan 
alainen. 

Tuomioistuimet ovat tehneet 
päätöksiä, joiden mukaan lap-
sen vanhempi voi vastoin toi-
sen vanhemman tahtoa hank-
kia lapselle Suomen passin vie-
däkseen tämän maahan, jonka 
viranomaiset eivät voi tai halua 
taata lapsen paluuta Suomeen. 
Tuomioistuimessa on jopa tar-
koitushakuisesti muutettu yh-
teishuolto yksinhuolloksi van-
hemmalle, joka haluaa näin 
toimia.  

Toivomme hartaasti, ettei tu-
lisi ennakkotapauksia joissa vi-
ranomaiset ovat harkitsematto-
milla päätöksillä edesauttaneet 
lapsen kaappaamista. Suomen 
oikeusjärjestelmän tulee huo-
mioida olemassa oleva kaap-
pausuhka sen vaatimalla vaka-

vuudella. Lapsikaappaus on se-
kä lapsen että lapsestaan erote-
tun vanhemman ja muiden lä-
hisukulaisten kohdalla suuri tra-
gedia, jollaista maamme viran-
omaiset eivät missään tapauk-
sessa saa olla edesauttamassa. 

Eri viranomaiset ovat sitou-
tuneet perheväkivallan ehkäi-
syyn ja vähentämiseen. Juu-
ri lapsikaappaus on esimerkki 
julmasta perheväkivallasta. Oi-
keusministeriön tulee ohjeistaa 
viranomaisia lapsikaappauksis-
ta, jotta tuomioistuimet ja passe-
ja myöntävät viranomaiset osaa-
vat tunnistaa riskit ja uhat. Eh-
dotammekin, että Oikeusmi-
nisteriö ryhtyy välittömiin toi-
miin luodakseen yleispätevän 
ohjeistuksen siitä, kuinka tun-
nistaa lapsikaappausriski ja mi-
ten se tulisi ottaa huomioon asi-
oiden käsittelyssä. Ohjeistusta 
tulisi noudattaa kaikkialla riip-
pumatta paikkakunnasta tai oi-
keusasteesta. 

 
JuLLe tuuLiaiNeN 
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RT:ssä (6.8.) oli artikkeli viiden-
nestä käskystä, eli Älä tapa -käs-
kystä, jonka alkuteksti kuuluu 
”älä murhaa”.

Raamatussa tapahtui syn-
tiinlankeemus ja silloin ih-
miseen tuli perisynnin syylli-
syys ja turmelus. Tuo syyllisyys 
poistuu ihmisestä omakohtai-
sen herätyskristillisen uskoon-
tulon kautta, ja siten se ei periy-
dy tuolla uskoontulleella ian-
kaikkisuuteen eikä hänen lap-

silleen. Tuota turmelusta ei voi 
mitenkään poistaa ihmisestä, se 
periytyy kaikilla kolmanteen ja 
neljänteen polveen, ja ellei ih-
minen tule uskoon, syyllisyys-
kin periytyy kolmanteen ja nel-
jänteen polveen.

Maamme evankelis-luteri-
lainen kirkko on tehnyt vuosien 
varrella tutkimuksia maamme 
ihmisten kristillisyydestä ja ai-
na tulos on ollut, että vain noin 
10 prosenttia ihmisistä tunnus-

ti itsensä uudestisyntyneiksi. On 
todennäköistä että tuo prosent-
timäärä on yleismaailmallinen.

Ja siten jokainen ymmärtää 
sen pahuuden, mikä maailmas-
sa vallitsee ja siten mielestäni 
jokainen, joka on fyysisesti ja 
psyykkisesti terve, on velvolli-
nen puolustamaan kotimaataan 
asein sodan sattuessa.

Seppo LuNki
ev.lut. / tuomiokirkkoseurakunta

Oulu

Miten sovellan viidettä käskyä

Kiitän lämpimästi Rauhan Ter-
vehdystä kirjoituksesta, joka kos-
ki Oulussa 7.–9. elokuuta järjestet-
tyjä katulähetyspäiviä. Oli hienoa 
saada tilaa lehdissänne työlle, jo-
ka on usein unohdettua, tuntema-
tonta ja joillekin myös tarpeeton-
ta rahantuhlausta. Pitäähän mo-
ni alkoholismia itse aiheutettuna.

Lehtikirjoituksen loppukap-
paleeseen oli päässyt virheellinen 
tieto. Siinä todettiin, että Katu-
lähetysliitto on käynyt heikenty-
neen taloustilanteen vuoksi vii-

Katulähetysliiton rahatilanne hyvä

Postia

Sallikaa lasten tulla Toivonkin luo.

Toivoa tulossa
Kempele täyttyy elokuun vii-
meisenä viikonloppuna, kun 
siellä järjestetään 28.–30.8. 
hiippakunnan lähetysjuhlat. Ti-
laisuudet ovat Kempelehallissa 
ja Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.

Ohjelmassa on konsertteja, 
opetusta ja toimintaa kaiken-
ikäisille.

Lähetysjuhlien tunnus on 
”Toivon Tuulet”. Juhlilla ha-

lutaan välittää rohkaisua sekä 
omaan maahamme että koko 
maailmaan. Ulkomaalaiset vie-
raat tulevat Nepalista, Kiinasta, 
Namibiasta ja Israelista.

Juhla-alueella liikkuu myös Toi-
vo-niminen hahmo, joka herättää 
pohtimaan tapahtuman teemo-
ja. Toivo tuo hyvän tuulen, esittää 
runolauluja, kommentteja, kysy-
myksiä ja hauskoja kuvasarjoja eri 
puolilta maailmaa. Toivo osaa niin 

Ku va t :  M inna S o r va la

rappia, bluesia kuin perinteistä lau-
suntaa. Hänessä on maanlähei-
syyttä ja hän osaa kuunnella lapsia.

Juhlat avataan perjantaina 
kello 18. Samana iltana kuullaan 
paljon musiikkia. Ensin konser-
toi Amani, ja myöhemmin Rock-
bändi Tera. Bändin kitaristit Pet-
ri Lassila ja Antti Honkkila 
muistetaan Terapia-yhtyeestä, jo-
ka on tehnyt pitkän uran suomi-
gospelin eturintamassa.

Lauantaina on tarjolla mielen-
kiintoisia keskusteluja ja opetus-
ta. Nuorille ja nuorille aikuisil-
le on omia aiheita. Illalla kello 18 
yläasteella on pikku-Toivojen bi-
leet, joissa nähdään kuvakerto-
mus Josefiinan iloisesta päivästä.

Juhlat huipentuvat sunnuntai-
na piispanmessuun ja kello 13 al-
kavaan pääjuhlaan.

Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat ovat kirkon lähetystyön 

150-vuotisjuhlavuoden pääta-
pahtuma. Juhlien järjestäjinä ovat 
hiippakunnan lähetystyö, Kempe-
leen seurakunta ja Limingan ro-
vastikunta. Mukana ovat kaikki 
evankelisluterilaisen kirkon viral-
liset lähetysjärjestöt ja Kirkon Ul-
komaanapu.

Paikalle odotetaan yli tuhatta 
osallistujaa.

RauhaN teRvehdyS

me vuosina yhdistymisneuvotte-
luja Sininauhaliiton kanssa. 

Liiton taloustilanne on tällä 
hetkellä hyvä. Jo usean vuoden 
aikana olemme tehneet ylijää-
mäisen tilinpäätöksen, myös vii-
me tilikaudella. Siitä kiitos talou-
dellisille tukijoillemme, Kirkko-
hallitukselle, opetusministeriöl-
le ja seurakunnille. Kiitos kuuluu 
myös liiton hyvälle taloudenhoi-
dolle. Vuosikokouksessa päätim-
me suunnata ylijäämää erityises-
ti vapaaehtoisten työntekijöiden 

koulutukseen ja kuntoutukseen.
Yhdistymisneuvotteluja Sini-

nauhaliiton kanssa on käyty vii-
me vuosina Sininauhaliiton aloit-
teesta. Neuvottelut kuitenkin ka-
riutuivat, koska Katulähetysliit-
to ei saanut toivomuksiaan läpi. 
Liittomme hallituksen sekä ken-
tän vastustus oli lähes yksimieli-
sesti kielteinen yhdistymiselle.

JoRMa oSaRi
Rovasti, Katulähetysliiton 

puheenjohtaja, Turku
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Maata  kiertelemässä

Pyhäntä 
täyttää 100 
vuotta
Siikalatvan seurakunnassa 
vietetään Pyhännän seura-
kunnan ja kunnan 100-vuo-
tisjuhlaa sunnuntaina 23.8. 
juhlamessun merkeissä.

Messu alkaa kello 10. Juh-
lamessun vuoksi ei seura-
kunnan muissa kappeliseu-
rakunnissa ole jumalanpal-
velusta.

Lähetyksen 
syyspäivät 
Lapiosalmella
Suomen Lähetysseura jär-
jestää juhlavuoteensa liit-
tyen kaikille avoimet syys-
päivät 25.–27.9. Lapiosal-
men erämatkailukeskuk-
sessa Posiolla. 

Viikonvaihteen täysihoi-
tohinta on omin liinavaat-
tein aikuisilta 120 euroa, yli 
4-vuotiailta lapsilta iästä riip-
puen 50–70 euroa. Maksulli-
nen yhteiskuljetus järjeste-
tään Oulun linja-autoase-
malta. 

Ilmoittautumiset 4.9. 
mennessä Oulun hiippa-
kunnan lähetystoimistoon, 
PL 85, 90101 Oulu, p. (08) 
535 8521 tai oulu.sls@mis-
sion.fi.

Teinien äideille 
oma ryhmä
Oulun NNKY:llä (Isokatu 
15) aloittaa syyskuussa uu-
si vertaisryhmä, johon kut-
sutaan murrosikää lähesty-
vien lasten tai jo teini-iässä 
olevien nuorten äitejä.

Miten elämä kodissa su-
juu? Syntyykö helposti kiis-
toja kotiintuloajoista, poh-
ditaanko rahankäyttöä, 
paukkuvatko ovet? Ryh-
mässä kaikesta tästä ja vai-
keammistakin asioista voi 
jutella ja jakaa ajatuksia 
muiden äitien kanssa. Ryh-
mä kokoontuu joka toinen 
viikko yhteensä kymme-
nen kertaa. Ensimmäinen 
tapaaminen on maanan-
taina 14.9. klo 18. Lisätie-
toja ja ilmoittautumiset pi-
kimmiten p. 040 751 4480 
tai sähköpostiin nnky.ou-
lu@co.inet.fi.

Iso-Britannian pääministeri Gor-
don Brownin mielestä kristitty-
jen ei pidä aristella uskonsa näyt-
tämistä työpaikoilla. Uskoa ei hä-
nen mukaansa saa ulkopuolelta pa-
kottaa pelkästään yksityisasiaksi.

Brownia haastatteli kristilli-
nen radiokanava Premier. Iso-Bri-
tanniassa monet julkisen sektorin 
työntekijät ovat olleet huolestunei-
ta siitä, seuraako uskonnon har-
joittamisesta rangaistuksia.

– Mielestäni uskonnon ja us-
kon asema niin sanotun julkisen 
elämän piirissä on erittäin tärkeä 

Gordon Brown: Kristittyjen ei tarvitse piilotella uskoaan
asia, Brown sanoi. Hänen isänsä 
oli Skotlannin presbyteerisen kir-
kon pappi.

Jokin aika sitten eräältä eng-
lantilaiselta hoitajalta pidätettiin 
kahden kuukauden palkka, kos-
ka tämä oli tarjonnut työaika-
na rukousapua vanhalle naiselle. 
Toinen työntekijä on saanut pot-
kut, kun oli tarjonnut hoidossaan 
olevalle lapselle mahdollisuuden 
kääntyä kristinuskoon.

Lisäksi kaksi maistraatin hen-
kikirjoittajaa väittää joutuneensa 
savustetuiksi ulos työpaikoistaan, 

koska olivat kieltäytyneet toimit-
tamasta vihkiseremonioita samaa 
sukupuolta oleville pareille. 

– Britannia ei ole sillä tavalla 
maallistunut valtio kuin Ranska 
tai jotkut muut maat. Jos kansa-
laisilta kysyttäisiin, mitkä arvot 
ovat heille tärkeimpiä ja mihin he 
eniten uskovat, valitsisivat he juu-
talais-kristilliset arvot.

Brown ei kannata kristinuskon 
ajamista yksityiseen elämänpiiriin.

– Se on mahdotonta, koska us-
kosta puhuessamme tarkoitam-
me kaikkia niitä arvoja, joihin ih-

miset uskovat. Puhumme silloin 
arvoista, joiden varaan ihmisten 
toiminta perustuu.

Pääministeri torjui väitteet, 
joiden mukaan Iso-Britannian 
hallitus suosii muslimeja.

– Yhteiskunnassa, jos on monia 
eri kulttuureja, on tärkeää sopeut-
taa vähemmistöt yhteiskuntaan. 
Sen vuoksi haluamme tarjota työ-
tä, koulutusta ja valinnanmahdol-
lisuuksia ihmisille, jotka kokevat 
tulleensa syrjityiksi.

RNS/eNi

Piispansauvakävelylle 
voi ottaa seurakseen 
vanhuksen, joka 
tarvitsee apua ulkoilussa, 
Oulun hiippakunnan 
tuomiokaputulista 
rohkaistaan.

Oulussa on kävelty kah-
tena edelliskesänä Piis-
pansauvakävely Oulun 
piispan Samuel Sal-

men johdolla. Nyt tapahtuma 
on laajenemassa hiippakunnal-
liseksi. Piispallinen kävelyret-
ki järjestetään lauantaina 29.8. 
Oulun lisäksi ainakin Posiolla 
ja Utajärvellä. Myös Kempelees-
sä pidettävillä hiippakunnalli-
silla lähetysjuhlilla (28.–30.8.) 
osallistutaan Piispansauvakä-
velyyn. 

Hiippakunta-assistentti Han-
nele Salmi uskoo, että ensi vuon-
na tapahtumassa on mukana 
huomattavasti useampia seura-
kuntia. 

Kävelyn teemana on Ota ys-
tävä mukaan! Kapitulista toi-
votaan, että sauvomaan aiko-
vat ottavat mukaansa esimer-
kiksi vanhuksen, joka tarvitsee 
avustajan ulkoilemiseen. Ulkoi-
luseuraa on tarjolla myös käve-
lyn lähtöpaikassa Oulun kau-
punginteatterin edessä klo 13. 
Vapaaehtoisia saadaan ainakin 
Totuus 09-palvelutapahtuman 
kautta, joka järjestetään Oulus-
sa samana viikonloppuna. Li-
säksi liikkujia avustavat tarvit-
taessa partiolaiset Koskiveikot-
lippukunnasta.

Mukaan kutsutaan myös päät-
täjiä ja yrityksiä sekä muita va-
paaehtoisia, jotka voivat auttaa 
erityisliikkujia.

Piispa Salmen vauhdissa eh-

Piispan perässä aiempaa 
suurempi joukko

tii kulkemaan rollaattoreilla, 
pyörätuolilla tai vaikkapa las-
tenvaunujen kanssa. Tapahtu-
man nimestä huolimatta sauvat 
eivät ole pakollinen varuste ul-
koiluretkelle.

kävelijät 
palkitaan yhdessäololla 
Piispansauvakävely kulkee kevy-
enliikenteenväylillä Pikisaaressa, 
Hietasaaressa, Tuirassa, Raatin-
saaressa, Hupisaarilla sekä Lin-
nansaaressa. Joukkoon saa liit-
tyä reitin varrelta. Tuiran kirkos-
sa voi hiljentyä kuuntelemaan ur-

kumusiikkia. 
Kävelyn päätepisteessä kau-

punginteatterin edessä Oulun 
Latu tarjoaa osanottajille noki-
pannukahvit. Kahvittelun lo-
massa yhdessäoloa jatketaan kau-
punginteatterin ala-aulassa, mis-
sä kävelyn järjestäjät esittelevät 
toimintaansa. Lisäksi ohjelmas-
sa on Karjasillan seurakuntapas-
torin Mikko Salmen esittämää 
musiikkia. 

Kaupunginteatteri tarjoaa kä-
velijöille kaksi teatterilippua yh-
den hinnalla 10.9. Naistenhur-
maajat-esitykseen. Perheen pie-

Piispa Samuel Salmi ja hänen puolisonsa hiippakunta-assistentti Hannele Salmi luottavat, että kävellessä kontaktin ottaminen 
vieraaseen ihmiseen on helppoa. Piispallekin on helpompi jutella tien päällä kuin koreissa kirkkosaleissa.

nimmille on ”temppurata” ja 
pomppulinna.

Tapahtuman järjestäjiä ovat 
Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli, Oulun Latu, Ou-
lun kaupungin liikuntavirasto 
ja KunnonLähde, Oulun kau-
punginteatteri, Oulun Seudun 
Settlementti ry:n Vares-hanke, 
Oulun seudun ympäristötoimi, 
Liikekeskus ry, Martat ja Oulun 
seurakuntayhtymä.

Viime vuonna piispan seuraan 
liittyi noin 300 kävelijää.

Riitta hiRvoNeN

A nna - Ma i ja  Vu o r ma
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Pakkahuoneenkatu 15 A 2, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

Stockmann 4 krs. Oulu p. 311 0471
av. ma-pe 10-18, la 10-15

 www.jasmin.fi

ALE

Tervetuloa!
-50 %

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

Terveys ja hyvinvointi 

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

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) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

• 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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Palveluja tarjotaan

Paikkoja avoinna

KAPPALAISEKSI KIIMINKIIN
Tule kappalaiseksi kasvavaan ja nuorekkaaseen Kii-
minkiin, jossa on noin 13 000 asukasta. Papin vir-
koja on viisi ja työntekijöitä noin kolmekymmentä. 
Palkkaus on vaatimusryhmässä 602. Työalana on 

diakonia. Lisätietoja kirkkoherra Pauli Niemelältä p. 040 579 
3246 ja valt. pj. Pekka Laukkaselta 0400 586 481.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset 
tulee jättää 11.9.2009 mennessä.

Jääli 2h+k+s/takka          495€ 
Herukka 3h+k+s/takka    692€ 
Kaukovainio soluasunto  280€ 
Sovi esittely p. 040 411 6784 
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Iloa isovanhemmuudesta
Kempeleläisen Kerttu 
Hannilan perheeseen 
kuuluu omien lasten 
lisäksi useita sijais- ja 
kasvattilapsia. 

– Minulla on omasta mummos-
tani mukavat ja lämpimät muis-
tot. Sain nukkua usein hänen 
selkänsä takana, kempeleläinen 
Kerttu Hannila kertoo nauraen. 

Karjalan evakko, pienikokoi-
nen mummo, Baba, leipoi karja-
lanpiirakoita, sultsinoita ja kei-
tinpiirakoita, jotka katosivat no-
peasti lasten makeisiin suihin. 

Kerttu Hannila muistelee, 
kuinka mummo pyysi häntä pe-
semään selkänsä saunaan.

– En olisi millään viitsinyt, 
kun olin sellainen nuori tytön-
hupakko. Mum-
mo sanoi aina, et-
tä hänellä on aikaa 
odottaa. Myöhem-
min Baba palkitsi 
minut selänpesusta 
antamalla hopeisia 
lusikoita. 

Mummo opetti 
Kertun myös kuto-
maan pellavaliinoja, 
joita syntyikin kymmeniä metrejä. 
Liinoja jaettiin sukulaisille.

omia neljä ja tusina muualta
Kertulla on neljä omaa lasta sekä 
kymmenen kasvatti-, sijais- ja hoi-
tolasta. 

– Kävimme juuri mieheni kans-
sa tekemässä Pelastakaa Lapset 
ry:n kanssa paperit kahdesta uu-
desta pojasta, joille alamme vara-
mummoksi ja papaksi. Tarkoitus 
on, että he tulisivat meille kerran 
kuussa pitkäksi viikonlopuksi ja lo-
milla pidemmiksikin ajoiksi. 

Myös aikuistuneiden kasvatti-
lasten omat lapset ovat tervetul-
leita Kertun luokse. 

Mummolassa saattavatkin ol-
la kaikki yhdeksän lastenlasta yh-
tä aikaa. 

Kerttu nauttii siitä, että hänel-
lä on aikaa olla lasten kanssa. 

– Omieni kanssa en ole jou-
tanut samalla tavoin olemaan, 
kun piti tehdä kaikki taloustyöt. 
Olimme mieheni kanssa molem-
mat vuorotyössä ja lapset joutui-
vat hoitamaan paljon toisiaan. 
Nyt mummu ja pappa ovat koto-
na aina saatavilla!

Rajat pitää olla 
Kerttu Hannilan periaatteena on, 
että vanhemmille ei saa räkyttää 
tai nimitellä heitä tyhmäksi. An-
teeksi pitää pyytää, jos on ollut tyh-

mä tai tehnyt kolt-
tosia. Kiroileminen 
on kiellettyä. Talos-
sa on ruoka- ja nuk-
kumaanmenoajat. 

Uskonasiat ovat 
Kertulle tärkei-
tä ja samoja arvoja 
opetetaan lasten-
lapsillekin. Jokai-
sen kanssa luetaan 

erikseen iltarukous, ja lapset on 
otettu mukaan hengellisille kesä-
juhlille ja laulamaan Kauneimpia 
joululauluja. 

Kertulle on tärkeää, että lap-
set tutustuvat sukunsa histori-
aan. Heidän kanssaan käydään 
haudoilla sekä katsomassa äidin 
lapsuuskotia ja vanhempien hää-
kirkkoa. 

Mistä mummulle voimaa
Tiivis lastenhoito vaatii vastapai-
nonsa, ja sitä Kertulle tarjoaa hil-
jaisuus. 

Mar ja  B lo ms te r

M i r j am i  R i t o la

Miltä tuntuu, kun hihat palaa 
murrosikäisen kanssa? Entä mi-
kä avuksi, kun kommunikointi 
puolison kanssa ei suju? Kuinka 
selvitä läheisen kuolemasta? Näi-
tä ja monia muitakin kysymyk-
siä pohditaan Oulun seurakun-
tien kustantamassa uudessa Per-
hevartti-ohjelmassa. 

– Halusin nostaa ihan tavalli-
sen perheen ilon ja surun aiheet 
pöydälle. Vieraat saapuvat oman-
näköisen arkensa keskeltä jaka-
maan ajatuksiaan ja kokemuksi-
aan kanssamme, toimittaja Mar-
ja Blomster kertoo. 

Naurukin on herkässä, kuten 
10-osaisen sarjan ensimmäisessä 
jaksossa, jossa Karjasillan seura-
kunnan pastori Jaakko Tuisku ja 
kahden pienen lapsen äiti Jenni 
Turunen kuvailevat arjen huis-
kettaan pienten lasten vanhem-
pina ja kasvattajina. 

Perhevartin aiheet myötäile-
vät ihmisen elämänkaarta vauvas-
ta vaariksi. Ohjelmissa pohditaan 
myös, kuinka kirkko ja seurakun-
ta ovat rinnalla elämän eri etapeil-

Perheen arjesta keskustelua Pookissa
la kastejuhlista rippikouluun, aina 
hautaan siunaamiseen saakka.

– Perhe instituutiona on 
muuttanut hurjasti muotoaan 
viimeisten vuosikymmenien ai-
kana, Blomster toteaa. 

– Kun minun lapsuudessani 
mentiin porukalla sukuloimaan 
päiväkausiksikin, ja tiukan pai-
kan tullen saattoi aina luottaa tä-
din tai enon apuun, nykyään mo-
net perheet painivat yksin ongel-
miensa kanssa. On lähdetty koti-
paikkakunnalta muualle opiskele-
maan tai työn perään. Suvut elävät 
hajallaan, ja kiireisen elämänryt-
min myötä yhteydenpito omaisiin 
on vähentynyt. Kuitenkin perhe- 
ja kasvatuskysymyksissä kaipaam-
me usein jakamista ja kommentte-
ja muiltakin. On helpottavaa kuul-
la vaikkapa radiosta, että naapuris-
sakin hilse varisee samojen ongel-
mien parissa, ja eteenpäin on vaan 
menty, Blomster lisää. 

– Kirkolla on paljon tarjotta-
vaa perheille paitsi kohtaus- ja 
voimaantumispaikkana, myös 
hiljentymispaikkana. Elämän eri 

tähtihetkiä, häitä ja kastejuhlia 
koetaan kirkonpenkissä.

RauhaN teRvehdyS

Perhevartti kuullaan Radio Poo-
kissa ke 2.9. alkaen klo 17 alueuu-
tisten jälkeen. Ensimmäisessä Per-

Kerttu Hannilan lapsenlapsi Oskar kehuu mummoaan mestarilliseksi lätynpaistajaksi ja hyväksi leikkien keksijäksi.

– Kun olen yksin kotona, ra-
dio tai televisio ei pauhaa. Nau-
tin hiljaisuudesta. Oikein imen 
sitä itseeni. 

Elämänvoimaa tuovat myös kä-
sityöt ja rakkaat körttivirret.

Kerttu ammentaa voimaa luon-
nosta. Aina ei tarvitse mennä mer-

ta edemmäs kalaan, sillä aika ja 
paikka unohtuvat kotipihan ora-
via seuratessa. 

– Lasten suureksi riemuksi yksi 
oravista on niin kesyyntynyt, että 
se antaa jopa silittää itseään.

MaRJa BLoMSteR

Mitä hämmentäviä ensireaktioi-
ta mummoksi tulo aikoinaan he-
rätti, ja miten isovanhemmuus on 
vuosien saatossa muuttanut Kert-
tua? Kuuntele haastattelu osoittees-
sa www.radiodei.fi/toivonpaiva/oh-
jelma-arkisto.

hevartissa lapsiperheen arjesta pu-
huvat Jaakko Tuisku ja Jenni Tu-
runen.
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Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

      Kellonkartano 2009:   
                





















 






Tervetuloa kesäkoti Kellonkartanoon! 

TT Makito Masaki 
     Japanista 

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen  20.8.2009 

2 palstaa x noin 90 mm, MV 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 

 

 

 

 

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 23.8. klo 15. Herännäisseurat Kirsti 
Vuoren kesämökillä, Sanginsaarentie 81. Ti 25.8. klo 19 Siioninvirsiseu-
rat Kerttu ja Hilja Inkalalla, Kedonperäntie 66, Liminka. Ti 25.8. klo 19 
Pirttiseurat Koortilan toimintakeskuksen väentuvassa, Muhos.

Tulossa: La 5.9. klo 9 alkaen Syysmyyjäiset Keskustan seurakuntatalolla. 
Su 6.9. klo 14 Alueellinen syyskauden avaus Oulujoen pappilassa. Su 
6.9. klo 12 Herättjänpäivä Temmeksen kirkossa, Siioninvirsiseurat Eila ja 
Pasi Törmällä, Haapalassa. Su 6.9. klo 17 Herättäjänseurat seurakunta-
lolla, Utajärvi. 

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
22.-23.8. (la-su) srk:n Rukous- ja 
 paastoviikonloppu Muhoksella. 
 (Ei til. srk:ssa).
28.-29.8. (pe-la) Totuus-tapahtuma 
 (ei til. srk:ssa). 
Seur. Ylistyksen, Sanan- ja Esiruk. ilta 
 la 5.9. klo 18.00.
 TERVETULOA! 

www.ohsrk.fi 

Pe 21.8. klo 19 LIFT – ilta. Su 23.8. klo 11 
Jumalanpalvelus, Ritva Himanka, Janne Pelto-
niemi.

Su 23.8. klo 16 LAULUISTA KAUNEIN 
Toppilan Möljällä. 

Mika Karola & Lasse Heikkilän orkesteri.

Ke 26.8. klo 19 Sana ja rukous, Tuula Suomi, Reetta ja Jaakko Immonen. Pe 
28.8.–la 29.8. TOTUUS – TAPAHTUMA. Su 30.8. klo 11 Lähetysjumalanpal-
velus, Päivi ja Sam Tuokkola. Su 30.8. klo 18 Ystävän paikka, Jukka Eskola, 
Valte Långström, Deevelesko Jank. Ke 2.9. klo 19 Sana ja rukous. TERVE-
TULOA!

Su 23.8. klo 17 Seurat Esko Lei-
nonen. Su 30.8. klo 16.30 Pyhä-
koulu klo 17 Seurat. Ke 2.9. klo 18 
Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 syyskuussa alkaen klo 19.00

Ti 1.9. Karjasillan kirkko
 Hannu Ojalehto ja Pentti Eskola
To 3.9. Pyhän Luukkaan kappeli 
 Olavi Isokoski ja Matti Pennanen
Ti 8.9. Tuomiokirkko
 Niilo Rauhala ja Pentti Eskola
Pe 18.9. Kastellin kirkko
 Pentti Kopperoinen ja Heimo Kuha
To 24.9. Pyhän Tuomaan kirkko
 Juhani Pitkälä ja Kalle Sarajärvi
Ti 29.9. Myllyojan seurakuntatalo
 Jukka Kolmonen ja Niilo Nissilä
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Su 23.8. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 24.8. Alkaa Koti-
liitto klo 13.00 naisille! Su 30.8. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. 
Ma 31.8. Kotiliitto klo 13.00. OLET AINA TERVETULLUT!

To 20.8. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, God`s 
Bell, rukouspalvelua. Pe 21.8. klo 18.30 Varkki-ilta. 
Su 23.8. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu & Saint`s 

club, Risto Wotschke. Ke 26.8. klo 18 Nuortenilta. To 27.8. klo 19 Rukousilta, Martti 
Väyrynen. 28.–29.8. TOTUUS 09 – tapahtuma. Pe 28.8. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 
30.8. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, Jaana Yrttiahon esikoislevyn 
esittely. Ti 1.9. klo 13 Päiväpiiri. Ke 2.9. klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa! 
www.oulu.svk.fi 

Toppilan�Möljällä
Su�23.8.�klo�16

Laulattajana�Mika�Karola�ja
Lasse�Heikkilän�orkesteri

Vapaa�pääsy!

Järj.�Oulun�helluntaiseurakunta

Muut seurakunnat ja yhdistykset

TILAISUUTEMME:
Su 23.8. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS
Ke 26.8. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
Su 30.8. klo 19.00 HYVÄN 

SANOMAN ILTA
”Ylistä Herraa minun sieluni, 

älä unohda mitä hyvää
Hän on sinulle tehnyt” Ps. 103:2

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

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 20.8. klo 18 Miestenilta. Su 
23.8. klo 18 Sunnuntain kokous. 
Ke 26.8. klo 18.30 Alfa-kurssi. 
To 27.8. klo 18 Raamattupiiri. Su 
30.8. klo 18 Sunnuntain kokous. 
Ti 1.9. klo 18 Alkaa Nokia-Mission 
opetuslapseus- ja solunjohtajuus-
koulu. Ke 2.9. klo 18.30 Alfa-
kurssi. Tervetuloa! Katso: www.
kempele.svk.fi  

Oulun seurakuntayhtymälle voi 
koitua jopa noin 10 000 euron 
lisäkulu ruusuliisojen sairas-
tumisesta lehtihomeeseen niin 
Oulujoen kuin Oulun hautaus-
maalla. 

Sama tauti kiusaa myös usei-
den muiden seurakuntien hau-
tausmaiden ruusuliisoja ympäri 
Suomea. Muun muassa Helsin-
gin seurakuntayhtymän hauta-
usmaille istutettiin viime ke-
väänä 40 000 ahkeraliisan eri 
lajiketta, ja niistä on tuhoutu-
nut juuri lehtihomeen vuoksi 
noin 5 000. Vahingon pelätään 
kasvavan kuitenkin vielä suu-
remmaksi.

Oulun hautausmailla on 
vaihdettu tähän mennessä 
6 000 istutetusta ruusuliisasta 
yli puolet. 

Oulun seurakuntayhtymän 
hautaustoimen päällikkö Tuomo 
Vuontisjärvi toteaa, ettei ole työ-
uransa aikana nähnyt vastaavan 
suuruista tuhoa, vaikka kovat sa-

Valtaisa määrä ruusuliisoja 
hautausmailta kaatopaikalle

teet, tuholaiset ja härmä tekevät 
joka kesä kiusaa hautausmaiden 
kasveille.

Kaatopaikalle kärrättyjen 
ruusuliisojen tilalle on jo ryh-
dytty laittamaan Oulussa kry-
santeemeja. Vuontisjärven mu-
kaan poisrevittyjen tilalle is-
tutetaan uusia kukkia, vaik-
ka tähän aikaan kesästä niiden 
hankkiminen nopealla aikatau-
lulla ei ole välttämättä helppoa.

Globaali vitsaus 
Vuontisjärven mukaan lehtiho-
me on peräisin Euroopan kuk-
kamarkkinoilta, ja tautia on ha-
vaittu useissa maissa, esimerkik-
si Ruotsissa.

– Kukkaviljely on globaalia, 
eli ongelma, joka koskee Keski-
Eurooppaa, ylettyy myös tänne 
Pohjois-Suomeen. Vaikka kasvit 
kasvatetaan kotimaassa, siemenet 
ja pistokkaat tulevat ulkomailta, 
esimerkiksi Saksasta.

Näin laaja tuho merkitsee 

Vuontisjärven mukaan toden-
näköisesti hyvästejä ruusu-
liisoille Oulun hautausmaiden 
kukkasina. 

– Ainakin parin seuraavan 
vuoden ajan näiden suosituiksi 
tulleiden kukkien tilalle tullaan 
laittamaan begonioita ja verenpi-
saroita. Näin täytyy tehdä kunnes 
löydämme ruusuliisasta tämän-
hetkisiä parempia kantoja – nii-
tä, jotka ovat selvinneet lehtiho-
meesta.

Vuontisjärven mielestä on 
tärkeää, että hautausmaille istu-
tetaan useita eri kukkalajeja. Jos 
tauti iskee yhteen lajiin, kuten 
nyt ruusuliisoihin, muut kasvit 
jatkavat rauhassa kukkimistaan. 

Riitta hiRvoNeN

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Kun Oulun hautausmaiden 
sekajäteasiat tyhjennettiin viime 

viikolla, ne alkoivat täyttyä saman 
tien lehtihomeen 

pilaamista ruusuliisoista. 

R i i t t a  H i r vo n e n
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Jacopo Brancati: 

Jäinen matka 
Suomeen

Luototalon 
Nuotta-kabinetti, 

Marjaniemi, 

Hailuoto 5.9. asti.

Kaunistelematonta kuvaa  
luotsin työstä
Näinkin voi käydä: 

muuan Suomen Rans-
kan Instituutissa Pa-
riisissa pidetty kon-

sertti vei italialaisen valoku-
vaajan Jacopo Brancatin  re-
portaasimatkalle talviselle Itä-
merelle. Arja Kastisen kante-
leensoitto ja Ismo Höltön va-
lokuvat saivat Brancatin tu-
tustumaan suomalaisuuteen. 
Suomen rikas merenkulkupe-
rinne yllätti valokuvaajan, jo-
ka valitsi kuvauskohteekseen 
suomalaisten luotsien työsken-
telyn talviolosuhteissa. 

Hän kuvasi pääasiassa Suo-
menlahdella, mutta kuvausmat-
ka ulottui myös Perämerelle.

Hailuotolaisen eläkkeellä 
olevan luotsin Paavo Isolan 
mielestä kuvaaja on nähnyt 

Kaikki se on kuvannut, Isola päi-
vittelee. Vessassa kuvattava ei 
kuitenkaan ole, vaan suihkussa.

Kohteet vaikuttavat jääneen 
kuvaajalleen etäisiksi, vaikka 
peseytyminenkin ennen sau-
naan menoa on dokumentoitu. 
Isola tekee saman havainnon.

– Luotsien työyhteisö on in-
tiimi ja ammatti on erikoisam-
matti. Jutut ovat helposti omia 
juttuja. Se voi pitää ulkopuolel-
la. Kielimuurikin on voinut tul-
la vastaan. Italian kieli ei kuulu 
keskivertoluotsin työkalupak-
kiin, hän sanoo. 

Kylmää kyytiä luotsit ei-
vät tarjoa, mutta inhimillistä 
lämpöä Isola ei juuri otoksis-
sa näe. Luotsien perhe-elämää 
nähdään parissa kuvassa ja sitä 
on katsottu kuin kaukaa. Myös 

olennaisen talvimerenkulussa 
ainakin niiltä osin, kuin se on 
mahdollista. Kuvat näyttävät 
Isolan mielestä luotsien työstä 
sen osan, jonka ammattikun-
nan ulkopuolinen voi valoku-
vin dokumentoida.

– Kovissa olosuhteissa ei 
luotsi voi pitää valokuvaajaa 
mukana, sanoo useita kuvaajia 
ja toimittajia merelle työhön-
sä tutustumaan ottanut Isola.

ei romantisointia
Merenkulku voi alan ulkopuo-
lisin silmin nähtynä värittyä 
romantiikalla, jota ammatik-
seen merillä olevat eivät työs-
sään näe. Brancatin kuvat ei-
vät ainakaan romantisoi me-
renkulkua.

– Onko tuo mies vessassa? 

laiva ja komentosilta luotsin 
varsinaisina työpaikkoina jäi-
vät kuvamäärään nähden Iso-
lan mielestä vähälle huomiolle.

Luottamus ja 
yhteistyö elinehto
Isolan mielestä kuvaaja on on-
nistunut kuvaamaan luotsin, 
luotsikutterin kuljettajan ja lai-
van miehistön yhteistyötä.

Brancati on kuvannut työn 
vaarallisimmat vaiheet, joissa 
luotsi astuu laivaan tai poistuu 
sieltä.Isolan mukaan luotsi us-
koo henkensä toisten käsiin 

Avomerellä liikkuvan laivan 
kylkeä alas luotsirappuja las-
keutuessaan tai laivan viereen 
ajavaan luotsikutteriin hypätes-
sään luotsi uskoo henkensä toi-
sen käsiin.

Ehdottomasti näyttelyn pu-
huttelevin kuva on Isolan mie-
lestä se, jossa kutteri keikkuu 
myrskyaaltojen keskellä. Vii-
denkymmenen tonnin painoi-
nen alus on meressä kuin las-
tu laineilla, ja sinne pitäisi lai-
vassa odottavan luotsin päästä 
hyppäämään tarkalleen oikeal-
la hetkellä.

Merenkulkualan ammatti-
lainen näkee kuvista myös tie-
tynlaiset vääristymät.

– Tämä on hyvin asetelmal-
linen kuva. Luotsiliiton viiri 
ei varmasti ikinä olisi nor-
maalisti ruokapöydässä, tuu-
maa Isola kotkalaisluotsien 
ruokatauolla otetusta kuvasta.

päivi MäkiNeN

A nn i  K innu n e n

Oulun seudun kristityt ko-
koontuvat jälleen palvelemaan 
ihmisiä perjantaina ja lauan-
taina 28.–29. elokuuta. Totuus 
09 -tapahtumassa on ohjelmaa 
sekä useita eri palvelupisteitä, 
muun muassa autojen imuroin-
tia ja ikkunoiden pesua. Palve-
lemaan odotetaan edellisvuo-
sien tapaan 200–300  vapaaeh-
toista eri seurakunnista ja kris-
tillisistä yhteisöistä. Myös Ou-
lun evankelis-luterilaiset seura-
kunnat ovat mukana.

Totuus-tapahtuma palvelee sinua
– Palvelu ja ohjelma on ilmais-

ta, sillä sitä on evankeliumikin, 
sanoo yksi tapahtuman puuha-
miehistä, Ari Kauppila.

Kauppila ei ole kuullut, et-
tä oululaiset olisivat pahastu-
neet tapahtuman nimestä, jon-
ka mukaan kristillisestä sano-
masta löytyy totuus. 

– Totuus-tapahtuman nimi 
viittaa Jeesuksen omiin sanoi-
hin: ”Minä olen tie, totuus ja 
elämä. Ei kukaan pääse Isän luo 
muuten kuin minun kauttani.”

uutuutena 
käsienhoito
Mutta miten oululaisia palvellaan 
autojen tuunaamisen lisäksi? Ro-
tuaari ja torinranta siivotaan. Jal-
kojenpesupiste on ollut edellisi-
näkin vuosina, mutta käsienhoi-
topiste on nyt uutta, Kauppila li-
sää. Vapaaehtoiset vierailevat van-
hainkodeissa ja Rotuaarilla on oh-
jelmaa kaikenikäisille. Rotuaarin 
aukiolta voi löytää myös ilmais-
ta kahvitarjoilua ja lapsille oman 
puuhapisteen.

Perjantai-iltana Kulttuuritalo 
Valveella on ilmaiskonsertti nuo-
rille klo 20, jossa pääesiintyjänä on 
Lumina Polaris. Lauantaina Rotu-
aarilla on klo 12–16 ja 20–23 tar-
jolla bändejä, tansseja ja draamoja.

Perjantai-iltana klo 18–22 ja 
lauantaina klo 11–15 ja 18–22 on 
Otto Karhin puistossa on tee- ja 
rukousteltta. Teen juonnin lomas-
sa voi keskustella koulutettujen ru-
kouspalvelijoiden kanssa ja pyytää 
halutessaan esirukousta.

Päätöstilaisuus on sunnuntai-

na klo 18 Tuomiokirkossa. Lehto-
ri Ulla-Christina Sjöman opet-
taa ja johtaa rukousta esirukous-
pyyntöjen puolesta. Sjöman on 
johtanut yli 35 vuotta viikoit-
taisia esirukousiltoja Helsingis-
sä. Toisten puolesta rukoilemi-
nen on Sjömanille Jumalan anta-
ma tehtävä.

RauhaN teRvehdyS

Totuus 09 -tapahtuma: www.yk-
sitotuus.fi.

Mustavalkokuvaus on Paavo Isolan mielestä vaativampaa kuin värikuvaus, mutta sisältö ja lopputulos ovat kiinni kuvaajasta eikä filmistä. Isolan mielestä kuva 
luotsikutterista aaltojen keskellä oli näyttelyn puhuttelevin.
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Palautteet ohjelmista: 
tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 
Mhz, www.radiodei.fi 
Su 23.8. klo 10 messu Tuiran 
kirkosta. Toimittaa Petteri Tuu-
los, avustaa Juha Valppu, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Su 23.8. klo 11.25 Kesän vii-
meisessä Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa puhutaan Oulun 
hiippakunnan lähetysjuhlista, 
jotka järjestetään Kempeleessä 
elokuun viimeisenä viikonlop-
puna. Juhlien sisällöstä kertoo 
Kempeleen kirkkoherra Pek-
ka Rehumäki. Häntä haastat-
telee Marja Blomster. Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmat voi kuun-
nella myös internetissä: www.
oulunseurakunnat.fi/kurkis-
tuskirkkoon.  
Su 30.8. klo 10 sanajumalan-
palvelus tuomiokirkosta. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen 
ja avustaa Jyrki Vaaramo. Ur-
kurina Maija Tynkkynen ja 
kanttorina Raimo Paaso. 
Su 30.8. klo 11.25 radiopyhä-
koulu palaa kesätauolta. Ensim-
mäisen radiopyhäkoulun pitää 
Eveliina Korkea-Aho ja sen ai-
heena on Jeesus parantajamme.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, www.ra-
diodei.fi
Ke 26.8. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Oulun seurakuntayhty-
män tiedottajan Mervi Päivä-
rinnan kolumni. 
To 27.8. klo 15.40 Matti ja 
Vuokko Laurila kertovat so-
peutumisesta Nepalin lähe-
tyskentille. Ohjelman toimit-
taa Marja Blomster.
Ke 2.9. klo 15.40 Naisen allak-
ka. Yliopisto-opiskelija Suvi 
Erikssonin kolumni.
To 3.9. klo 15.40 Kasvun paik-
ka. Ohjelman toimittaa Marja 
Blomster. 

Radio pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz
Su 23.8. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo, avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, kanttorina Hen-
na-Mari Sivula. 
Su 30.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta. 
Ke 2.9. klo 17.05 Perhevartti-
ohjelmassa puhutaan kastees-
ta. Haastateltavina ovat pastori 
Jaakko Tuisku ja pienten lasten 
äiti Jenni Turunen. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.

Suora lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 23.8. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo, avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, kanttorina Hen-
na-Mari Sivula. 
Su 30.8. klo 10 sanajumalanpal-
velus tuomiokirkosta. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa 
Jyrki Vaaramo, urkurina Mai-
ja Tynkkynen, kanttorina Rai-
mo Paaso. 

Eetterissä

Jäälin seurakuntatalon Juttu-
nurkka avaa ovensa ensimmäi-
seen syyskautensa maanantaina 
7. syyskuuta. Tavoitteena on saa-
da kahvikupin ääreen maanan-
taiaamupäivinä yhä enemmän 
miehiä.

– Olen huolissani varsin-
kin keski-ikäisistä miehistä, jot-
ka jäävät työttömiksi, ja pahim-
millaan alta menee myös asunto 
ja tulee ero. Seurakuntiin kaiva-
taan miestyötä, diakoniatyönte-
kijä Jaana Kontio linjaa.

Viime talvena aloitettu Juttu-
nurkka on löytänyt paikkansa 
kasvavalla asuinalueella. 

– Valtaosa kävijöistä on 
30–40-vuotiaita kotiäitejä lapsi-
neen, mutta olisi ihana nähdä tääl-
lä myös pappaköörejä kahvilla, to-
teaa Kontio. 

työttömyys haastaa
Aloite Juttunurkan perustami-
seen tuli seurakuntalaisilta. Toi-
mintaa pyörittävän Kontion mu-
kaan Juttunurkassa pyritään vas-
taamaan yhteiskunnallisiin muu-
toksiin. Talousennusteet lupaa-
vat kymmenen prosentin työttö-
myysastetta, ja se näkyy kaikkial-

Juttunurkkaan  
kaivataan pappoja

la diakoniatyössä. 
– Jäälissä korostuu taloudel-

linen avustaminen. Periaattee-
na on, että apu on kertaluon-
toista, ja se annetaan silloin kun 
hätä on suurin. Kun tulevaisuu-
dennäkymät ovat tällaisia kuin 
ne ovat, tuleva talvi kieltämät-
tä pelottaa.

Maanantaisissa kahvihetkis-
sä on jutustelun lisäksi jaettu tie-
toa diakoniatyöstä ja muusta seu-
rakunnan toiminnasta. Juttunurk-
ka on kuitenkin avoin areena kai-
kille aiheille kävijöiden toiveiden 
mukaisesti. 

kynnystä alemmaksi
– Olisi hienoa, jos Juttunurkka 
pyörisi jatkossa vapaaehtoisvoi-
min. Monella tämä saattaisi alen-
taa myös kynnystä tulla kahvittele-
maan seurakunnan tiloihin, Kon-
tio uskoo. 

Pian vuoden Jäälissä työsken-
nellyt Kontio aikoo jatkaa kah-
vittelua myös itse: Tavoitteeni on 
tulla persoonana tutuksi niin, et-
tä ihmiset uskaltaisivat tulla puhu-
maan missä vain, Juttunurkassa tai 
kaupan pihalla.  

eLSi huttuNeN 

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

Juttunurkka kokoontuu maanantaisin kello 10–13 Jäälin seurakuntatalolla. 
7.9. alkaen kerran viikossa on työttömien ateria. Lisätietoja toiminnasta löytyy 
Kiimingin seurakuntaosiosta sivulta 17.

Piispa Eero Huovisen mukaan 
siunaus on hyvän toivottamista 
toiselle Jumalan nimessä. 

Hyvää halusivat toivottaa 
myös äidit, isät, mummit, vaa-
rit ja kummit, jotka olivat muka-
na siunaamassa ekaluokkalaisia 
koulutielle Kiimingin kirkossa.

Koulukkaiden siunaaminen oli 
liitetty osaksi elokuista sunnun-
tain jumalanpalvelusta. Ekaluo-
kalle meneviä siunataan seura-
kunnissa eniten juuri ennen kou-
lun alkamista, mutta tilaisuuksia 
järjestetään myös keväällä esikou-
lun päätteeksi tai perhemessujen 
yhteydessä. 

Hartaushetkellä, siunauk-
sella ja rukouksella muistute-
taan Jumalan läsnäolosta lapsen 

”Siellä koskettiin päähän”

SaNteRi kaRJaLaiNeN

– Ainakin ihmiset lauloivat, 
istuivat, seisoivat ja pappi pani 
käden pään päälle. Siitä jäi 
ihan hyvä mieli. Voin mennä 
toistekin jumalanpalvelukseen.

Rauhan Tervehdys 
kysyi koulutielle 
siunatuilta 
lapsilta, mitä 
jumalanpalveluksessa 
tapahtui ja millainen 
mieli tilaisuudesta jäi. 

eSSi aLaSiuRua tiia aNttiLa

kuvat: Satu LapiNLaMpi 
Ja tiia aNttiLa

– Siellä kosketettiin päähän. 
Siellä oli paljon ihmisiä, ja 
monet asiat olivat aika outoja. 
Nyt mennään kirkkokahville ja 
-mehulle. Siitä tuli hyvä mieli.

– Laulettiin ainakin kirkkolauluja 
ja kävin edessä. Melkein kaikkia 
aikuisia itketti, kun lapsia pantiin 
koulutielle. Hyvä mieli jäi, voisin 
mennä kirkkoon uudelleen.

koulutiellä, koulussa ja perheen 
elämässä. Siksi alttarille voi-
daan kutsua lasta siunaamaan 
myös hänen oma aikuisensa.

Jumalanpalveluksessa oli ta-
vallista enemmän lapsia. Se huo-
mioitiin sekä virsien valinnassa 
että saarnan toteutuksessa. Jopa 
synninpäästön oli pastori Raimo 
Salonen pukenut lapsia puhuttele-
vaan muotoon.

– Taivaan Isän armahdus on 
kuin suuri pyyhekumi, joka pyyh-
kii syntimme Jeesuksen tähden.

Satu LapiNLaMpi

Gallup
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Toivon tuulissa
”Tuuli puhaltaa missä tahtoo.” Pyhän Hengen parantava ja palvelemaan varustava 
tuuli. Elämän asioita juuriltaan irti repivä ja uuteen järjestykseen asetteleva myrsky-
tuuli. Hellä, hiljainen henkäys, myötätuuli purjeissa. Tuuli, joka kuljettaa eteenpäin, 
kohti määränpäätä.

”Toivo nousee yli ulapan.” Toivon ja tulevaisuuden on meille luvannut antaa Kaik-
kivaltias. Toivo on unelma paremmasta maailmasta meille kaikille. Toivo on rohkeutta 
luottaa Jumalan kaikenvoittavaan rakkauteen. Toivo on yhteinen, ei kenenkään yksin-
oikeus. Toivo nousee yli ulapan  – toivo kestää purjehduksen yli ajan rajan.

Elokuun viimeisenä viikonloppuna kokoonnumme yhdessä Kempeleeseen lähe-
tysjuhlille teemalla Toivon tuulet. Tulemme maan ääristä ja ihan läheltä. Rannikon 
tuuli puhaltaa meitä jokaista kohti samalla tavalla. Yhtälailla kaikki tarvitsemme toi-
voa. Viikonlopun aikana saamme kohdata toisemme lähettäjinä ja lähtijöinä. Saamme 
rohkeutta luottaa siihen, että meillä on Kristuksessa toivo paremmasta. Iankaikkisen 
Jumalan käsivarret jaksavat kannattaa Jumalan lapsia kaikkialla maailmassa. Yhdessä 
saamme viedä eteenpäin ilosanomaa.

SeiJa heLoMaa
lähetysteologi, Kempeleen seurakunta

12. sunnuntai helluntaista on aiheeltaan Itsensä tutkiminen. Evankeliumi-
kirjassa todetaan: ”Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja 
elämäntapaamme. Oikea itsensä tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vas-

taan armo yksin Jumalan lahjana. Itseriittoisuus vääristää ihmisen todellisuudentajun.”
Päivän evankeliumitekstin (Matteus) mukaan Jeesus toteaa: ”Mooseksen istuin on nyt 

lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän 
opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja teke-
vät toista.” Tämän suuntainen kritiikkiin ja valikointiin kehottava opetus heijastaa murros-
ta. Jeesus kehottaa siis toisaalta sisäisesti uskomaan sen Raamatun (VT:n) sanan, josta lain-
opettajat ja fariseuksetkin puhuvat – mutta soveltamaan näitä oppeja elämässä kristinuskon 
mukaisesti. Toisaalla Raamatussa tulee esille, että profeettojen herätyssaarnat olivat enem-
män Jeesuksen mielen mukaista hurskautta kuin lainopettajien raskastyylinen ja perintei-
siin sitoutunut ideologia.

Jeesus moittii myös lainopettajien ja fariseusten ulkokultaisuutta sekä kritisoi heidän 
tekojaan koko luvun ajan. Heistä lähtevä hurskaus ei ole jumalallista vaan ihmisen kun-
niaa tavoittelevaa. Kaiken lisäksi fariseukset sälyttävät muiden kannettavaksi sellaisia 
taakkoja, joita he itse ”eivät halua sormellaankaan liikauttaa”. Näin hurskaudesta tulee 
lainomaista, kovaa ja epäinhimillistä suorittamista.

Kaikki tapahtumat Matteuksen evankeliumin 21. luvusta aina luvun 25 loppuun kuuluvat 
samaan puhesarjaan! Yhteensä puheosuudet muodostavat jopa vuorisaarnaa pidemmän ko-
konaisuuden. Ei siis ihme, että Matteus toteaa evankeliumikirjansa luvussa 26: ”Ja kun Jee-
sus oli lopettanut kaikki nämä puheet…” (1933/38 sanatarkemman käännöksen mukaan).

Paikka- ja aikavaihtelut eri evankeliumien välillä ovat ymmärrettäviä. Puhepaikan si-
jaintia ja kellon aikaa olennaisempaa oli evankelistojen välittämä Jeesuksen puheiden sisäl-
tö ja opetus. 

pekka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 51:6–14
1. lukukappale Jes. 2:12–18 
2. lukukappale 1. Joh. 1:8–2:2 
Evankeliumi Matt. 23:1–12

Pyhä Jumala.

Sinun edessäsi ei kukaan voi kerskailla

omilla ansioillaan tai hyvillä teoillaan.

Olemme kaikki samalla viivalla.

Anna anteeksi ylpeytemme.

Auta meitä tunnustamaan rikkomuksemme

ja ottamaan vastaan

anteeksiantava rakkautesi.

Kiitos, että olet luvannut olla lähellä

kaikkia, joilla on paha mieli.

Kuule rukouksemme

Jeesuksen, Vapahtajamme tähden.

S a ra  H o la p p a j a  Tu o m o A n t t i l a
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• Vuoden 1642 Raamattu on ensimmäinen 

täydellinen suomenkielinen laitos Pyhästä 

kirjasta.

• Vuoden 1642 Raamattu ei ole suuri harvinai-

suus, sillä siitä on jäljellä muutama sata kap-

paletta. Raamattua painettiin Tukholmassa 

1 200 kappaletta, joista 800 tuotiin Suomeen.  

• Antikvariaateissa kirja maksaa joitakin sato-

ja euroja. Hinta riippuu Raamatun kunnosta. 

• Vuosikerran Raamatut ovat Laukaan kirkko-

herra Timo Vuojuksen mukaan toisistaan hie-

man poikkeavia, sillä painoeriä oli monta ja 

kussakin saattoi olla hiukan erilainen kuvitus.

• Myöhemmät vuoden 1685 Raamatut ovat 

paljon harvinaisempia. Ne ovat pienikokoi-

sempia, koska ne olivat tehty käytettävik-

si sotatantereilla, joissa niitä myös tuhoutui.

Kirkkoherra Palmannuksen 
Raamattu ei tuhoutunut järven 
syvyyksissä.

Elettiin 1800-luvun alkua. Pietarilan mahti-
suvun miehet olivat kalastamassa Pudasjär-
vellä, kun heidän nuottaansa tarttui omitui-
nen möhkäle. Möykky painoi useita kiloja ja 
oli muodoltaan oudon säännönmukainen. 

Miehet putsasivat möykyn mudasta ja 
hämmästyivät huomatessaan mitä olivat 
löytäneet. Kyseessä oli jättikokoinen, ku-
vin koristeltu Raamattu. Kirja oli ollut jär-
venpohjassa puolitoista vuosisataa ja oli 
yhä täysin luettavissa.

Kirja 
hukkui vuonna 1666
Vuonna 1642 painetun Raamatun oli 
omistanut Pudasjärven kirkkoherra Jo-
sephus Palmannus. Tarina vedessä ih-
meen kaupalla säilyneestä Raamatusta al-
kaakin jo vuonna 1666. Nykyaikaan elä-
nyt perimätieto kertoo, kuinka kirkko-
herra, hänen vaimonsa, poikansa, tyttä-
rensä ja palveluskuntansa hukkuivat tuu-
lisella Pudasjärvellä veneen kaaduttua pa-
luumatkalla kirkosta. Helluntain jumalan-
palvelus oli päättynyt ja seurakunta näki 
murhenäytelmän kirkonmäeltä. 

Palmannus oli lähtenyt kotimatkalle 
järven toiselle rannalle Hilturannan pap-
pilaan. Myrsky hyökkäsi yli laitojen ja kis-
kaisi matkustajat kuolemaansa. 

Palmannus oli pitänyt Raamattuaan ar-
kussa, jossa olivat myös ehtoollisvälineet. 
Arkku painui pohjaan kohdassa, jossa jär-
vi oli syvä.

Hukkuneiden ruumiit nostettiin ve-
destä ja haudattiin. Palmannusta palvot-
tiin Pudasjärvellä sukupolvien ajan lähes 
pyhimyksenä. Selvimmin se näkyy hänen 
perhehautansa kunnioittamisena. Hauta-
rakennuksen paikalle pystytettiin myö-
hemmin muistomerkki.

Josephus Palmannus oli Pudasjärven 
ensimmäinen kirkkoherra. Hän oli myös 
erittäin pidetty kirkkoherra, mistä todistaa 
muun muassa se, että piispantarkastukses-
sa papit ja seurakuntalaiset kilvan kehuivat 
toisiaan. Kuulijoiden mukaan papisto oli 
ravinnut heitä hyvin Jumalan sanalla. Täl-
lainen sopu ja rakkaus olivat piispan mie-
lestä erityisen kiitoksen ansaitsevaa.

Miksi Raamattu 
ei tuhoutunut?
Hihnat ja soljet olivat sitoneet Raamatun 
niin tiiviiksi paketiksi, että se ei ollut tu-

houtunut edes syvyyksissä. Raamattu oli 
painettu lumppupaperille, joka kestää ai-
kaa paremmin kuin nykyinen sellupaperi. 
Ehkä juuri siksi painomuste ei ollut liu-
ennut pois.

Raamatussa oli nahkakannet. Eräiden 
tietojen mukaan kannet olivat puuta, joka 
oli päällystetty nahalla.

Raamattu oli järvenpohjassa ollessaan 
vaurioitunut, joten alku- ja loppulehti jou-
duttiin poistamaan. Kirjaan laitettiin myös 
uudet kannet. Raamatusta tuli näin hyvin 
vaatimaton alkuperäiseen verrattuna. 

Paavali Pietarila kirjoitti Raamatun si-
vulle tekstin jossa hän, Pietarilan isäntä, 
ilmoitti omistavansa kyseisen kirjan.

Paavali oli Pietarilan isäntänä vuosina 
1825–1879, jonka välisenä aikana kirjan on 
täytynyt löytyä. On arvioitu, että Raamat-
tu löytyi jo 1820-luvulla.

Löytämisestä mainitaan teoksessa Ou-
lun kihlakunta, joka julkaistiin 1887. Se 
onkin miltei ainoa vuorenvarma tieto, mi-
kä löydöstä voidaan kertoa. Teoksessa ei 
kuitenkaan mainita löytämisvuotta. 

Sukupolvien ajan 
Pietarilan suvulla
Raamattu oli Pietarilan suvun hallussa il-
meisesti yli vuosisadan. Voi vain kuvitel-
la, kuinka kirjaa on suvussa kunnioitet-
tu ja arvostettu. Se on luultavasti ollut tu-
vassa kunniapaikalla, vuosikymmenistä ja 
sukupolvista toisiin.

Pietarilat olivat aikoinaan pitäjän mah-
tisuku. Nykyään suvun edustajia ei asu 
paljon Pudasjärvellä, vaikka vielä 1970-lu-
vulla heitä oli kunnassa lukuisia.

Raamattu oli ennen toista maailman-
sotaa Pietarilan sisarusten Margaretan ja 
Kustaan hallussa, mutta sitten omistus-
suhteissa tapahtui yllättävä muutos.

Oulun poliisimestarin 
kokoelmiin
Oulun poliisimestari Eero Manninen vie-
raili 1930-luvulla Pietarilassa ja näki Raa-
matun. Manninen oli jääkäriluutnantti ja 
kirjailija. Sortokauden aikana hän ohjasi 
Pudasjärveltä lähteneet jääkärit Tornion-
joen yli Ruotsiin. Hän oli myös 1600-lu-
vun esineistä ja kirjoista kiinnostunut ke-
räilijä. Sen takia hän halusi itselleen Pieta-
rilan Raamatun.

Manninen vieraili jälleen Pietarilas-
sa eräänä 1930-luvun kesänä. Rouva Liisa 
Manninen on kertonut, että kun he olivat 
lähdössä Pietarilasta ja istuivat jo autossa, 
Margareta Pietarila toi Raamatun heille. 
Tämän jälkeen Eero Manninen ei enää vie-

raillut Pietarilassa.
Samalla matkalla poliisimestari Manni-

nen oli käynyt tervehtimässä rouva Helmi 
Kivistä. Näin Helmi Kivinen kertoi vuonna 
1992 ilmestyneen Iijokiseudun mukaan ta-
paamisesta. ”Kesä se oli, kun rouvansa kans-
sa Eero Manninen Raamattu kainalossa tu-
li tervehtimään ja sanoi: Margareta Pietari-
la antoi minulle tämän vanhan Raamatun ja 
minä otin sen, teinkö minä väärin?”

Margaretalta kysyttiin myöhemmin, 
mihin vanha Raamattu oli joutunut ja 
Margareta oli vastannut antaneensa sen 
Eero Manniselle, koska hän oli sitä niin 
halunnut.

Eero Manninen kirjoitti Raamat-
tuun tekstin, jossa hän lyhyesti mainit-
see Margareta Pietarilan antaneen kir-
jan hänelle.

Raamattu 
halutaan takaisin
Raamattua yritettiin ostaa takaisin. Erään 
kerran siitä tarjottiin kahden hevosen hin-
taa, mutta kauppoja ei syntynyt, kertoi 
Liitto-lehti vuonna 1984.

Pudasjärven silloinen kirkkoherra Ti-
mo Vuojus halusi saada Raamatun seu-
rakunnalle ja neuvotteli asiasta Manni-
sen sukuun kuuluvan omistajan kans-
sa. Raamattu pysyi omistajallaan, joka 
kuitenkin antoi sen lainaksi Vuojuksel-
le. Vuojus tutki Raamatun ja otatti siitä 
kolmiulotteisen hologrammivalokuvan. 
Raamattu oli myös vähän aikaa näytillä 

Pudasjärven seurakunnassa.
– Kirja oli yllättävän hyvin säilynyt. 

Kirjoitin Raamatusta suusanallisen selos-
tuksen, Vuojus kertoo. Valitettavasti selos-
tusta ei ole seurakunnan arkistossa.

Raamattu on Vuojuksen mukaan upon-
nut järven pohjaan siten, että sen päällä on 
ollut vähintään 2–3 senttiä mutaa, jolloin 
kirja on ollut hapettomassa tilassa. Se on 
edellytys esineiden säilymiselle vedenpohjas-
sa. Sama ilmiö on nähtävissä Mustalla me-
rellä, jossa historialliset jäänteet ovat säily-
neet pitkään.

Palmannus 
Pihkakoura
Vuojuksen mukaan kuinka Palmannuk-
sen käsistä oli jäänyt Raamattuun pihka-
jäljet. Vuorisaarnan sekä Eliaasta ja Baalin 
profeetoista kertovien tekstien kohdalla on 
löydettävissä tahroja. 

Raamattu ei ole enää Mannisen suvun 
hallussa Oulussa. Iijokiseutu-lehti kertoi 
vuonna 1992 omistajan olleen rouva Eila 
Lahti (s. Manninen). 

Eila Lahti kuoli muutama vuosi sitten. 
Hänen Oulussa vaikuttava tyttärensä Liisa 
Kangas kertoo, että Eila Lahti testament-
tasi Raamatun Kankaan entiselle puolisol-
le Matti Weckströmille.  

Monet Pietarilan suvun jäsenet halua-
vat saada Palmannuksen Raamatun takai-
sin suvun omistukseen. 

pekka heLiN

Puolitoista vuosisataa 
veden alla

Raamattu vuosimallia 1642
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 23.8. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, avus-
taa Anna-Mari Heikkinen 
ja kanttori Henna-Mari Si-
vula. Radiointi radio Pooki. 
Lähetys myös www.virtuaa-
likirkko.fi.
Tuomasmessu su 23.8. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Erja Järvi, saarna 
Jouni Riipinen, esirukous-
johtaja Pertti af Hällström, 
ehtoollisavustajina Sanna 
Okkola ja Marjukka Hamari.
Sanajumalanpalvelus su 
30.8. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja avustaa 
Jyrki Vaaramo. Urkuri Maija 
Tynkkynen ja kanttori Rai-
mo Paaso. Radiointi radio 
Dei. www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 23.8. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Riitta 
Piippo.  
Messu su 23.8. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa 
Sanna Okkola, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina 
Ilkka Järviö. 
Messu su 23.8. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Marjukka Hamari, kant-
torina Juha Soranta. Alueen 
aloitustapahtuma. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 23.8. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Erja Järvi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 23.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Sari Wallin. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 23.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Messu su 30.8. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Mikko Salmi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Ju-
ha Soranta. Perheen sun-
nuntai. Toimintakauden 
avaus. 
Messu su 30.8. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Perheen sunnuntai. 
Messu su 30.8. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Sanna Okkola, avustaa Hanna 
Liuska, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Perheen sunnuntai. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 30.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Messu su 30.8. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Riitta Piippo. Perheen sun-
nuntai. 
Messu su 30.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avusta-
vat Anna-Leena Häkkinen, 
Päivi Sutinen, Hanna Parta-
nen ja Kati Naisniemi, kant-
torina Sari Wallin. Perheen 
sunnuntai. Toimintakauden 
avaus. 

Tuiran seurakunta
Messu su 23.8. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Radiointi Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
23.8. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. 
Messu su 23.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Riitta Louhelainen, kant-
torina Ulla Metsänheimo. 
Messu su 23.8. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Ulla Metsänheimo. 

Iltamessu su 23.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Sanna 
Komulainen, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Viikkomessu ke 26.8. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Messu su 30.8. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.
Messu su 30.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Ulla Metsänheimo.
Sanajumalanpalvelus su 
30.8. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.8. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Juha Valp-
pu, kanttorina Ulla Metsän-
heimo. 
Iltamessu su 30.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 2.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 23.8. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saar-
naa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Messu su 30.8. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Messu su 23.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Perhemessu su 30.8. klo 12 
Turkansaaren kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Lauri Nurkkala.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
23.8. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Martti Pen-
nanen, kanttorina Leo Rahko.
Messu su 30.8. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Veijo Koivula, kanttori-
na Leo Rahko.

Hailuoto
Messu su 23.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
30.8. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 23.8. klo 10 seura-
kuntakeskuksessa. Toimittaa 
Arto Nevala, saarna Mart-
ti Heinonen, kanttorina Kai-
sa Säkkinen. Kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus Vakkurilassa. 
Vieraana Tansanian lähetit 
Ritva ja Mauri Niemi. 
Messu su 30.8. klo 10 seura-
kuntakeskuksessa. Toimittaa 
Eeva Mertaniemi, saarna Ar-
to Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä.
Gospelmessu pe 4.9. klo 18 
seurakuntakeskuksessa. Toi-
mittaa Sami Puolitaival.

Kempele
Messu su 23.8. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
saarna Seija Helomaa, kant-
tori Marjo Irjala. 
Lähetysjuhlien Toivon mes-
su la 29.8. klo 19.30 Kem-
pelehallilla. Seija Helomaa, 
saarna Matti Laurila, Hou-
se-bändi.
Lähetysjuhlien piispanmes-
su su 30.8. klo 10 Kempele-
hallilla. Piispa Samuel Sal-
mi, Pekka Rehumäki, Lakeu-
den Laulumiehet, trumpetti 
Pentti Aro, urkuri Marjo Ir-
jala ja kanttori Marja-Liisa 
Jääskeläinen.

Kiiminki
Messu su 23.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Aulikki Rinta-Sänt-
ti, kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Messu su 30.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, avustaa Anne Schönberg, 
kanttorina Marja Ainali.
Messu su 30.8. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Pauli Niemelä, avustaa 
Anne Schönberg, kanttori-
na Marja Ainali.

Liminka
Messu su 23.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttorina Mika
Kotkaranta.
Sanajumalanpalvelus su 
30.8. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
23.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Riihimäki, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen, kirkkokuoro avustaa. 
Messu su 30.8. klo 18 kirkos-
sa. Saarnaa Jukka Kolmo-
nen, liturgina Timo Riihimä-
ki, kanttorina Juha Pöykkö.

Muhos
Messu la 22.8. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
saarnaa Jukka Joensuu, kant-
torina Ossi Kajava.
Sanajumalanpalvelus su 
23.8. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava.
Messu su 30.8. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Ossi Kajava. Lai-
tasaaren rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä.

Oulunsalo
Messu su 23.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Sanajumalanpalvelus su 
30.8. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
torina Taru Pisto.

Pudasjärvi
Messu su 23.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko 
Sääskilahti, avustaa Mar-
ja-Liisa Kuosa, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Taksi seu-
rakuntakodilta klo 9.30, 
omavastuu 3 € / edestakai-
nen matka.  
Messu su 30.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, avustaa Jaakko Sääski-
lahti, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Taksi seurakuntakodil-
ta klo 9.30, omavastuu 3 € / 
edestakainen matka.  
Rippikoulun aloitusjuma-
lanpalvelus su 30.8. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Oskari 
Holmström, avustaa Jaakko 
Sääskilahti, kanttorina Keijo 
Piirainen.

Siikalatva
KESTILÄ
Sanajumalanpalvelus su 
30.8. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Unto Määttä.

PIIPPOLA
Messu su 30.8. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-
to Määttä.

PULKKILA
Messu su 30.8. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ar-
ja Leinonen.

PYHÄNTÄ
Messu su 23.8. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, saarna Erk-
ki Piri, Reijo Tuomola ja En-
na Junno avustavat, kantto-
rina Veijo Kinnunen ja ur-
kurina Unto Määttä, mu-
kana kirkkokuoro. Pyhän-
nän seurakunnan ja kun-
nan 100-vuotisjuhlaan liit-
tyen kunniakäynti sankari-
haudoilla sekä juhlalounas 
ja pääjuhla koulukeskukses-
sa. Kuljetusvaraukset kirk-
koherranvirastoon p. 0207 
109 860. Muissa Siikalatvan 
kappeleissa ei ole jumalan-
palvelusta.
Sanajumalanpalvelus su 
30.8. klo 19 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Unto 
Määttä. 

RANTSILA
Messu su 30.8. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Arja 
Leinonen.

Tyrnävä
Messu su 23.8. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Järvikirkko 23.8. klo 19 Suu-
tarinjärvellä. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Iltamessu su 30.8. klo 18 Tyr-
nävän kirkossa, toimittaa Ti-
mo Liikanen, kanttorina Tane-
li Setälä.

T i i a  A n t t i l a
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Oulun tuomiokirkossa 
rukoillaan sairaiden puolesta 

enot oulussa 

Oulun tuomiokirkossa järjes-
tetään sunnuntaina 30.8. kel-
lo 18 rukousilta teemalla Tul-
koon Sinun valtakuntasi. 

Rukousilta on samalla Oulun seu-
dun kristittyjen yhdessä järjestämän 
Totuus 09 -tapahtuman päätöstilai-
suus, eli paikalla on edustajia useis-
ta Oulussa toimivista seurakunnista.

Tilaisuuden avaa tuomiorovas-
ti Matti Pikkarainen. Lehtori Ulla-
Christina Sjöman pitää Raamattuun 
perustuvan opetuksen ja hänen joh-
dollaan rukoillaan esirukouspyyntö-
jen puolesta. 

Esirukouspyynnöt voivat koskea 
niin sairauksia kuin muitakin aiheita 

ja niitä voi kirjoittaa paperille etukä-
teen jo kotona. Tilaisuudessa on myös 
muuta yhteistä rukousta sekä lauluja. 

Ulla-Christina Sjöman on johta-
nut jo yli 35 vuoden ajan viikoittaisia 
esirukousiltoja Helsingissä Munkki-
vuoren kirkossa. Jäätyään eläkkeelle 
seurakuntalehtorin virastaan hän on 
kiertänyt eri puolilla Suomea erilaisis-
sa rukoustilaisuuksissa. Ulla-Christi-
na Sjömanille toisten puolesta rukoi-
leminen on Jumalan antama elämän-
tehtävä.

Totuus 09 -tapahtumasta on lisätietoja 
internetissä osoitteessa www.yksitotuus.
fi. Lue myös juttu tapahtumasta sivulta 9.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tulkoon sinun valtakunta-
si -rukoustilaisuus su 30.8. 
kello 18, Oulun tuomiokirk-
ko. Esirukoilijana Ulla-Chris-
tina Sjöman.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
2.9. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Rukousta, hiljai-
suutta, raamatuntekstejä, ru-
kouslauluja. Järj. myös Sina-
pinsiemen ry, Oulun NNKY.

Karjasillan seurakunta
Herännäisseurat su 23.8. klo 
15 Kirsti Vuoren kesämökillä 
os. Sanginsaarentie 81. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 1.9. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Hannu Ojalehto 
ja Pentti Eskola.

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 3.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Seurat su 23.8. klo 15, Kirs-
ti Vuori, Sanginsaarentie 81. 
Puhujat Erja Järvi, Esko Lauk-
kanen, Jouni Riipinen ja Paa-
vo Moilanen.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Urkukonsertit to 20.8. ja 
27.8. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 26.8. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. jut-
tu s.16.
Lukuteatteria Shake-
spearen näytelmien uusista 
suomennoksista su 27.9. klo 
18, Kastellin kirkko.
Tämän runon tahtoisin kuul-
la – runoilta toiverunois-
ta su 1.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. Minkä runon haluai-
sit kuulla? Kerro se meille vii-
meistään 9.10. juha.vahakan-
gas@evl.fi tai kirjeessä Noke-
lantie 39, 90150 OULU, kuo-
reen merkintä ”Tämän tah-
toisin kuulla”.

Tuiran seurakunta
Virsilauluilta to 20.8. klo 18, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Osallistujien toivevirsiä, säest. 
Arvo Ågren. Pihakirpputori 
klo 18–20. Kahvitarjoilu.
Vanhojen koululaulujen ilta 
to 27.8. klo 18, Koskelan seu-
rakuntakoti. Vanhoja koulu-
lauluja, säest. kanttori Lauri-
Kalle Kallunki. Hartaus Pasi 
Kurikka. Kahvitarjoilu. Piha-
kirpputori klo 18–20.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMInKI
Kesäillan musiikkihetki to 
20.8. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Virve Karén, laulu, 
Ilkka Virta, luuttu.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 531 
3219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 531 
4616 taloudellisen tuen hake-
mista varten. Muissa asioissa 
keskusteluajasta tai kotikäyn-
nistä voi sopia oman alueen 
diakoniatyöntekijän kanssa. 
Työttömien ruokailu to 3.9. 
klo 12–13, Rajakylän seura-
kuntakoti. Diakoni Sami Rii-
pinen paikalla.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
näKöVAMMAISeT
näkövammaisten raamattu- 
ja keskustelupiiri to 27.8. klo 
13–14.30, Diakoniakeskus, 
alakerran ryhmätila. 

PäIHDeTYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 21.8. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. P. 044 316 1720. 
Retki hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Kempeleeseen 
la 29.8. Lähtö klo 8.30 Ylikii-
mingin kirkko, klo 8.55 Myl-
lyojan seurakuntatalo, klo 
9.00 Merikoskenkadun py-
säkki, klo 9.05 Suomen pan-
kin pysäkki, klo 9.10 Karjasil-
lan kirkko. Lähtö paluumat-
kalle klo 20.45 Kempeleestä 
samaa reittiä. Hinta 6 €. Ilm. 
viim. 25.8. www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo tai Ulla Mäki-
nen, p. 040 506 5511. Kerro 
samalla, miltä pysäkiltä tu-
let mukaan. Juhlien ohjelma 
www.evl.fi/srk/kempele/la-
hetysjuhlat.htm.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 1.9. klo 17.30–19.30, Kau-
kovainion kappeli. Ajankoh-
taista lähetystyöstä ja nimik-
kolähettien tilanteista, vir-
siä ja rukousta. Vastuuhen-
kilöinä Elvi ja Jaakko Loune-
la. Piiri tukee Paulinumin teo-
logisen seminaarin toimintaa 
Namibiassa Suomen Lähetys-

seuran kautta. Lisätietoja lä-
hetyspiiristä lähetyssihteeri 
Paula Rosbacka, p. 040 5752 
714 tai paula.rosbacka@evl.fi.

Lapset ja lapsiperheet

Karjasillan seurakunta
Perheen sunnuntai su 30.8. 
klo 13, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Helmi-muskarit: 
Pyhän Andreaan kirkko: tiis-
taisin neljä ryhmää, klo 16.30–
17 alle 1-vuotiaat, klo 17–17.30 
1–2-vuotiaat ja klo 17.30–18 
2–3-vuotiaat vanhemman 
kanssa sekä klo 18–18.30 isät 
ja 2–3-vuotiaat. Lukukausi-
maksu 50 €. Tied. ja ilm. Jenni 
Koskenkorva, p. 045 1213 214.
Kastellin kirkon pappilan 
kamari: keskiviikkoisin klo 
17.30–18 3–4-vuotiaiden 
muskari. Lukukausimaksu 
50 €. Tied. ja ilm. Maria Por-
taankorva, p. 040 738 4355.

Tuiran seurakunta
Rytmitassut-musiikkituo-
kio. Ks. erillinen ilmoitus.
Pyhäkoulu su 23.8. ja 30.8. 
klo 10, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Pyhäkoulu jumalanpal-
veluksen yhteydessä.

Varhaisnuoret

Karjasillan seurakunta
enkelileiri 2–3.10. Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ks. 
erillinen ilmoitus. 

Nuoret
nuortenillat ke 19.8. ja 26.8. 
klo 18, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Yhdessäoloa se-
kä elämän ihmettelyä myös 
hetkeksi hiljentyen. Seura-
kunta tarjoaa makkarat ja 
juomat. Myös kasvisvaihto-
ehto löytyy. 19.8. teemana 
on Etsintää, 26.8. Ai mää vai.

Karjasillan seurakunta
nuorten raamis ti 25.8. klo 
18–20.30, Maikkulan kappe-
li. Raamiksessa käydään lä-
pi eri aiheita yhdessä jutus-
telun ja tutkiskelun kautta. 
Cafe Andreas pe 28.8. klo 
19–23, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Yökahvila, jonne voi tul-
la viettämään iltaa yksin tai 
yhdessä kavereiden kanssa. 
Lisät. Atelta p. 040 5060 315.
Piispansauvakävely la 29.8. 
Lähdetään yhdessä näyttä-
mään, mistä Karjasillan nuo-
ret on tehty. Jätä sukset ko-
tiin, mutta muista sauvat, de-
mentiahiihdetään kaupun-
gin halki. Lähtö klo 13 kau-
punginteatterin edestä. Rei-
tit kävelijöille sauvojen kans-
sa tai ilman: 1,3 km, 3 km, 
5,5 km, 10 km. Tapahtuma 
on maksuton. Mukana Han-
na Liuska ja Henrik Ketola.
nuortenilta ti 1.9. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Lisätietoja Atelta p. 040 
5060 315.
Karjasillan nuortenleiri 5.–
6.9. Rokuan leirikeskus. Ret-
rokokemus rippikoulun käy-
neille nuorille. Hinta 15 €. Li-
sätietoja Sanna Okkola 040 
5567 840 sekä Henrik Ketola 
040 7304 118.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus (1.) ke 26.8. tai 
2.9. klo 17–18.30, Koskelan 
seurakuntakoti. Isoskoulutus 
alkaa. Jokainen aihe on kah-
desti peräkkäisinä viikkoina, 
valitse kerroista paremmin 
sopiva. Ota mukaasi muis-
tiinpanovälineet. Lisät. Merja 
Oksmanilta, p. 040 524 5944 
tai merja.oksman@evl.fi. 
nuortenilta ke 26.8. ja 2.9. 
klo 18.30, Koskelan seura-
kuntakoti. Pelailuun ja yh-
dessäoloon tarkoitettu ilta. 
Pientä naposteltavaa. 

Oulujoen seurakunta
Avarit eli nuorten avoimet 
illat tiistaisin ja torstaisin 
klo 18, Hintan seurakunta-
talo. Nuoret järjestävät illan 
nuorille.
Tuu Tsekkaan -ilta pe 21.8. 
klo 18, Hintan seurakuntata-
lo. Ilta alkaa gospeljumalan-
palveluksella, tule tsekkaa-
maan uusi kirkkoherra Jou-
ni Riipinen. Musiikki Esa Rät-
tyä ja bändi. Isospaitojen ja-
ko. Illan tarjoilus nuorten tu-
liliemi-tiimi. Yökahvila puo-
leenyöhön. 

Nuoret aikuiset 
KappeLive la 5.9. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Elä-
vän musiikin ilta, esiintyjänä 
Nardus-kuoro. Vapaa pääsy. 
Lisätiedot Päivi Jussilalta, p. 
050 340 8992.

oPISKeLIJAJäRJeSTöT
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 26.8. ja 2.9. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 26.8. ja 2.9. 
klo 13.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Tuiran seurakunta
Seurakuntakerhot:
Ti 25.8. klo 14, Tuiran Palve-
lukeskus. Ohjelmallinen päi-
vätuokio talossa ja sen lähi-
alueella asuville. 
To 3.9. klo 14, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Kerhossa muka-
na diakoni Sami Riipinen.

Leirit ja retket
omaishoitajien leiripäivä 
to 3.9. klo 11–17, Rokuan lei-
rikeskus. Päivään voi osal-
listua yksin tai yhdessä lä-
heisen kanssa. Hinta 12 € 
sis. matkat, ruokailut ja va-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Ilm. viim. 28.8. 
p. 08 3161 340. Linja-auto-
kuljetuksen aikataulu: Myl-
lyojan seurakuntakodin pi-
ha 9.30, Tuiran kirkon edes-
tä 9.45, Oulun linja-autoase-
man tilausajolaiturilta 10.00, 
Kaukovainion kappeli 10.15. 
Rokuan leirikeskukseen voi 
tulla myös omalla kyydil-
lä. Järj. myös Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry.
Sinkkuleiri 11.–13.9. Juuman 
leirikeskus. Ilm. www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo tai p. 08 
3161 340. Leirimaksu 39 €. Li-
sät. Sirpalta 040 5747 163 tai 
Vähikseltä 040 5747 158.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ruskaretki Vuontispirtille 
24.–27.9. Nautitaan ruskasta 
retkeillen ja patikoiden haas
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Karjasillan seurakunta 
viikolla 39 Karjasillan kirkossa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 11.9.
mennessä diakoniatyöntekijä Marjo Heikkiselle 
p.040 5752 711.

Tuiran seurakunta 
viikolla 39 Tuiran kirkossa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 11.9. mennessä 
diakoniatyöntekijä Eeva-Marja Laitiselle 
p.040 5157 267 tai pastori Nanna Helaakoskelle 
p.050 5750 826.

Oulujoen seurakunta
ti 22.9. Myllyojan seurakuntatalossa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 11.9. mennessä 
diakoniatyöntekijä Anna-Maija Sälkiölle 
p.040 5157 601 tai lehtori Riitta Kentalalle 
p.040 5747 094.

Tuomiokirkkoseurakunta 
ke 23.9. klo 17 Heinätorin seurakuntatalossa
Tiedustelut pastori Jyrki Vaaramo 050 4334 108 tai 
pastori Tiina Kinnunen 044 3161 577. 
Ilmoittautuminen pe 11.9. mennessä kirkkoherran-
virastoon p. (08) 3161 401.

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

20.8.–3.9.2009enot oulussa 

tavissakin maastoissa. Mat-
kalle otetaan noin 50, etusija 
tuomiokirkkoseurakuntalai-
silla. Majoitus 2 hengen ho-
tellihuoneissa, hinta noin 240 
€ ja 4 hengen mökissä noin 
230 €, sis. matkat, majoituk-
sen, aamupalan, retkieväät, 
päivällisen sekä tapaturma-
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Tied. Kirsi 
Karppinen p. 040 5747 181 tai 
Sirkku Nivala p. 040 7304 117. 
Sitovat ilm. p. 08 3161 340.

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten leiri 5.–8.10. Ro-
kuan leirikeskus. Leirin hin-
ta 64 € sis. matkat, majoi-
tuksen, täysihoidon ja va-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Etusijalla Kar-
jasillan seurakunnan alueella 
asuvat. Mukana Nina Nieme-
lä ja Terttu Rahko. Ilm. viim. 
15.9. p. 08 3161 340.

Kuorot ja kerhot
Harmonisen laulun ryhmä 
ke 2.9. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ohjaa Mar-
ja-Liisa Mustonen 041 5507 
444. Uudet laulajat tervetul-
leita.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 1.9. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Sol-
meillaan fransupitsiä.

Muut menot
Yli 65-vuotiaiden mies-
ten kokkikurssi ke 23.9. klo 

11.30–14.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Viisi kokoontumisker-
taa. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset viim. 17.9. diakonia-
työntekijä Sirpa Kemppai-
nen, p. 040 5747 163. Kurssin 
vetäjänä kotitalousopettaja 
Tuula Matilainen.
Kesän aukioloajat tuomio-
kirkossa: Avoinna joka päivä 
klo 11–21 elokuun loppuun 
saakka, opas paikalla.
Tuomasrukoushetki ke 26.8. 
klo 18, Öbergin talo. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Tuomiokirkkoseurakunnan 
toimintakauden avaus ke 
2.9., Keskustan seurakunta-
talo. Ks. erillinen ilmoitus.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 23.8. ja 30.8. klo 
17, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunnan 

Musiikkileikkikoulu Trilli 
aloittaa syyslukukauden 1.9.

Pyhän Tuomaan kirkossa Puolivälinkankaalla 

Muskarissa käydään vanhemman tai muun aikuisen 
kanssa yhdessä, poikkeuksena erityislasten ryhmä ja 
viikariryhmä, joissa lapset yleensä kulkevat yksin. Vii-
kareilla voi olla vanhempi mukana tutustumassa muu-
tamalla ensimmäisellä kerralla, jos ujostuttaa. Erityis-
lasten kohdalla sovimme vanhempien kanssa yksilöl-
lisesti lapsen kannalta parhaan ratkaisun.
Hinta syyskaudelta on 70 €, sisarusalennus 50 %.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Tuija Puurunen 050 3576 915, 
tuijapuurunen@luukku.com.

Rytmitassut-musiikkituokio 

Ryhmät kokoontuvat 1.9.–24.11. 
joka toinen viikko Pateniemen kirkossa

Rytmitassut I tiistaisin klo 13–13.30 
Rytmitassut II klo 14–14.30.

Rytmitassut on alle kouluikäisten lasten ja heidän van-
hempiensa yhteinen musiikkituokio, jossa lauletaan, 
leikitään ja loruillaan. Kumpaankin ryhmään otetaan 
8 aikuista lapsineen. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 28.8. Anu Mardenille p. 
044 3161 718.

tiistaiaamuisin 
 9.00 Vauvaryhmä 3–8-kk 
 10.00 Taaperoryhmä 9–20-kk 
 11.00 Sisarusryhmä

torstai-iltaisin
 16.15 Sisarusryhmä
 17.00 Muksuryhmä 2–3-v.
 17.45 Erityislasten ryhmä
 18.30 Viikariryhmä 4–6-v.

Toivon ilta 
vapaaehtois-

työn merkeissä

Tiistaina 1.9. klo 18.30 
Kumppanuuskeskuk-
sessa, Isokatu 47, III krs 
kokoustila Isoseppä 

Timo Tuhkanen ker-
too omasta toimin-
nastaan vapaaehtoi-
sena ja Heikki Kaikko-
nen toimintamahdolli-
suuksista diakoniassa.
Kahvitarjoilu ja kirja-
lahja. Järj. myös Toi-
vontuojat.

Tuomasmessu 

Sunnuntaina 23.8. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa 

Toimittaa Erja Järvi, saarna Jouni Riipinen, esirukousjoh-
taja Pertti af Hällström, ehtoollisavustajina Sanna Okko-
la ja Marjukka Hamari.

Tuomasrukoushetki ja seuraavan 
tuomasmessun suunnittelu 

Keskiviikkona 26.8. klo 18,
Öbergin talossa

 

Tuomasrukoushetki kestää 15 min. Sen jälkeen jatkam-
me suunnittelemalla seuraavaa tuomasmessua, teetar-
joilu. Messun valmisteluun ja toteuttamiseen kaivataan 
auttavia käsiä ja sydämiä, juuri sinua.

– Kulttuuripastori pitää 
huolta meidänkin kult-
tuuristamme, sanoo 
Merja Hyvärinen.

Lausahdus viittaa 
Karjasillan seurakun-
nan pastoriin Juha Vä-
häkankaaseen, jon-
ka työnkuvaan kuuluu 
kulttuuri. Hän järjes-
tää erilaisia runoiltoja 
ja vetää kirjallisuuspii-
riä Kastellissa. 

Lisäksi hän pitää 
huolta siitä, että seura-
kunnan kirkkoherran-
virastossa työskentele-
vät Mirja Tarvainen ja 
Merja Hyvärinen saa-
vat uusia, kiinnostavia 
kirjoja luettavakseen. 
Tavaksi on tullut, että 
Vähäkangas silloin tällöin tuo työpaikalleen kangas-
kassillisen kirjoja. Kassista paikalla olevat seurakun-
nan työntekijät poimivat pinon kiinnostavaa luetta-
vaa mukaansa.

– Juha on niin kova lukemaan, että hänen suosituk-
siinsa voi luottaa. Hänen suosittelemansa kirjat ovat 
sellaisia, ettei niitä useinkaan osaisi itse edes kirjastos-
ta hakea, naiset kehuvat. 

Myös Tarvainen ja Hyvärinen ovat innokkaita lu-
kijoita. Molempien lukuharrastus alkoi jo lapsuudes-
sa. Tarvainen kertoo lukeneensa lapsena kansakou-
lun kirjaston kaikki kirjat läpi. Siihen aikaan ei hänen 
kotonaan ollut sähköä, joten kirjoja piti lukea petro-
lilampun valossa.

Naisten lukuharrastus on säilynyt aktiivisena vielä 
aikuisenakin. Tarvaisen mukaan lukeminen jäi vähäl-
le lasten ollessa pieniä, mutta nyt kirjoja saattaa kulua 
viikonlopussa kaksikin. Molemmat myöntävät luke-
vansa monenlaista kirjallisuutta. 

– Laila Hirvisaaren kirjoja olen lukenut sitä mukaa 
kun niitä on ilmestynyt. Myös Kaari Utriota on tul-
lut luettua, ja jännäreitä luen enemmän kuin Merja, 

Poika raidallisessa pyjamassa teki vaikutuksen

Tarvainen toteaa.
Hyvärisellä on tällä hetkellä meneillään Marilynne 

Robinsonin Gilead. 
– Kirja on vasta alussa. Joskus joku kirja on tuk-

koista lukemista, mutta sisulla luen nekin loppuun.
Naiset myöntävät, että jotkut kirjat ovat olleet työ-

läitä aloittaa. Osa kirjoista on avautunut vasta luke-
misen kuluessa, ja lopulta he ovat olleet hyvillään että 
kirja tuli luettua loppuun.

Vähäkankaan viimeaikaisista suosituksista erityi-
sesti Poika raidallisessa pyjamassa on ollut ylitse mui-
den, sitä Tarvainen ja Hyvärinen suosittelevat muille-
kin. Myös Susanna Linnan Simpukankuorella kotiin on 
lukemisen arvoinen. Molemmat kirjat löytyvät seura-
kunnan kirjallisuuspiirin ensi syksyn listalta.

Satu LapiNLaMpi

Kirjavirtaa pappilassa -kirjallisuuspiirin syyskauden en-
simmäinen tapaaminen on 26. elokuuta kello 18 Kastellin 
kirkossa. Kirjalistan saa osoitteesta www.oulunseurakun-
nat.fi/kastelli tai Karjasillan kirkkoherranvirastosta.
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Me isoset ja henkilökunta lähdim-
me Rokuan 10-leirille maanantai-
aamuna yhdeksän maissa. Saavut-
tuamme pidimme pienen palaverin 
ja aloitimme työt. Melkein koko päi-
vän rakensimme neljää kylää.

Tiistaiaamuna minua jännitti. 
Kylämme kympit saapuivat ennen 
kahtatoista. Me isoset autoimme 
heitä kantamaan laukut ylös ky-
lään ja asettumaan aloilleen. Ky-
läpäällikkömme kertoi vähän käy-
tännön sääntöjä. Sen jälkeen ko-
koonnuimme koko leirin voimal-
la lipunnostoon. Jotkut meinasi-
vat unohtaa hatun päähän. Valin-
tarasteilla leiriläiset saivat itse va-
lita muutamasta vaihtoehdosta, 
minne mennä. Minä opetin ystä-
väni kanssa punontaa. 

Iltaohjelmassa kuultiin muun 
muassa leirin teemasta: Museosta oli 
varastettu keskiaikainen aarre. Ros-
vo oli piilotellut aarteen osia ympä-
ri leirialuetta ja leiriläiset saivat etsiä 
niitä. Nukkumaan mentiin väsynee-

nä mutta iloisin mielin.
Keskiviikko oli ehkä meille iso-

sille kaikista raskain. Aamupala, li-
punnosto, raamis ja lounas sujui-
vat leppoisasti. Kahdeltatoista al-
koi viisi tuntia kestävä rastirata. 
Koska olin lähetyksen isonen, neu-
voin kahden muun isosen kanssa 
korttien ja korujen tekoa. Ne myy-
tiin markkinoilla Hosainan kuuro-
jenkoulun hyväksi. Rastirata meni 
muuten hyvin, mutta välillä ilmeni 
joitain aikataulullisia ongelmia. Ne 
saatiin selvitettyä ja rastirata jatkoi 
rullaamista. Iltaohjelmat pidet-
tiin kylissä. Leikimme esimerkik-
si Aarretta mä metsästän. Iltapalan 
jälkeen mentiin nukkumaan.

Torstaiaamu alkoi samoissa 
merkeissä kun edellinenkin. Lou-
naan jälkeen kympit vierailivat 
toistensa kylissä. Lähetyksen ky-
lässä leikittiin leikkejä eri maista, 
musiikin kylässä soitettiin eri soit-
timia, eräkylässä nostettiin ihmi-
siä ilmaan pikkusormien voimalla 

ja liikunnan leirissä hypittiin jätti-
hyppynarua. 

Iltapäivällä pidettiin markkinat. 
Leiriläiset ja isoset järjestivät hie-
rontaa, isosratsastusta sun muu-
ta. Lopuksi isoset hyppäsivät jär-
veen vaatteet päällä. Markkinoil-
ta saatiin kaikkien aikojen suurin 
tuotto: 422,41 euroa! Markkinoi-
den jälkeen leiriläiset saivat esiin-
tyä avolavalla. Yhteisessä iltaohjel-
massa koko leirin arvoitus selvisi ja 
rosvo palautti aarteen. Kaikki oli-
vat hyväntuulisia. 

Perjantaiaamuna kaikki oli se-
kaisin, kun piti pakata. Kymme-
neltä alkoi leirijumalanpalvelus, 
jolloin saattoi käydä siunattavana. 
Eipä siinä ehtinyt enää paljoa teh-
dä, kun käytiin syömässä ja mel-
kein heti sen jälkeen leiriläiset läh-
tivät kotiin. Isoset jäivät vielä pur-
kamaan kylät. Se oli onnistunut 
leiri! 

hiLLa MäkiNeN, 13 v.

Toimivan parisuhteen kurssi alkaa 29.9.

Parisuhdekurssi on ammatillisesti ohjattu vertais-
tukiryhmä, jossa käsitellään parisuhteen vahvuuk-
sia ja selviytymiskeinoja. Kurssin teemoja ovat mm. 
vuorovaikutustaidot, tunteiden tunnistaminen, sek-
suaalisuus ja parisuhteen yhteiset tavoitteet. Kurssin 
järjestää Oulun ev.-lut. seurakuntien perheneuvon-
tapalvelut.

Työskentelymenetelminä käytetään keskustelua, 
toiminnallisia harjoituksia sekä työkirjaa. Ryhmään 
otetaan neljä paria. Kokoontumisajat ovat tiistaisin 
klo 16.00–18.30. 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 
3.11., 10.11. ja 24.11., Perheneuvontapalvelut, 
Kirkkokatu 5.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 18.9. mennessä 
Perheneuvoja Marja Siivola p. (08) 5618 700 
(marja.siivola@evl.fi) tai johtava perheneuvoja 
Seppo Viljamaa, p. (08) 5618 700 (seppo.viljamaa@evl.fi).

Oulun seurakuntien kuorot ja musiikkiryhmät 
jatkavat toimintaansa elo-syyskuussa. Kuoroja ja 

musiikkiryhmiä on kaikenikäisille laulajille.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
Tuomiokirkkokuoro to 3.9. klo 17, Keskustan seurakuntatalo,

lisätietoja Henna-Mari Sivula 040 745 0160.
Katedraalikuoro to 27.8. klo 18.30, Keskustan seurakuntatalo,

lisätietoja Raimo Paaso 040 838 6807.

Karjasillan seurakunnassa
Karjasillan kirkkokuoro ke 9.9. klo 18, Karjasillan kirkko.

Cantio Laudis -kuoro ma 7.9. klo 18.30, Karjasillan kirkko, 
lisätietoja Juha Soranta 050 406 7286. 

Kastellin kirkkokuoro ma 7.9. klo 18, Kastellin kirkko.
Mieskuoro TervasCanto ti 8.9. klo 17, Kaukovainion kappeli,

lisätietoja Ilkka Järviö 040 574 7160.
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 3.9. klo 16, Pyhän Andreaan 

kirkko, lisätietoja Sari Wallin 050 525 1882.
Maikkulan lapsikuoro ke 9.9. klo 17, Maikkulan kappeli, 

lisätietoja Riitta Piippo 040 583 3035.

Tuiran seurakunnassa
Tyttökuoro 6–9-v. ti 1.9. klo 18.30-19.15 Pyhän Tuomaan 

kirkko, lisätietoja Ulla Metsänheimo 044 3161 576.
Tyttökuoro 10–14-v. ti 1.9. klo 17–18.15 Pyhän Tuomaan 

kirkko, lisätietoja Ulla Metsänheimo 044 3161 576.
Tyttökuoro 15–18-v. to 3.9. klo 17.30–19 Pyhän Tuomaan 

kirkko, lisätietoja Taru Ängeslevä 040 551 5064.
Sekakuoro Tuike to 3.9. klo 18–20 Pyhän Tuomaan kirkko, 

johtaa Lauri-Kalle Kallunki 040 8457 309, 
mukaan pääsee koelaulun kautta.

Tuiran kirkon Naiskuoro ma 31.8. klo 18, johtaa 
Tommi Hekkala 040 8316 226.

Psalmikuoro to 3.9. klo 18 Tuiran kirkolla, 
johtaa Heikki Jämsä 040 5747089.

Tuiran Kirkkokuoro ti 1.9. klo 17 Tuiran kirkolla, 
johtaa Heikki Jämsä 040 5747089.

Seniorilaulupiiri, tiedustelut Paula Kyllönen 040 7235 880.
Trilli-muskari alkaa viikolla 36, lisätietoja 

Tuija Puurunen 050 357 6915.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen kirkkokuoro 9.9. klo 18 Myllyojan seurakuntatalo, 

lisätietoja Sanna Leppäniemi 040 740 0511.
Oulujoen seurakunnan lapsikuorot to 6.8. 

Myllyojan seurakuntatalo: kuoro 1 klo 17.45-18.30 ja kuoro 2 
klo 18.30-19.45, lisätietoja 040 583 2368 tai 

anna.haanpaa@kolumbus.fi .
Trilli-muskari ma 3.8. Myllyojan seurakuntatalo, lisätietoja 

040 583 2368 tai anna.haanpaa@kolumbus.fi .
Ylikiimingin alue

Kirkkokuoro ke 2.9. klo 18.30, Ylikiimingin seurakuntatalo
Lapsikuoro ke 2.9. klo 17, Ylikiimingin seurakuntatalo, 

lisätietoja Leo Rahko 040 730 0408.

Gospelryhmä yA1 (nuorille) la 5.9. klo 12.30 ja
Tuiran gospelryhmä (nuorille) to 3.9. klo 18 

Raatin nuorisotalo, seurakuntien bändikämppä, 
lisätietoja nuorisomuusikko 

Esa Rättyä 040 5747125 tai esa.rattya@evl.fi .
Sarastus-kuoro (nuorille aikuisille ja opiskelijoille) 

to 6.8. klo 18–20 Öbergin talo, 
lisätietoja taina.voutilainen@evl.fi  tai 044 316 1729.

Kuorojen syksy alkaa

Tuomiokirkkoseurakunnan 
toimintakauden avaus 

Keskiviikkona 2.9. 
Klo 16.30 ruokailu Keskustan seurakuntatalossa ja klo 
18 kansanlaulumessu tuomiokirkossa.

Yhteisessä toimintakauden avaustapahtumassa on mu-
kana  seurakunnan työtekijöitä kaikista työmuodois-
ta. Keskustellaan  toiminnasta ja toivomuksista. Tilai-
suus on maksuton.

Vanhuslinja 

Keskiviikkoisin 
klo 9–11 
numerossa 
(08) 531 4616, 
kun haluat pyytää 
kotikäyntiä.

Perheen 
sunnuntai 

Sunnuntaina 30.8. 
klo 13 Pyhän Andre-
aan kirkossa 

Messun jälkeen lettu-
kestit ja talutusratsas-
tusta.

Oulun tuomiokirkossa 
Urkukonsertit: 

to 20.8. klo 19 Juhani Romppanen 
to 27.8. klo 19 Elisa Freixo (Brasilia) 

Ohjelma 5 e

Ylikiimingin kirkossa
Musiikkihetki to 20.8. klo 20 
Virve Karén laulu, Ilkka Virta luuttu

Kesäistä 
musiikkia

Kokemuksia 10-leiriltä

Mai r e  Ku o p p a la

Yhteistyön voimaa opeteltiin 10-leirillä leikkien avulla. 
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20.8.–3.9.2009enot oulussa 

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Paavo Moilanen p. 040 510 2837

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 9–12

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
Tuomiokirkko: Sebastian Lu-
kas Kaarlejärvi, Sofie Juliaa-
na Kaarne.
Karjasilta:  Veera Amalia 
Hanhela, Luukas Elmeri Kaju-
la, Hilda Johanna Risto, Oli-
ver William Räihä, Ville Valt-
teri Smolander, Elina Lumi 
Helmiina Tuukkanen, Onni 
Toivo Juhael Törmänen, Jo-
han Kaarlo Väisänen, Mikael 
Johannes Alaraappana, Ai-
no Maria Aleksandra Aspe-
gren, Miranna Vanilla Haata-
ja, Benjamin Lucas Hahtonen, 
Veeti Oskari Huhta, Roope 
Aaro Matias Karhunen, Em-
mi Aada Olivia Kipinä, Alek-
si Iisakki Lapinlampi, Jaakko 
Matias Leskelä, Luca Henrik-
ki Märsylä, Niklas Kalle Mati-
as Turpeinen, Lauri Johannes 
Westerholm.
Tuira: Siiri Sofia Gullsten, El-
ja Markus Karhumaa, Ina 
Isabella Laine Klemetti, See-
la Edit Angela Kopperoinen, 
Hannes Aapeli Koskela, Mi-
ro Mikael Koskela, Aaro Jalo 
Jalmari Marttinen, Daniel Ju-
hani Rasi, Aino Elisabet Örn-
berg, Riku Sakari Hietajär-
vi, Vanni Tilda Annikki Kan-
niainen, Lenni Jaakko Juha-
ni Karjala, Juuso Viljami Kivi-
oja, Janne Väinö Mikael Mä-
ki-Penttilä, Iiro Aleksi Nissi-
nen, Viljami Elias Pako, Jake 
Luukas Valle, Veeti Valtteri 
Väyrynen.

oulujoki:  Viola Eleano-
ra Kaikkonen, Lumi Maa-
ria Hanhela, Lenni Jussi Eli-
as Holappa, Jenny Juuli Ka-
tariina Korhonen, Enni Aava 
Ellen Korkiakoski, Niilo Saka-
ri Kupari, Aleksi Mikael Palo-
järvi, Ville Olavi Siuruainen, 
Nooa Aleksanteri Tilus, San-
ni Sofia Väänänen, Jessica 
Aleksandra Granlund, Tot-
ti Johannes Harju, Niclas Mi-
kael Määttä, Susanna Emilia 
Paakkonen, Eemil Esko Elia 
Valtari.

Vihityt
Tuomiokirkko: Peter Char-
les Sapiano ja Saara Johanna 
Pöntynen, Sami Petteri Paa-
vola ja Laura Maria Kristiina 
Pöykkö, Joona Sakari Virkka-
la ja Jaana Maaria Noponen, 
Ville Kristian Koivuniemi ja 
Marika Hannele Sali, Mikko 
Juhani Veijola ja Elina Ma-
ria Mäkikyrö, Matti Johan-
nes Sutinen ja Mari Pauliina 
Juntunen.
Karjasilta: Harri Juhani Haa-
taja ja Niina Leea Karoliina 
Rautiainen, Riku Valtteri 
Kess ja Annamari Tuulonen, 
Santtu Sakari Harvio ja Ma-
ria Katariina Luttu, Toni Mi-
kael Kivenmäki ja Minna Eli-
na Talvikki Ylinen, Risto Lau-
ri Johannes Väätäjä ja Elina 
Maria Salonen, Janne Juha-
ni Sämpi ja Milla-Sofia Hon-
ka, Jukka Tapani Tuohimaa 

elämän polku
ja Päivi Maa-
rit Paananen, 
Paul Henrik 
Olavi Käke-
lä ja Marika 
Hannele Ty-
ni, Kale Juhani 
Kivioja ja Pirk-
ko Eeva Johan-
na Nuorgam, 
Jaakko Matti 
Johannes Heik-
kinen ja Miia 
Kristiina Vait-
tinen, Antti Sa-
kari Härkönen ja 
Heidi Susanna Raappa-
na, Tuomas Tapani Tapani-
nen ja Laura Elina Lehtinen, 
Juho-Antti Sarajärvi ja Liisa 
Marjatta Seppänen, Marko 
Tapani Manninen ja Marja-
Maija Elina Nopanen, Timo 
Antero Asikainen ja Johan-
na Heidi Maria Karhu, Ville 
Hermanni Nikula ja Johan-
na Anu Kristiina Ollila, Ari 
Tapani Pelkonen ja Ella Ka-
tariina Alho, Heikki Johan-
nes Virkkunen ja Sanna Ka-
tariina Aalto, Jaakko Ilmari 
Forsbacka ja Terhi Marjaana 
Mattila.
Tuira: Seppo Yrjö Suorsa ja 
Mirja Annika Kananen, Han-
nu Matti Pelkonen ja An-
na-Maria Närhi, Mikko Joo-
nas Pesonen ja Katja Maria 
Junnila, Jarkko Tapani Ylita-
lo ja Marianne Riikka Harriet 
Halonen, Jussi Veikko Kallio 
ja Sanna Maria Päivänsalo, 

Kimmo Lauri Vat-
jus-Anttila ja Anni 
Anita Käräjämäki, 
Miika Valtteri Kop-
peroinen ja Noora 
Elisabet Tala, Ja-

ri Tapani Taski-
la ja Silja Maa-
ret Määttä, Juk-
ka Jouko Mikael 

Tähtinen ja Son-
ja-Elina Anet-
te Karhu, Mika 
Petteri Hepo-
oja ja Nina Tuu-

likki Salmela, Han-
nu Samuli Myllylä ja Anna 

Maria Ruuttunen, Juha Tuo-
mas Leinonen ja Anu Marjaa-
na Kokko, Risto Antero Kar-
jala ja Tellervo Haapala, Tuo-
mas Erkki Rytky ja Soile An-
niina Tähtinen, Lauri Johan-
nes Tiensuu ja Henna Marjat-
ta Mörsäri, Kalle Erkki Juhani 
Laakkonen ja Siiri Sofia Alex-
sandra Lehtelä.
oulujoki: Harri Tapani Hat-
tara ja Heidi Johanna Jaara, 
Kari Tapani Kinnula ja Min-
na Helena Kukkonen, Lau-
ri Matti Eliel Mielityinen ja 
Mari Katariina Kantola, Ju-
ho Jaakko Näsänen ja Riina 
Johanna Kurtti, Tomi Pet-
ri Pitkäniemi ja Anna-Kai-
sa Oja, Jaakko Aukusti Lah-
tela ja Tiina Mari Honkanen, 
Vesa Valtteri Vuolli ja Hilkka 
Helinä Penttilä, Jani Antero 
Ervasti ja Niina Riikka Kari-
niemi, Sami Juho Petteri Roi-

vio ja Marja-Leena Keränen, 
Antti Sakari Vähäjärvi ja Kat-
ja Piritta Säkkinen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Siiri Marjat-
ta Eskelinen s. Greus-Karja-
luoto 85, Maire Helena An-
nanolli s. Veha 91, Jaakko 
Kolehmainen 71, Lilja Hagar 
Kukkonen s. Rinne 87, Kerttu 
Kaarina Lankinen s. Angeria 
82, Eero Saastamoinen 82.
Karjasilta: Lyydi Karjalainen 
s. Tuomivaara 91, Veini Ant-
reas Rautioaho 87, Paavo Ju-
hani Saviluoto 62.
Karjasilta: Arvo Voitto Ola-
vi Forsman 79, Lahja Aili An-
nikki Kukkonen s. Moilanen 
95, Salli Marjatta Nurkka-
la s. Keskitalo 84, Marja Eli-
na Saarela s. Kammonen 30, 
Tuulikki Seija-Kirsti Sorsa s. 
Heikkinen 73.
Tuira: Outi Mirjami Heikki-
lä s. Orreveteläinen 45, Liisa 
Tuulikki Hyrkäs s. Hekanaho 
78, Aino Kerttu Kevarinmä-
ki s. Pulli 92, Helena Vanhai-
nen s. Liede 79, Arnold Yrjö 
Matias Virkkunen 83, Pertti 
Airaksinen 87, Salme Annik-
ki Dorff s. Leppänen 87, Ant-
ti Matias Leviäkangas 72.
oulujoki: Alpo Aarre Auno-
la 84, Miia Kristiina Huhta-
nen 33, Erkki Yrjö Repola 76, 
Aino Margareeta Kokko s. 
Marttila 84, Raili Sinikka 
Rimpeläinen s. Mattila 67.

Lähetysteologinen 
luentosarja 

Tiistaina 22.9. klo 18 
Oulun Diakin auditoriossa 

Mihin menet kristinus-
ko? - kristinuskon glo-
baalit trendit, dosentti 
Risto Ahonen.

enkelileiri 
2.–3.10. 
Hietasaaren kaupunki-
leirikeskuksessa 

Oletko 1.–2.-luokkalai-
nen ja asutko Karjasil-
lan seurakunnan alu-
eella? Jos olet, tule har-
joittelemaan yöpymistä 
poissa kotoa, turvallises-
sa ja mukavassa seuras-
sa. Leirillä on askartele-
mista, hyvää ruokaa ja 
leikkejä. Leirille voidaan 
ottaa 25 lasta.

Ilmoittautuminen viim. 
18.9. p. 08 3161 340. 
Lisätietoja Atte Kääriäi-
nen p. 040 5060 315, An-
na-Leena Häkkinen p. 050 
4620 759 ja Katja Ylitalo p. 
040 831 5932.
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Rukouspiiri to 20.8. klo 18 
Eeronkedolla.
Päiväkerhokausi alkaa 
viikolla 34. Kerholaisille il-
moitetaan henkilökohtai-
sesti oma kerhoaika. Mah-
dollisista vapaista kerho-
paikoista voi tiedustella Sil-
jalta p. 050 5308 758. Ker-
horyhmät alkavat toimia 
seuraavasti: maanantaisin 
klo 10 päiväkerho 3-vuoti-
aille ja klo 12.45 kokkikerho 
A-ryhmä kerhohuoneella. 
Tiistaisin klo 10 päiväkerho 
4–v.-A-ryhmä ja klo 13 sisa-
rusryhmä A. Keskiviikkoisin 
klo 12.30 päiväkerho 4–v.-B-
ryhmä. Torstaisin klo 10 si-
sarusryhmä B. Perjantaisin 
klo 10 päiväkerho 5–v. ja klo 
12.45 kokkikerho B. Perhe-
kerho alkaa viikolla 36 tors-
taisin klo 10.
Keskipäiväkerho ke 26.8. 
klo 12 srk-talolla.
Kuoroharjoitukset ke 26.8. 
klo 18.30 srk-talolla.
Raamattupiiri ti 1.9. klo 
18.30 srk-talolla. ”Mikä Uu-
si Testamentti?”
Hartaus ke 2.9. klo 14 Lu-
milyhdyssä.
Rauhanyhdistys: Seurat su 

23.8. klo 16 Lumilyhdyssä. 
Ompeluseurat ke 26.8. klo 
19 ry:llä. Kesäseurat 29.–30.8. 
Seurat la 29.8. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 30.8. klo 12 ry:llä, 
messu klo 18 kirkossa ja ilta-
hartaus ry:llä. Ompeluseu-
rat ke 2.9. klo 19 ry:llä. Vart-
tuneiden kerho to 3.9. klo 13 
Aune Kirjavalla.
Partio: Lisätietoa www.
niittykarpat.fi. Tiedustelut 
hannu.luukinen@pohjan-
maa.partio.fi, p. 044 2128 
722. 
Mielenterveyskuntoutu-
jien retkipäivä ”luonto ja 
jaksaminen” Rokuan kun-
tokeskukseen ma 14.9. Päi-
vän aikana mahdollisuus ul-
koilla ja osallistua sisäliikun-
taan sekä nauttia luonnos-
ta. Päivän aikana parit kah-
vit ja lounas noutopöydästä. 
Retken hinta 5 €. Ilm. Marjol-
le viim. 3.9. p. 045 6381 973.
oulun hiippakunnan lä-
hetysjuhlat 28.–30.8. 
Kempeleessä. Jokaiselle on 
jotain, lähde rohkeasti kat-
somaan ja kokemaan! Oh-
jelmia saa mm. Kempeleen 
seurakunnan nettisivuilta 
ja omasta seurakunnasta.

Limingan ja Lumijoen yh-
teinen miesten retki la 5.9. 
Suunnitelmissa on joko Pih-
tipudas tai Raahe. Ilm. kirk-
koherranvirastoon p. 387 172 
pe 28.8. mennessä. Hinta 20 
€, sis. ruoan ja matkan. Ret-
ken onnistumiseksi lähtijöitä 
vähintään 20. Seuraa ilmoit-
telua!
Lomat: Hilkka lomalla 
27.7.–24.8.
Kirkkoherra Markku Tölli 
palaa töihin Lumijoen seura-
kuntaan 1.9. Toivotamme so-
turin sydämellisesti tervetul-
leeksi!
Virasto avoinna ma, ke ja 
pe klo 9–14. Kirkkoherran ta-
voitat varmimmin virastosta 
ke klo 9–12.
Vihitty: Joni Jeremias Per-
nu ja Nina Karita Kiviahde. 
,Juha Markus Lindholm ja 
Johanna Maria Vainikainen.

Sanajumalanpalvelus 
Su 23.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Rii-
himäki, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
kirkkokuoro avustaa. 
Vietetään Lumijoki-päi-
viä, kirkkokahvit seura-
kuntatalolla. Kirkkokah-
vien jälkeen n. klo 11.45 
lähtee kaksi linja-autoa 
seurakuntatalon edestä 
opastetulle ilmaiselle ko-
tipaikkakierrokselle. Klo 
19 kirkkokonsertti, kama-
rikuoro Aiolos esiintyy.

Kesäillan sävelhartaus to 
20.8. klo 20 srk-keskuksessa, 
Elias Niemelä urut. Iltahar-
taus Jaakko Kaltakari. Va-
paa pääsy, ohjelma 2 €. 
Työnhakijoiden reippai-
luryhmä ti 25.8. klo 11 srk-
keskuksen monitoimisalissa.
Talousarvioseminaari ke 
26.8. klo 18 srk-keskuksessa 
työntekijöille ja luottamus-
henkilöille.
Kesäillan viimeinen sä-
velhartaus to 27.8. klo 20 
srk-keskuksessa. Oulaisten 
Nuorisokuoro, johtaa Ta-
pani Tirilä. Iltahartaus piis-
pa Olavi Rimpiläinen. Va-
paa pääsy, ohjelma 2 €. 
Lähetyspiiri ti 1.9. klo 
12.30 lähetystoimiston Vie-
raskamarilla.
Perhekerhot aloittavat 
toimintansa viikolla 36: 

to 3.9. klo 9.30–11 ja 12.30–
14 Kellon srk-kodissa, pe 4.9. 
klo 10–11.30 kirkonkylän 
Vakkurilassa ja Jokelan van-
halla koululla ja pe klo 9.30–
11 Martinniemen srk-kodissa.
Missiokerho (varhaisnuor-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 15 Vie-
raskamarissa, Kirkkotie 10 C.
Kellonkartano: Raamat-
tu- ja lähetyspäivät la 22.8. 
klo 14, Raamattutunti (Joh. 
14), Liisa Kingma. Asiaa 150 
miljoonan köyhän Bangla-
deshista klo 16, Raija Kat-
tilakoski, ”Kuinka he voi-
vat kuulla ellei lähetetä?” 
klo 18.30. Mukana mm. Vil-
le Typpö Etu-Aasiasta sekä 
Janne ja Noora Aitta. Kar-
tanon kirkko su 23.8. klo 13, 
saarna Makito Masaki Japa-
nista. ”Hän ei ketään luo-

tansa sulje…” Asiaa sulje-
tusta Keski-Aasiasta klo 15. 
Kartanon kirkko su 30.8. klo 
13, Israel-tapahtuma klo 15, 
Mitä mies?! – Miestenpäivä 
la 5.9. alkaen klo 12. Muka-
na Jorma Kalajoki. Naisten 
päivä la 12.9. Mukana Mai-
ja Nyman. Sisäisen eheyty-
misen sielunhoidollinen se-
minaari ”ehyeksi eilisestä” 
18.–20.9. Jos koet, että sinul-
la on nyt aikaa ja voimavaro-
ja lähteä kohtaamaan omaa 
kokemustaustaasi, olet läm-
pimästi tervetullut mukaan! 
Ilm. 1.9. mennessä p. 050 381 
5689, kyselyt@kellonkarta-
no.fi. Lisätietoja Tor Spiik, 
0400 939 394.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: Seurat su 23.8. klo 
18 ry:llä, seurat su 30.8. klo 
16 hoivaosastolla ja klo 18 
ry:llä. Jokikylä: Seurat su 
23.8. klo 17 ry:llä, seurat su 

Terveystieteen maiste-
ri Ritva Niemi ja lasten-
psykiatri Mauri Niemi 
ovat työskennelleet se-
kä Etiopiassa että Tansa-
niassa, mistä he nyt ovat 
kotimaanlomalla. Mitä 
he siellä tekevät, kuulet-
te sunnuntaina. Juma-
lanpalveluksen alussa he 
vastaavat muutamaan 
kysymykseen työstään 
ja elämästään. Messun jälkeen on kahvit Vakkurilassa, 
jossa voitte kuulla ja keskustella lisää Niemien kanssa.

kertoo viikonvaihtees-
sa 5.–6.9. Haukiputaalla 
kirjailija ja teologi An-
na-Liisa Valtavaara. Vii-
konvaihteen ohjelma 
alkaa lauantaina klo 10 
aamukahveilla Kahve-
lissa (Revontie 14), jos-
sa aiheena on ”Huolena 
huolehtiminen”. Osal-
listuminen 4 € (sis. kah-
vin ja pulla. Lauantain 
muut tilaisuudet ja sun-
nuntain tilaisuudet ovat Kellon seurakuntakodissa. Ti-
laisuudet molempina päivinä klo 13.30, 15 ja 18. Lau-
antaipäivän aiheita ovat mm. kiltteyden ongelmalli-
suus, kiltteydestä kipeän aikuisen tuntomerkit ja mi-
ten olla oikealla tavalla kiltti. Sunnuntaina käsitellään 
mm. aiheita katkeruus elämän ja kasvun esteenä, mitä 
anteeksianto on ja mitä ei, itselle anteeksiantaminen 
ja oikea ja väärä syyllisyys. Tilaisuuksien väliajoilla on 
mahdollisuus ostaa syötävää ja juotavaa.

30.8. klo 16 hoivaosastolla. 
Kello: seurat su 30.8. klo 17 
ry:llä.
Kastettu: Julia Johanna 
Aleksandra Kuutti, Eeme-
li Olavi Hyry, Sofia Maria 
Amanda Finnberg, Vertti Ee-
meli Markus, Viljo Olavi Kris-
tian Sipilä, Maya Emilia Kerä-
nen, Mikael Alexander Poh-
jonen. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Jari-Pekka Haverinen ja Mer-
vi Kaarina Tanskanen, Kim-
mo Juhani Hannu ja Nina 
Maria Theresa Kivelä, Antti 
Johannes Ujainen ja Hanna 
Pauliina Lindén, Jukka-Pek-
ka Johannes Tenkula ja Elina 
Maria Posti.
Kuolleet: Viljo Rönty 94, 
Jorma Heikki Kärkkäinen 
70, Tomi Eerik Meriläinen-
Salenius 31, Arnold Yrjö Ma-
tias Virkkunen 83, Pentti Jo-
hannes Ukkola 73.

Hautausmaan kiviaita valmistui ennätysajassa

Lumijokiset ovat osoittautuneet jälleen kiitettävän tal-
koohenkisiksi. Sydämelliset  kiitokset kaikille kiviaidan ra-
kentajille, keittäjille ja elintarvikkeita ym. lahjoittaneille. 

Raamattu- ja rukousilta ti 
1.9. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.

Virastopäivystys maanantaisin klo 9.30–12. Muina 
aikoina palvelu mobiilivaihteen kautta numerosta 08 
8100 565. 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset Oulun keskus-
rekisteristä p. 08 3161 300.

Päiväkerho 3–5-vuotiaille lapsille keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 kirkolla. Ilmoittau-
tuminen Kaisamarjalle p. 040 7430 381 elokuun loppuun mennessä. Kerho alkaa 
2.9. klo 9.30.

Kirkkoherranvirasto
Luovontie 52.

Työntekijöiden numerot:

Kirkkoherra 040 7430 371

Kanttori  040 7430 381

Diakonissa 040 7430 382

Suntio 040 5858010

Kuollut: Arvi Akseli Kurik-
ka 83.

Päiväkerhoon ilmoittautuminen

Syyskesän maakirkko Pikku Viitajärvellä 
Tiistaina elokuun 12. päivänä pidettiin maakirkko kau-
niin Pikku Viitajärven maisemissa Laura Lehtorannan 
kodissa. Jo perinteeksi muodostunut maakirkko oli sa-
najumalanpalvelus. Lehtorannan kotiin oli saapunut 
24 henkilöä Haukiputaalta, Kiimingistä ja lähiseudul-
ta. Maakirkon jälkeen seurakunnan diakonityö tarjosi 
kirkkoväelle kahvit. Kenelläkään maakirkon sanankuu-
lijoista ei ollut kiire kotiin. Keskustelulle ja kuulumisten 
vaihtamiselle jäi hyvin aikaa. Haukiputaan keskustasta 
on Pikku Viitajärvelle matkaa yli 40 kilometriä.

Maakirkkoterveisin
Jaakko Kaltakari

IHMISenä oLeMISeSTA JA Sen KIVUISTA 

nimikkolähetit Ritva ja Mauri niemi 
vierailevat seurakunnassa 23.8. 



20    Nro 26      20.8.2009

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 20.8.–3.9.2009

Kylätoimikuntien kokous 
ke 26.8. klo 18 Montin-salis-
sa.
Hoivakoti Pihlajan kodin 
siunaus to 20.8. klo 13.30. 
Toimittaa Pauli Niemelä ja 
Raimo Salonen. Kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ti 25.8. klo 
17–18.30 Montin-salissa.
70 vuotta täyttävien juh-
la su 13.9. Ilm. viim. 21.8. vi-
rastoon p. 040 5844 406.
Kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to alk. 3.9. klo 
14–15.50 Montin-salissa.
eläkeläisten kerho ti 1.9. 
klo 13 Jäälin seurakunta-
kodilla. Kulj. pyynnöt viras-
toon p. 040 5844 406.
Diakoniapiiri ma 7.9. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla. 
Avoin kaikille askartelusta 
ja käsitöistä kiinnostuneil-
le. Huom. alkamisaika.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk), Seija Lomma 
040 5793 247 (Kk) , Jaana 

Kontio (Jääli) 040 5793 248.
Kirpputori Lähetyspisara 
avoinna ma–pe 9–17 Tuohi-
maantie 12. Kysy matonkuto-
mismahdollisuutta!
Lähetyssihteeri Arja Rajala 
aloittaa 1.9. p. 044 5760 019.
nuoret:
Kerhonohjaajien ja yökahvi-
la- ja avointen ohjaajien ret-
kiviikonloppu 11.–13.9. Yli-
torniolla. Ilm. 1.9. mennessä 
Sepille p. 040 7431 903. Ro-
vastikunnallinen nuorten yö 
18.–19.9. Haukiputaalla. Hin-
ta 10 €. Ilm. 3.9. mennessä Se-
pille.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila pe klo 9.30–11 
Kirkkopirtillä ja Jäälin seura-
kuntakodissa, perhekahviloi-
ta ei ole perjantaina 28.8.
Isien ja lasten ilta torstai-
na 3.9. klo 18–20 seurakun-
takeskuksessa. Kädentöitä, 
tekemistä ja toimintaa. Äi-
deiltä pääsy kielletty.
Lasten päiväkerhot ovat 
aloittaneet toimintan-

sa. Vapaita paikkoja voi ky-
sellä Kirkkopirtin kerhoihin 
p. 040 7431 902, sekä Jäälin 
seurakuntakodin kerhoihin 
p. 0400 835 374.
Lasten parkki on avoinna 
ke klo 12–15 Jäälin seurakun-
takodilla. Toiminta on tar-
koitettu 3–6-v. lapsille. Ilm. 
parkkiin ti klo 15 mennessä 
p. 0400 835 374 / lastenoh-
jaajat.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
23.8. klo 17 Kiimingin ry:llä.
Kastetut: Tuomas Olli Tapa-
ni Höyhtyä, Jesse Juho Chris-
tian Louhela, Aksel Kalevi Il-
mari Juntunen, Seela Helmii-
na Eronen, Anna Sofia Ma-
tilda Mustonen, Venla Fanni 
Katariina Jussila.
Vihityt: Mikko Samuli Pek-
kala ja Nina Maria Elisabet 
Kärkkäinen, Markku Juhani 
Kukkonen ja Mari Hannele 
Tauriainen, Tuomas Kalle Ei-
nari Soutukorva ja Katja Rei-
ja Johanna Mäkeläinen, Pet-
teri Kristian Kemppainen ja 
Eija Marjaana Lohilahti, Erk-
ki Sakari Tapani Hietanen 
ja Riitta Helena Pikkuhoo-
kana, Janne Samuel Pieti-
lä ja Heli Maarit Roiha, To-
ni Henrik Savela ja Hanna 
Helena Isola, Janne Ville Jo-
hannes Ruonakangas ja Ma-
ri Johanna Vidgren, Jaakko 
Samuli Määttä ja Anna-Mai-
ja Maikkula.
Kuolleet: Ritva Liisa Raap-
pana 61, Timo Toivo Elias 
Nummela 44.

vaRhaiSNuoRiSotyÖ
Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot Aulikki 
Rinta-Säntti 
p. 040 7431 904.
kerhonohjaajien 
kokous ti 25.8. 
klo 18 Kirkkopir-
tillä vanhoille ker-
honohjaajille ja klo 
20 uusille kerhonoh-
jaajille.
uusien kerhonohjaajien 
koulutusviikonloppu 4.–6.9.
varhaisnuorten kerhot aloittavat 
toimintansa viikolla 37–38. Kerhotie-
dote jaetaan koulujen kautta viikolla 36.
kokkikerhoihin ilm. 9.9. klo 17–20.
tulossa: Syyslomaviikolla varhaisnuorten 
leiripäivät: ma 19.10. klo 10–15 Kirkonky-
lällä ja ti 20.10. klo 10–15 Jäälin seurakun-
takodilla.

NuoRiSotyÖ
Lisätiedot Seppo Meriläinen p. 040 7431 
903 ja Sanna Karjalainen p. 040 5770 628.
toimintastartti
Gospelmessu pe 21.8. klo 19 kirkossa. Yö-
kahvila klo 20–22 kirkonkylän seurakunta-
keskuksessa, samalla mahdollisuus ilmoit-
tautua isoskoulutukseen, kerhonohjaaja-
koulutukseen ja erilaisiin tapahtumiin.
yökahvila-avustajien kokous ti 25.8. klo 20 
kirkkopirtillä. Uusille ja vanhoille avustajille. 
Rovastikunnallinen nuortenyö pe-la 18.–
19.9. Haukiputaalla. Hinta 10 €. Ilm. Sepol-
le 3.9. mennessä.

yökahvila pe 25.9. klo 19–
22 Kirkonkylän seurakun-
takeskuksessa.

RippikouLutyÖ
Lisätietoja Aulikki Rin-
ta-Säntti p. 040 7431 
904 ja Miia Seppänen 
p. 050 5766 204. Rip-
pikouluun kutsutaan 

vuonna 1995 tai sitä 
ennen syntyneitä. Rippi-

kouluinfo nuorille ja van-
hemmille ke 23.9. klo 17.30 

Laivakankaan koulupiiriin kuu-
luville nuorille ja klo 18.45 Jokiran-

nan koulupiiriin kuuluville nuorille.

peRhetyÖN tapahtuMia
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Riina Moila-
nen p. 040 5609 678. 
pizzaa ja parisuhdetta illat: Pe 16.10. klo 
18.30 Jäälin seurakuntakodilla. Lasten-
hoito järjestetään. Ilm. 9.10. mennessä. 
Pe 20.11. klo 18.30 Montin-salilla. Las-
tenhoito järjestetään Kirkkopirtillä. Ilm. 
13.11. mennessä. 
isien ja lasten ilta to 3.9. klo 18–20 seu-
rakuntakeskuksessa. Kädentöitä, teke-
mistä ja toimintaa. Äideiltä pääsy kiel-
letty.
perhemessut ja perhetapahtumapäivät 
klo 10 kirkossa ja klo 13 Jäälissä.
perheen sunnuntai 13.9. 
Mikkelinpäivä 4.10. 
isänpäivä 8.11. 
adventti 29.11. 

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 1.6.–31.8. ma–pe 
klo 10–15, to 10–17. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Askeleet to 20.8. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa ja 
to 27.8. klo 18 vanhassa 
kirkossa.
Perhekerhot kokoontu-
vat: Ti ja ke klo 9.30–11 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Ke ja to klo 9.30–11 Vanhas-
sa pappilassa, ke klo 9.30–11 
kirkonkylän srk-kodilla ja ti 
ja pe klo 9.30–11 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Kirpputori Ilonpisara ti 
25.8. alkaen avoinna ti ja 
to klo 14–17 ja la klo 10–13. 
Lähetysjuhlien aikaan Ilon-
pisara on avoinna la 29.8. 
klo 10–16.
Versot to 27.8. klo 18 Kir-

konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille aloittavat 
to 3.9. klo 16.15 Kirkonky-
län srk-kodilla ja pe 4.9. klo 
15 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Lisätietoja p. 040 
7790 337.
oma Hetki -omaishoita-
jien keskusteluryhmä to 
3.9. klo 12.30–14 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. (tar-
vittaessa kuljetus Kirkonky-
län srk-kodilta klo 12.15).
Mielenterveyskuntoutu-
jien retkipäivä ma 14.9. 
Rokuan kuntokeskukseen. 
Hyvää ruokaa, mukavaa yh-
dessäoloa ja liikkumista. 
Retken hinta 5 €. Linja-au-
tokuljetus; Rokualla klo 10 
ja paluumatkalle klo 15.15.
Ilmoitt. Soile Pakkanen p. 
040 7790 367. Järj. Limingan 
rovastikunnan diakoniatyö.
Kempeleen rauhanyh-
distys: Seurat su 23.8. klo 
16 ry:llä. Seurat su 30.8. klo 

Kiimingin seurakunnan kasvatustyön tapahtumia

katso itsellesi sopivat tapahtumat ja tule rohkeasti mukaan!  

oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla 
talkoolaisena toimivien tehtävään siunaus 

Ma 24.8. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Tilaisuudessa jaetaan talkoolaisille juhlien t-paidat.

Lähetysjuhlien 
piispanmessu 

Su 30.8. klo 10 Kempe-
lehallilla. 

Piispa Samuel Salmi, 
kirkkoherra Pekka Re-
humäki, Lakeuden Lau-
lumiehet, trumpetti 
Pentti Aro, urkuri Mar-
jo Irjala ja kanttori Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen.

Lähetysjuhlien keittiön vapaaehtoiset 
kokoontuvat pe 21.8. klo 17 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Jaetaan työvuorot juhlille.

16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 21.8. klo 19 
Outi ja Juha Koivunevalla, 
Tuulipurto 7. Seurat su 23.8. 
klo 16 ry:llä. Lauluseuramyy-
jäiset pe 28.8. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 30.8. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Elea Loviisa Jo-
kelainen, Tiila Ilona Jokelai-
nen, Enya Inari Saakshi Mu-
honen, Nella Laura Hanne-
le Hannikainen, Leevi Niilo 
Ilmari Ritokangas, Anniriina 
Maria Ahola, Eevi Matleena 
Mikkonen.
Vihityt: Ville Valtteri Man-
kinen ja Ulla-Maija Pyörä-
lä, Juho Tuomas Hosio ja Ni-
na-Maria Kolehmainen, Te-
ro Tapani Paananen ja Ma-
rika Johanna Katariina Aho-
la, Heikki Markus Aleksan-
der Junnila ja Liisa Matilda 
Niemelä.
Kuollut: Taimi Kristiina Ma-
java s. Kinnunen 93.

Juttunurkka avaa ovensa 

Ma 7.9. klo 10–13 Jäälin 
seurakuntakodissa. 

Aloitamme työttömien ruokailun 
ma 7.9. klo 11–12 Juttunurkassa. 
Hinta 2 €, voimassa oleva työttö-
myyskortti mukaan. 
Katso lisää sivulta 10.

Lähetysjuhlia 
varten kasvatetut 
kukat voi toimit-
taa joko kirkko-
herranvirastoon 
to 27.8. klo 10–17 
tai Kempelehallille 
pe 28.8. klo 9 alka-
en. Lisätietoa 
p. 040 7790 369.

Re i j a  Haa p a la in e n

w w w.sxc . hu
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Herännäis-Siioninvirsi-
seurat ti 25.8. klo 19 Kert-
tu ja Hilja Inkalalla, Kedon-
peräntie 66.
Raamattu-ja rukouspiiri 
ke 26.8. klo 18.30 Rönköil-
lä, Kedonperäntie 9.
Hartaus to 27.8. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Diakoniatoimistot (ajan-
varaus keskustelulle tai 
kotikäyntipyynnöt): Kir-
konkylä / kirkkoherranvi-
rasto, diakonissa Sinikka Il-
monen p. 044 7521 226. Tu-
pos / Vanamo 12.8. lähtien, 
diakonissa Maisa Hauta-
mäki p. 044 7521 227. Dia-
koniatoimistot suljettu kou-
lutuksen vuoksi 26.–27.8.
oulun Hiippakunnan lä-
hetysjuhlat 28.–30.8. 
Kempeleessä. Ohjelmia saa 
omasta seurakunnasta ja 
ohjelma on myös Kempe-
leen seurakunnan netti-si-

vuilla. Jokaiselle on jotain, 
lähde rohkeasti katsomaan 
ja kokemaan!
Hyvänmielen päiväkah-
vit ti 1.9. klo 12 mielenter-
veyskuntoutujille Pappilan 
pihapiirin vintillä. Mukana 
diakonissa Sinikka Ilmonen.
Kansainvälisyys- ja lähe-
tyskerho alakouluikäisil-
le alkaa syyskuussa 2.9.
"Varkkari-vintti" kokoon-
tuu keskiviikkoisin lähetys-
vintillä klo 15–16.30. Ker-
hossa tutustumme yhdessä 
tehden, leikkien ja laulaen 
lähetystyöhön ja erilaisiin 
kulttuureihin. Tule mukaan 
– muutos lähtee pienestä!
Tulossa: Limingan ja Lu-
mijoen yhteinen miesten 
retki la 5.9. Suunnitelmissa
joko Pihtipudas tai Raahe. 
Ilmoittautumiset kirkko-
herranvirastoon p. 044 7521 
220 pe 28.8. mennessä. Hin-

ta 20 €, sis. ruoan ja matkan. 
Retken onnistumiseksi lähti-
jöitä vähintään 20.
Lähetysvintti kokoontuu 
jälleen kerran viikossa maa-
nantaisin klo 12 vintillä. Val-
mistellaan lähetysjuhlien 
myyntituotteita ja kerro-
taan kesäkuulumisia! Terve-
tuloa mukaan uudet ja van-
hat vapaaehtoiset!
nuorten palveluryhmä 
aloittaa ke 26.8. klo 15.15 
Kotikololla.
nuoriso: Nuortenilta to 27.8. 
klo 18 Kotikololla. Nuortenil-
ta la 5.9. klo 18 Vanamossa 
jatkuen yökahvilalla klo 20–
23. Nuorten raamis to 3.9. klo 
18 lähetysvintillä. Raamatun 
tutkiskelua ja jutustelua ren-
nolla meiningillä rippikou-
lun käyneille nuorille. Vetä-
jänä Kimmo-pappi.
Tulossa: Käsi kädessä Li-
mingan rovastikunnan 
perheleiri 19.–20.9. Siika-
joella. Hinta 55 € / aikuiset, 
27,50 € / lapset 4–11 v, al-
le 4-vuotiaat ilmaiseksi. Sis. 
kuljetukset, majoitus, ruo-
kailut, ohjelma. Ilmoittau-
tumiset oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon 10.9. 
mennessä. Ilmoittautuneille
lähetetään kirje. Lisätietoja 
Helena Hakkarainen p. 044 
7521 230.
Päiväkerhot: Kerhot alka-
vat viikolla 36 (31.8. alkaen). 
Kerholistat nähtävillä Koti-
kolon ja Vanamon ulko-ovis-
sa 20.8.alkaen. Perhekerhot 

alkavat syyskuun puolivälis-
sä. Seuraa ilmoittelua.
Partio: Partiokämppää voi 
varata kämppävoudilta nu-
merosta 044 2128 722 soit-
tamalla tai tekstiviestil-
lä. Pökkelön löytötavaroita 
säilytetään kesäajan Koti-
kololla. Voit tiedustella asi-
asta Makelta. Sudenpentu-
jen yhteinen aloitustapah-
tuma to 3.9. klo 18–19 Ran-
takylän uimamontun katso-
molla. Tapahtuman jälkeen 
mahdollisuus makkaran 
paistoon ja jutusteluun joh-
tajien kanssa. Tervetulleita 
ovat erityisesti uudet, par-
tiotoiminnan aloittavat su-
denpennut ja heidän van-
hempansa. Sudenpentutoi-
mintaan voivat liittyä kaik-
ki 1.–3.-luokkalaiset lap-
set. Sudenpentutoiminnas-
sa jatkavat, tulkaa tekin pai-
kalle hakemaan intoa uu-
teen partiokauteen. Pukeu-
du sään mukaisesti. Voit ot-
taa mukaan mehua ja mak-
karaa, jos haluat sitä pais-
taa. Lisätietoja sudenpen-
tuosaston johtaja Anskulta: 
p. 040 7566 325.
Rauhanyhdistys: Nuo-
tioilta pe 21.8. klo 19 An-
ne ja Timo Klaavolla. Seu-
rat su 23.8. klo 14 ja 18.30 
ry:llä. Seurat su 30.8. klo 14 
ry:llä.
Kastettu: Ossi Oskari Gal-
lén, Pertta Henriikka Kivi-
lompolo, Ville Esa Kalervo 
Matero, Nelli Emilia Miet-

Hartaushetket to 20.8. 
klo 13 alkaen Jokirinteen 
palvelukodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
20.8. klo 14 Vire-kodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Siioninvirsiseurat ti 25.8. 
klo 19 Koortilan pirtissä, 
Jouni Heikkinen.
niittypirtin kerho ke 26.8. 
klo 13.30, Liisa Seppänen ja 
Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ke 26.8. klo 15 Ran-
takodissa, Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 26.8. ja 29. 
8. klo 17.45 seurakuntata-
lon kappelihuoneessa, Mar-
ja Leena Savolainen.
oulun hiippakunnan lä-
hetysjuhlat 28.–30.8. Kem-
peleessä. Juhlapaikkana on 

Kempelehalli. Päivien ohjel-
ma saatavana lähetyssihtee-
riltä p. 040 5629 131 tai osoit-
teesta www.evl.fi/srk/kem-
pele/lahetysjuhlat.
Hartaus ti 1.9. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Pekka 
Kyllönen.
Hartaus ke 2.9. klo 14 Koi-
vu ja Tähti -kodeissa, Jouni 
Heikkinen.
ehtoolliskirkko to 3.9. klo 
13.30 Jokirinteen palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava.
Hartaus to 3.9. klo 14 Vire-
kodissa, Pekka Kyllönen.
Mielenterveyskuntoutu-
jien retkipäivä ma 14.9. 
Rokuan kuntokeskukseen 
Utajärvelle. Linja-auto läh-
tee Muhoksen srk-talolta klo 

9.15, paluu klo 15 jälkeen. 
Retken hinta 5 €. Ilmoittau-
tumiset viim. to 3.9. men-
nessä p. 040 5470 785 Leena 
Leskelä tai 040 5470 784 Lii-
sa Seppänen. Retken järjes-
tää Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö.
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Päiväkerhoryhmistä 
ja vapaista kerhopaikoista li-
sätietoja vastaava lastenoh-
jaaja Sirpa Kukkohovi p. 050 
3093 565.
nuoret: Kansainvälisen pro-
jektin palaveri su 23.8. klo 12 
seurakuntatalossa.

etsimme keräysjohtajaa 
yhteisvastuukeräykselle

Oletko kiinnostunut tehtäväs-
tä vai voisitko suositella jota-
kin toista. Keräysjohtajan kans-
sa toimii YV-toimikunta ja sih-
teereinä ovat diakonissat vuo-
rovuosin. Tehtävänkuva määri-
tellään yhdessä jolloin siitä tulee uudelle tulokkaal-
le sopiva. Tiedustelut diakonissat Marja-Liisa Hau-
tamäki, p. 044 7521 227 tai Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226.

nuorten palveluryhmä syksyllä 2009

Joka toinen ke, aloitus klo 15.15 Kotikololla 26.8.; 9.9.ret-
ki?; 23.9.; 7.10; 4.11.; 18.11.; 2.12.; 16.12.

Palveluryhmä on tarkoitettu rippikoulun käyneille nuo-
rille, joita kiinnostaa ihmisen auttaminen ja ikäihmisten 
kohtaaminen. Pääsääntöisesti toimipaikkana on Alatem-
meksen vanhainkoti, jossa mm. ulkoiluttamista, askarte-
lua, laulattamista ja vapaata seurustelua. Tutustumiskäyn-
tejä lähiseudun muihin hoitolaitoksiin.

Ryhmästä vastaavat nuorisotyönohjaaja Katri Harju, p. 
044 7521 236 ja diakonissa Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 
226.

Lähetystyö kiittää postimerkkien 
lahjoittajia mukanaolosta ja vaivannäöstä! 

tunen, Iivari Natanael Paa-
nanen, Saku Pekka Mika-
el Rautio, Antton Jeremias 
Tuunanen ja Mirella Elisa-
beth Änäkkälä.
Vihitty: Eero Eljas Have-
rinen ja Henna Elisa Tapa-

ni, Ari-Kristian Natunen ja 
Maaret Inga Pauliina Siipo-
la, Antti Henrik Lahtinen ja 
Mari Elisa Krekilä.
Kuollut: Heikki Johannes 
Martikkala 43, Tyyne Eliina 
Kuurne e. Siltanen 86.

    

KERHON OHJAAJAKSI

Muhoksen kunnan nuorisotoimi, seurakunta ja 4H jär-
jestävät koulutuksen, joka antaa valmiudet kerhonoh-
jaajana toimimiseen.

 Koulutus pidetään päiväkoulutuksena lauantaina 29.8.  
Nuokkarilla klo 10–16 ja sunnuntaina 30.8. 
Nuokkarilla 10–16. 

 Lisäksi koulutus sisältää myöhemmin syksyllä järjes-
tettävän Nuoren Suomen Liikunnanohjaajakoulutuk-
sen, ensiapukoulutuksen sekä keväällä kerhonohjaa-
jien virikepäivän. Koulutus on kerhonohjaajille ilmai-
nen. Koulutuspäivinä on järjestetty ruokailut ja väli-
pala. Koulutukseen voi ilmoittautua yhdeksännen luo-
kan oppilaat sekä sitä vanhemmat nuoret. 
Kerhokerrasta maksetaan 7 € / kerhokerta 
syyskauden ja kevätkauden lopulla. 
    
Ilmoittautumiset 25.8. mennessä 
Tuula Väänänen p. 040 5246 534 Muhoksen seura-
kunta / Tiia Pulkkinen p. 044 4970 404 Muhoksen 
kunta

Tervetuloa kaikki ihanat pöppiset mukaan : ) !!!!!

Rippikoulut: Infotilaisuus 
vuoden 2010 rippikouluista 
ke 2.9. klo 18 seurakuntata-
lossa (ikäluokka v. 1995 syn-
tyneet). Myös muualle rippi-
kouluun menevät mukaan!
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Veljesilta to 20.8. . Ke-
säseurat 22.–23.8. Messu 
kirkossa la 22.8. klo 18 ja 
puheenvuoro nuorille klo 
20 ry:llä. Seurat su 23.8. klo 
12 ja klo 18 ry:llä sekä klo 
14 terveyskeskuksessa. Sisa-
rilta pe 28.8. klo 19: Retki 
Männikön mökille. Miesten 
ja poikien retki Kainuun 
Prikaatiin la 29.8. Yhteinen 
pyhäkoulu su 30.8. klo 12 
ry:llä. Päiväkerhot ma 31.8. 
klo 18 ry:llä. Lauluseuraker-
ho ti 1.9. klo 13.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Syysseurat la 29.8. klo 
18 ry:llä. Syysseurat su 30.8. 
klo 12 ry:llä ja klo 18 iltakirk-
ko Muhoksen kirkossa.
Kastettu: Lyydia Mette-
Maria Pähtilä, Laura Elisa 
Rantakangas, Anna-Sofia 
Aleksandra Rautio. 
Vihitty: Harri Kalervo Kerä-
nen ja Tuulikki Hannele Uusi-
kartano.
Kuollut: Aino Lilja Pesonen 
s. Lämpsä 77, Veikko Johan-
nes Tenhomaa 85, Martti Emil 
Mustikka 69. 

Lisää merkkejä otetaan vastaan kaiken 
aikaa. Lähetysseura järjestää posti-
merkkihuutokaupan kaksi kertaa vuo-
dessa. 

Keräämällä vanhat merkit talteen ja 
toimittamalla ne seurakuntaan, olet 
tukemassa arvokkaalla tavalla lähetys-
työtä. 

Jätä merkin ympärille n. 1 cm kirje-
kuorta / korttia. 
Tied. lähetyssihteeri Anja Hämäläinen 
p. 040 5629 131.

Tervetuloa äitiverkko-ryhmään

Toimintakeskus Vanamo, Tupos. 
Ryhmä alkaa 17.9. klo 12–14 (kokoontuu joka 3. viikko 5 
kertaa). Jatkuu kevätkaudella 2010 (5 kertaa).

vertaistukiryhmän vetäjinä
 Limingan srk, diakonissa-esh Maisa Hautamäki
 Limingan terveyskeskus, psykologi Laila Vainio 

• Keskustelua  • Uusien oivalluksien syttymistä
• Yhdessä jakamista • Kansainvälisiä elämyksiä

Ryhmä on määräaikaisesti kokoontuva, toisesta tapaa-
miskerrasta lähtien suljettu ryhmä. Kyseessä ei ole tera-
piaryhmä, vaan ryhmän sisältö muovautuu yksilöllisesti 
ryhmän jäsenten tarpeiden mukaan. Ryhmä on suunnat-
tu alle kouluikäisten lasten äideille.

Ilmoittautuminen / tiedustelut Maisalle p. 044 7521 
227, sähköpostiosoite löytyy: www.liminganseurakunta.
fi 10.9. mennessä.

Limingan srk ja Limingan terveyskeskus
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 20.8.–3.9.2009

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Kirkkoherranvirasto 
ja toimistot ovat sul-
jettu 3.–4.9.

Kaikille pudasjärveläisille rippikouluikäisille (v. 1995 syn-
tyneet) on lähetetty kirjeitse kutsu rippikouluun. 

Rippikoulu alkaa rippikoulun aloitusjumalanpalveluk-
sella su 30.8. klo 12 kirkossa, jonne rippikoululainen on 
tervetullut yhdessä vanhempiensa ja huoltajiensa kans-
sa. Rippikoululaiset tuovat aloituskirkkoon kirjeessä saa-
mansa ilmoittautumislomakkeen täytettynä. Jumalan-
palveluksen jälkeen on lyhyt info tulevasta rippikoulu-
vuodesta ja rippikoululaisille jaetaan rippikoulukortti.

Ensimmäiset varsinaiset rippikoulutunnit pidetään 
seurakuntatalolla syyskuun aikana. Tarkemmat tie-
dot aloitusjumalanpalveluksesta ja rippikoulun ku-
lusta löytyy kutsukirjeestä.

Lisätietoja antaa nuorisotyönohjaaja Marko Väyry-
nen, marko.vayrynen@evl.fi tai p. 040 7524 387.

Hartaus ke 26.8. klo 13.30 
Salonkartanossa Tuomo 
Kangas.
Vapaaehtoisten ilta 26.8. 
klo 18 toimitalolla, Vattuku-
ja 2. Toivomme uusia vapaa-
ehtoisia myös mukaan.
Seurakuntakerho to 27.8. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Maija ja Sanna.
Hartaus to 27.8. klo 13  
Kempeleen vuodeosastolla, 
Minna Salmi.
KyläKamari avoinna 31.8. 
alkaen ma–ke klo 11–14. 
Virsilaulupiiri ke 2.9. klo 
12 Pappilassa.
Hartaus ke 2.9. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Vesa Äärelä.
Lähetysilta 2.9. klo 18 toi-
mitalolla.
Seurakuntakerhoa ei to 

3.9.
Lasten musiikkikerho 
aloittaa toimintansa to 
10.9. klo 17 srk-talolla. Ter-
vetuloa soittamaan ja lau-

Rytmiä ja riimiä
vauvalle ja 

vanhemmalle 

• vauvan tulee olla 3–8 kk
• ryhmään otetaan 
 8 vauva-vanhempi paria
• kokoontuu 12 kertaa
• alkaa ke 2.9. klo 12– 
 13.30 Vattukujalla

Ilmoittautuminen:
Heidi Lampela 

p. 044 7453 871.

Rippikoulun 
käynyt nuori! 
Tule mukaan 
isoskoulutukseen!
Isoskoulutukseen Voit il-
moittautua ilmoittau-
tumislomakkeella ja oh-
jeistuksella, jotka löyty-
vät Rimmin ykkösraken-
nuksesta uuden OPOn 
huoneen aulasta tai säh-
köpostilla osoitteeseen 
marko.vayrynen@evl.fi. 

Ilmoittautuessasi kerro 
itsestäsi nimi, osoite, syn-
tymäaika, puhelinnume-
ro ja eniten käyttämäsi 
sähköpostiosoite. 

Ilmoittautumisaika 
päättyy pe 21.8. Kaikil-
le ilmoittautuneille lähe-
tetään isoskoulutuskirje. 
Lisätietoja: marko.vayry-
nen@evl.fi tai p. 040 7524 
387 / Marko. Ensimmäi-
nen isoskoulutusviikon-
loppu on 29.–30.8. 

Pudasjärven seurakun-
nan kirkkovaltuuston ko-
kous ke 19.8. klo 16.30 srk-
keskuksessa.
Kuulovammaisten kerho 
ke 26.8. klo 11. rippikoulu-
salissa.
Retki oulun hiippakun-
nan lähetysjuhlille Kem-
peleeseen su 30.8. Lähtö 
srk-kodilta klo 8.15, paluu 
noin klo 17. Matka on ilmai-
nen, ruokailun Kempelees-
sä kukin huolehtii itse. Ilm. 
27.8. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 8823 100. 
nuotioiltoja: Paukkerinhar-
julla (Hautapahdas) to 20.8. 
klo 19. Kipinän koululla ti 
25.8. klo 18 ja Puhoksella Tai-
na ja Hannu Vainiolla ke 26.8.
klo 19. 
Kuorot: Vox Margarita ke 
2.9. klo 18, nuorisokuoro to 
27.8. klo 16.30, kirkkokuoro 
to 27.8. klo 18.
Päiväkerhot: Päiväker-
hot käynnistyvät viikolla 36 
alk. 31.8. Keskustan kerho-
jen ryhmäjaot ovat nähtä-
villä srk-kodin päiväkerhoti-
lan eteisaulassa ja Suojalin-
nan kerhotilan ulko-ovessa 
ti 25.8. Keskustan ja sivuky-
lien kerhopaikoista ja -ajois-
ta voi tiedustella puheli-
mitse 25.–26.8. numeroista 
8823 135 sekä 8823 144 ja 
040 5714 629.
Perhekerhot: Perhekerhot 
käynnistyvät seurakuntako-
dilla ja Petäjärinteen kyläta-
lolla viikolla 36. Kerhopäivät 

kerhotalo 
RepuN 

avajaiset ja siunaaminen
Pitkäkangas, Opintie 2

Ti 1.9. klo 18

Seurakunnan 
lapsi- ja nuorisotyö

 

 

 

 

 

 

 

 

Linja-autokyyti  Lähetysjuhlille 30.8. sunnuntaina lähtee klo 9,  

Paluukyyti takaisin klo 15. 

Lisätiedot ja llm. 26.8. mennessä 044 7453 848                        

 

 

  

Kesäinen tervehdys kaikille 
pudasjärvisille ja ystäville oulun suuntaan!

Kesä on ollut kauneimmillaan ensimmäisen työviikkoni 
aikana täällä Pudasjärvellä. Pyörälläkin olen hurjastel-
lut pitkin kylän raittia ja kaupungin laitamia, ihastel-
len kaunista kesäistä luontoa. Oulun diakonia-ammat-
tikorkeakoulun kirkonalan opettajalleni lähetän suu-
ren kimpun virtuaaliruusuja, sillä häntä saan kiittää 
siitä, että olen Pudasjärvellä uunituoreena diakonissa-
na. Hän nimittäin lähetti meille valmistuville diakonia-
työntekijöille sähköpostilla tiedon Pudasjärvellä avoi-
mena olevasta virasta.

Kertovat minun tulleen tähän maailmaan juhannus-
aattoaamuna vuonna 1971. Kirkonkirjatkin sen vahvis-
tavat, joten totta se varmaan on. Minulle niin kovin 
rakkaat vanhempani asustelevat edelleen syntymäkau-
pungissani Kemissä. Sisaruksia minulla ei ole ja suku-
ni vanhapiikaperinne näyttää minussa saavan jatkoa. 
Olen vuosien saatossa asustellut, opiskellut ja työsken-
nellyt eri puolilla Suomea. Kymmenkunta vuotta kului 
Norjassa ja Ruotsissa hoitoalalla työskennellen ja jat-
ko-opintoja suorittaen.

Nyt olen saanut uuden kodin, uuden työn ja työyh-
teisön sekä noin 9 000 uutta lähimmäistä. Vastaanot-

to Pudasjärvellä on ollut 
lämmin ja sydämellinen. 
Olen saanut tuntea itseni 
todella tervetulleeksi. Toi-
von voivani olla läsnä ja 
ihmisenä ihmiselle kaikil-
le teille, joita työssäni ja 
vapaa-ajallani tulen koh-
taamaan. Herra olkoon 
meidän kanssamme! 

Siunattua 
kesän jatkoa toivottaen

diakonissa 
Marja-Liisa Kuosa

Tervetuloa rippikouluun ja 
aloituskirkkoon su 30.8. klo 12

ja -ajat voi tiedustella edellä 
mainitusta numeroista 25.– 
26.8.
Lapsiparkki: Lapsiparkki 
käynnistyy seurakuntako-
dilla viikolla 36. Lapsiparkki 
kokoontuu joka viikko. Tie-
dustelut edellä mainitusta 
numeroista 25.–26.8.
Satumuskareiden ja pyhä-
koulujen alkamisajoista il-
moitellaan myöhemmin.
Lapsityötä koskevissa asi-
oissa yhteys lapsityönohjaa-

ja Marja-Sinikka Luokkaseen 
p. 8823 144 ja 040 5714 629.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 23.8. klo 13 Aittojärvel-
lä Lehdon kesämökillä, Juk-
ka Jaakkola. Lauluseurat su 
23.8. klo 17 Kurenalan ry:llä, 
Jukka Lehto. Seurat su 30.8. 
klo 17 Kurenalan ry:llä, Eero 
Salin, Antti Lauhikari.
Kastettu: Eeli Manuel Hil-
tula, Jeremias Ramberg,  
Nenna Peppiina Illikainen.
Avioliittoon vihitty: Juha 

Tero Ilmari Karjalainen ja Ei-
ja Maarit Alatalo, Martti Os-
vald Niskala ja Tarja Tuula Tel-
lervo Tomperi, Reijo Rikhard 
Ramberg ja Katariina Puuru-
nen, Tommi Juhani Simonen 
ja Marja Elina Illikainen, Tero 
Juhana Siironen ja Katja He-
lena Repola.
Haudattu: Lauri Eljas Ris-
sanen 77, Salme Martta Ki-
vilahti 88, Heino Matias 
Kyngäs 52, Tuomas Kum-
mala 65.

lamaan kaikki ala-asteikäi-
set lapset. Aikuisten laulu-
ryhmä aloittaa syksyn te-
hokkaasti koko päivän kes-
tävällä harjoituksella su 
6.9. klo 12 alkaen. Lisätie-
toja Taru Pistolta p. 044 
7453 849.
Mielenterveyskuntoutu-
jien retkipäivä 14.9. Roku-
an kuntokeskukseen. Luvas-
sa hyvää ruokaa, mukavaa 
yhdessäoloa ja liikkumista. 
Retken hinta 5 €. Ilm. ja li-
sätiedot to 3.9. mennessä p. 
044 7453 848. Retken järjes-
tää Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö.
oulunsalon kirkonkylän 
ry: Pyhäkouluopettajien 
kokous ma 17.8. klo 18.30  
ry:llä. Seurat to 20.8. klo 14 
Salonkartanossa ja klo 11.30 
Teppolassa. Seurat su 23.8. 
klo 18 ry:llä, Mauno Linnan-
mäki, Markku Seppänen. 
Myyjäistavaroiden vastaan-
otto ja ruokailu pe 28.8. klo 
17 ry:llä, myyjäiset klo 18 
ja nuortenilta klo 20 ry:llä. 
Raamattuluokka ja seurat 
su 30.8. klo 18 ry:llä, Jorma 
Vuorma. 
Salonpään ry: Koulut al-
kavat -tilaisuus 30.8. klo 16 
ry:llä. Alustus Voitto Paaso. 
Messu 6.9. klo 10 kirkossa ja 
seurat klo 14 ry:llä.
Työntekijät: Kappalainen 
Vesa Äärelä vuosilomalla 
10.–30.8.
Kastetut: Konsta Alek-
si Meriläinen, Kalle Eemil 

Meriläinen, Sinna Eevi Emi-
lia Ollanketo, Ilari Jaakko 
Antero Kotkaranta, Miro-
Mikael Henrik Viinonen, 
Miisa Matilda Nurmela, 
Maija Helmi Katariina Ol-
lila, Sanni Kerttu Matlee-
na Karhu, Tuukka Tuomas 
Hiukka, Veikka Elmeri Lyy-
tikäinen, Viola Elisa Ama-
lia Martimo.
Vihitty: Mikko Tapio Kot-
karanta ja Julia Susanna 
Määttä, Marko Tapio Leh-
tinen ja Henna Maaria Ho-
pia, Tomi Petteri Salmela ja 

Hanna-Riikka Pauliina Piri, 
Mikko Ilmari Korkiakoski ja 
Salla Marjatta Tervaniemi, 
Petri Tapio Benjam Kotka-
ranta ja Kati Eveliina Viuh-
kola, Tuomas Antero Luuk-
konen ja Päivi Karoliina 
Nissilä, Hannu Veikko Ju-
hani Halunen ja Laura Eve-
liina Alanko, Marko Jalma-
ri Kurikka ja Kaisa Maria 
Korhonen, Kari Antti Ma-
tias Nauska ja Meeri Irene 
Södö, Vesa-Matti Kangas 
ja Mari Helena Viuhkola.

Tule mukaan partioon, elämäsi seikkailuun! 
Uusien jäsenten ilmoittautuminen partioon ke 26.8. klo 
18 partiokololla (opastus Kurtintien ja Tuijalankujan ris-
teyksestä). Alaikäraja 7 v. Lisätietoja voi kysyä Ammalta 
p. 044 0743 009. Oulunsalon Norret ry.

kyläkamari avaa ovensa

PIHASEURAT PAPPILAN PIHAPIIRISSÄ

Ma 31.8. klo 12, vesa äärelä.
kahvitarjoilu. 
järj. diakoniatyö ja vapaaehtoiset
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

KESTILÄ
Seurakunnan ohjelmaa 
pe 21.8. klo 13 Pihlajistossa.
nuotioilta pe 21.8. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 23.8. klo 13 
ry:llä, Timo Määttä ja Lauri 
Karhumaa.
nuotioilta pe 28.8. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 30.8. klo 19 ry:llä, 
Tapio Mustonen.
ehtoollishartaus pe 4.9. klo 

kirkkoherranvirasto
p. 0207 109 860
Pappilankuja 6
92620 Piippola

ma, ke, to, pe 9–13
siikalatva@evl.fi

13 Pihlajistossa, Tuomola.
ompeluseuramyyjäiset 
pe 4.9. klo 19 ry:llä.
Vihitty: Janne Henrik Kar-
jalainen ja Satu Marja Tuo-
mela.
Kuollut: Taimi Eliina Tiikka-
ja s. Rasinkangas 83, Arttu 
Rahikkala 74.

PIIPPOLA
Kerhot alkavat viikolla 
38. Päivä- ja perhekerho ke 
16.9. klo 11 ja varhaisnuor-
ten kerho ke 16.9. klo 16 srk-
kodissa.
Ry:n seurat su 30.8. klo 19 
srk-kodissa.
Kastettu: Niklas Samuel 
Hyvönen.
Vihitty: Jarkko Olavi Raja-
mäki ja Heli Marika Vatjus.
Kuollut: Aino Elisabet Ii-
natti s. Heiskari 86, Elma So-
fia Kumpulainen 82, Anna-
Liisa Leinonen s. Koukkari 
84 Kajaanista.

PULKKILA
Lukupiiri ti 25.8. klo 12.30 
Koivulehdossa ja klo 13 Van-
hustentalossa. 

Raamattuluokka pe 28.8. 
klo 19 ry:llä.
nuortenilta la 29.8. klo 
19.30 ry:llä. 
ehtoollishartaus su 30.8. 
klo 14.30 vuodeosastolla.
Seurat su 30.8. klo 19 ry:llä.
Lukupiiri ti 1.9. klo 12.30 
Koivulehdossa.
Ystävyysseura ti 1.9. klo 
13 Vanhustentalossa.
ompeluseurat pe 4.9. klo 
19 ry:llä.
Kerhot alkavat viikolla 37. 
Perhekerho ma 7.9. klo 10, 
päiväkerho to 10.9. klo 10 
ja varhaisnuortenkerho to 
10.9. klo 16.
Kastettu: Aada Mirjami 
Myllykoski ja Veeti Seppo 
Juhani Niiranen.
Kuollut: Aino Ester Lemme-
tyinen s. Silventoinen 79.
 
PYHÄNTÄ
Kirkkokuoron harjoitus 
Perttulin messua varten 
to 20.8. klo 18 srk-talossa.
nuotioilta la 22.8. klo 18 
Samuli Yrjänällä Tavastken-
gällä.
Seurat su 23.8. klo 16 ry:llä.
Konsertti Pyhäntäläisin 
voimin su 23.8. klo 19 Py-
hännän kirkossa, hartaus 
Perttu Kyllönen.
Hartaus to 27.8. klo 12.30 
Nestorissa.
Kastettu: Heidi Helmi Lee-
na Hukkanen, Viljami Jou-
ko Elof Rimpeläinen ja Vik-
ke Antti Tapio Tissari. 
Vihitty: Samuli Johannes 

Siikalatvan seurakunnan päiväkerhot

Ilmoittautumiset ma 24.8. ja ti 25.8. klo 8–15 lastenoh-
jaaja Tanja Heleniukselle p. 0207 109 734. Koskee Pulk-
kilan, Piippolan, Kestilän, Pyhännän ja Rantsilan kap-
peleita. Kerhojen aloitusajasta ilmoitetaan myöhem-
min.

Pyhännän seurakunnan ja kunnan 100-vuotisjuhla 

Su 23.8. alkaen klo 10 juhlamessulla kirkossa. 

Kunniakäynti sankarihaudoilla, juhlalounas ja pääjuhla koulukeskuksessa. Kuljetusva-
raukset kirkkoherranvirastoon p. 0207 109 860. Muissa kappeleissa ei ole jumalanpal-
velusta.

Hartaus to 20.8. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Kirkkoherranvirasto sul-
jettu pe 21.8. suunnittelu-
päivän johdosta.
Ikäihmisten leiripäivä ke 
26.8. Kesäkodilla. Kyyditys 
lähtee klo 9 Temmeksen ja 
klo 9.15 Tyrnävän srk-talolta. 
Paluu klo 16.30 mennessä. 
Osallistumismaksu 5 €, sisäl-
tää kyydin, ruoan ja kahvin 
sekä muun ohjelman. Ilm. 
20.8. mennessä 5640 600.

Seurakuntakerho ti 1.9. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa. Entiset ja uudet ker-
holaiset tervetuloa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Tyrnävän srk-talolla uu-
denpään kerhohuoneessa, 
ke 2.9. klo 16–18 1–4-luok-
kalaisille. To 3.9. klo 16–18 
5–6-luokkalaisille tuunaus-
kerho (tehdään vanhas-
ta uutta). Lisätietoja Merja 
Lukkari p. 044 7372 617.
Mielenterveyskuntoutuji-

Päivä- ja perhekerhot alkavat

Päivä- ja perhekerhot alkavat viikolla 35 (24.8. alka-
va viikko). Kaikille päiväkerhoihin ilmoittautuneille 
lapsille on lähetetty kerhokirje elokuun alkupuolel-
la. Kirjeessä on tärkeää tietoa syksyn kerhoista. Lisä-
tietoja kerhoista saa lastenohjaajilta.

Vapaita kerhopaikkoja on jäljellä vielä muutamia. 
Niitä voi kysellä lastenohjaaja Minna Matinlaurilta 
numerosta 044 7372 616. Tänä syksynä otamme ker-
hoon vuosina 2004 ja 2005 syntyneitä lapsia. Tem-
mekselle otamme myös 2006 syntyneitä lapsia, jotta 
saamme sinne oman kerhoryhmän.

Perhekerhot toimivat kerran viikossa Murron ker-
hotilassa ja Temmeksen seurakuntatalolla sekä kah-
desti viikossa Tyrnävän seurakuntatalolla. Perheker-
ho on tarkoitettu kotona lapsiaan hoitaville vanhem-
mille ja isovanhemmille yhteiseksi virkistyshetkeksi. 

perhekerhomme kokoontuvat seuraavasti:
• Ti Temmeksen seurakuntatalolla klo 10–12. 
• Ke Murron kerhotilassa Kauttaranta 12 A 2 klo 13–15.
• To Tyrnävän seurakuntatalolla, Kerhohuone 2 
 klo 10–12 ja tarvittaessa klo 13–15 
 (jos perhekerhossa kävijöitä riittää kahteen kerhoon). 

Kirkonkylällä voit tulla torstaina 27.8. joko aamu- tai 
iltapäivän perhekerhoon. Katsotaan sitten syksyn 
edetessä, että riittääkö kävijöitä kumpaankin perhe-
kerhoon.

Voit käydä perheesi kanssa yhdessä Tyrnävän seu-
rakunnan perhekerhossa kerran viikossa.

Lastenohjaajina kerhoissa toimivat:
Minna Matinlauri p. 044 7372 616, 
minna.matinlauri@evl.fi
Soile Pietarila p. 044 7372 615,
 soile.pietarila@evl.fi

Hinta: 55€/aikuiset, 27,50€/lapset 4 11v.
Alle 4-v. ilmaiseksi. Sis. kuljetukset, majoitus,
ruokailut, ohjelma.

Ilmoittautumiset: oman seurakunnan khran-
virastoon 10.9. mennessä. Ilmoittautuneille
lähetetään leirikirje.

Lisätietoja: Minna Matinlauri 044 7372 616,
Helena Hakkarainen 044 7521 230.

Limingan rovastikunnan lapsi- ja lähetystyö

Limingan rovastikuntaan kuuluvat seurakunnat:
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,
Oulunsalo, Tyrnävä,Utajärvi.

KÄSI KÄDESSÄ
Limingan rovastikunnan
perheleiri 19. 20.9.
Siikajoella

Hyvä vapaaehtoinen

Kaipaatko vapaaehtoistoimintasi lomassa lepoa ja vir-
kistystä? Haluatko jakaa kokemuksiasi toisten vapaaeh-
toisten kanssa? Haluatko saada avaimia jaksamiseen? 
Jos vastasit Kyllä, niin tuettu loma saattaa olla juuri Si-
nua varten.

Vares-hanke järjestää yhteistyössä Lomakotien Lii-
ton ja Lomakoti Onnelan kanssa Oulun ja Oulun seu-
dun vapaaehtoisille suunnatun tuetun loman 5.–10.10. 
Lomakoti Onnela sijaitsee Haukiputaan Asemakyläs-
sä Kiiminkijoen rannalla. Ympärillä on kaunis luonto ja 
keittiössä odottavat maistuvat kotiruuat. Lomalla sau-
notaan, ulkoillaan, virkistytään ja levätään.

Tuettuun lomaan on mahdollista saada lomatukea, 
jolloin täysihoitovuorokausi maksaa 20 €. Loman ko-
konaishinnaksi tulee 100 €.

Lomalle valitaan 28 vapaaehtoistoiminnassa muka-
na olevaa Oulusta ja Oulun seudulta. Lomatuki myön-
netään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perus-
tein. Jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti ja luot-
tamuksellisesti.

Hakuaika lomalle päättyy 31.8. Lisätietoja ja hake-
muskaavakkeita saa diakonityöntekijä Salme Kinnusel-
ta 044 7372 631.

en retkipäivä Rokuan kun-
tokeskukseen ma 14.9. läh-
tö klo 8.55 Tyrnävän srk-talol-
ta. Paluu klo 16. Retken hin-
ta 5 €. Järjestää Limingan ro-
vastikunta. Ilmoittautumiset 
ja maksu diakoniatoimistoon 
viimeistään 3.9. mennessä. p. 
044 7372 631. 
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Seurat su 23.8. klo 16 
ry:llä, Kalevi Heinänen, Ee-
ro Kinnunen. Leiripäivä su 
30.8. klo 12 kesäkodilla. 
Seurat su 30.8. klo 15 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 

Lauluseurat pe 21.8. klo 19 
Outi ja Juha Koivunevalla, 
Tuulipurto 7. Seurat su 23.8. 
klo 16 ry:llä. Lauluseuramyy-
jäiset pe 28.8. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 30.8. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Ella Johanna Ti-
hinen, Niilo Ilmari Kurkinen, 
Olivia Kaarina Kanerva-aho.
Avioliittoon vihitty: 
Markku Matti Tapani Siltala 
ja Suvi Helinä Hätälä.
Kuollut: Timo Lauri Saukko 
18, Anna Sirkka Rauhio s Pa-
losaari 79.

Pakanen ja Laura Maria 
Huhtala.

RANTSILA
ompeluseurat pe 21.8. klo 
19 ry:llä. 
Ry:n syysseurat la 29.8. 
klo 18.30 ja su 30.8. klo 
12.30 srk-talossa, Juhani 
Alaranta, Markku Nuorala.
ompeluseurat pe 4.9. klo 
19 ry:llä. 

Rantsilan Stellat-lapsi-
kuoroon pyrkiminen ke 
26.8. klo 14–16 srk-talossa 
ja pe 28.8. klo 13–14 Hovin 
koululla. 
Lapsikuoron harjoitukset 
ke 2.9. klo 15 srk-talossa.
Kerhot alkavat viikolla 36. 
Pallerokerho ma 31.8. klo 
10–12 ja tyttökerho klo 
15.30–17 Nuppulassa. Pik-
ku Nuput ti 1.9. klo 10–12 

Nuppulassa ja Mankilan 
varhaisnuoret klo 14.30–
16 Mankilan koululla. Ho-
vin Nuput ke 2.9. klo 10–
12, Hovin varhaisnuoret 
ryhmä I klo 12.15–13.45 ja 
ryhmä II klo 14.15–15.45 
Hovin koululla.  Isot Nu-
put to 3.9. klo 12–14 Nup-
pulassa. 
Kuollut: Pentti Henrik Pek-
kala 78 Helsingistä.
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HAUKIPUTAAn SeURAKUnnAn SeURAKUnTAPASToRI 
MARIA VäHäKAnGAS

Kuudes käsky on ollut suuren kiinnostuksen kohteena kirkon piirissä ja vä-
lillä tuntuu, että kirkon miehet ja naiset ovat liiankin kärkkäitä tietämään, 
mitä ihmiset makuuhuoneissaan puuhaavat. Eipä siis ihme, että median kiin-
nostus herää myös silloin, kun seurakunnan työntekijä jää kiinni käskyn rik-
komisesta. ”Piispa petti vaimoaan papin kanssa” toimii iltapäivälehtien löö-
peissä aina.

Luther kertoo käskystä näin: ”Nyt siirrytään henkilöön, joka on ihmistä it-
seään kaikkein lähinnä, yhtä lihaa ja verta hänen kanssaan, nimittäin hänen 
aviopuolisonsa. Mihinkään muuhun hänen omaansa koskeminen ei vahin-
goita häntä niin paljon kuin tähän.” Kuten sanat kuuluvat, kysymys on ensi-
sijaisesti aviorikoksesta. Tähän on syynä se, että kaikkia juutalaisia velvoit-
ti määräys solmia avioliitto.

Edellisessä katekismuksessa ja raamatunkäännöksessä tämä käsky oli 
muodossaan: ”Älä tee huorin.” Käskyn sanamuodon muuttamista onkin ar-
vosteltu, koska se näyttäisi liittyvän pelkästään avioliittoon. Voiko naimaton 
rikkoa kuudetta käskyä? Voi, jos sekaantuu toisen aviopuolisoon, harjoittaa 
esiaviollisia suhteita tai puhuu rivouksia. On kirkon piirissä niitäkin, joiden 
mielestä avoliitto ei ole paheksuttavaa.

Jeesus tulkitsee käskyä näin: ”Teille 
on opetettu tämä käsky: ´Älä tee avio-
rikosta.́  Mutta minä sanon teille: Jo-
kainen, joka katsoo naista niin, että al-
kaa himoita häntä, on sydämessään jo 
tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.” 
(Matt.5:27–28). Kuka siis ei olisi rik-
konut tätä käskyä? Naisena minusta on 
mielenkiintoista se, että Jeesus näyttää 
puhuvan miehille. Se johtunee Jeesuk-

sen ajan kulttuurista, jolloin nainen miellettiin miehen omaisuudeksi ja ob-
jektiksi, ei niinkään aktiiviseksi ja tasavertaiseksi sukupuolikumppaniksi. Me 
nykynaiset tiedämme, että tämä käsky on osoitettu myös meille, eikä meidän 
ole sitä yhtään helpompaa toteuttaa. 

Miten sitten voisi välttyä rikkomasta kuudetta käskyä? Puetaan naiset säk-
kiin ja takavarikoidaan korut ja meikit? Lutherilla on parempi idea: ”Sillä jos 
on määrä säilyttää avioliitto puhtaana, silloin on miehen ja vaimon yhdessä 
asuessaan ennen kaikkea säilytettävä keskinäinen rakkaus ja yksimielisyys, 
niin että he rakastavat toinen toistaan koko sydämestään ja ovat toisilleen täy-
sin uskollisia.” Tähän päämäärään auttavat myös seurakuntien ja monien jär-
jestöjen parisuhdekurssit. Kun rippikoululaisten kanssa muutimme käsky-
jä myönteisiksi, nuoret muotoilivat tämän käskyn muun muassa näin: ”Ole 
uskollinen! Himoitse vain omaa puolisoasi!”

KURAATToRI 
SAnnA VIInonen

Näen kymmenen käskyä jonkinlaisina ikiaikaisina ohjeina yhteisön suojele-
miseksi sekä järjestyksen ylläpitämiseksi. Hyvät ja oikeat teot lähtevät yhdes-
tä ihmisestä yhteisöä varten. Ne ovat käytännön ohjeita sopuisan ja rauhaisan 
elon saavuttamiseksi. Kuudes käsky pureutuu erityisesti perheeseen ja pari-
suhteeseen. Parisuhde on mielestäni enemmän kuin kahden ihmisen välinen 
suhde. Olemmehan parisuhteessa yksikkönä osa perheitä, sukua ja ystäväpii-
riä. Kuudes käsky tukee tällä tavoin parisuhteen lisäksi koko yhteisön elämää.
 
Kuudennen käskyn nykymuodon lähtöaja-
tuksena on avioliitto. Vanha versio, ”Älä tee 
huorin”, toimisi ihan yhtä hyvin – sehän ei 
rajaisi avoliittoja tai seurustelusuhteita käs-
kyn ulkopuolelle, kuten pilkunviilaaja käs-
kyä voi tulkita. Käskyyn taitaa kuitenkin si-
sältyä kirkon kanta avioliitosta parisuhteen 
perustana. Nykymaailmassa avoliitot ja re-
kisteröidyt parisuhteet ovat kuitenkin arkea 
monelle lapselle, nuorelle ja aikuiselle.
 
Älä tee huorin, älä petä rakkaintasi. Kuudennessa käskyssä korostetaan pari-
suhteen luottamuksellisuutta. Mihin luottamuksen pettämisen raja vedetään? 
Tekona aviorikos voidaan mieltää pelkästään aktiksi, vaikka tosielämässä on 
paljon myös henkistä pettämistä. Ihmisen luopuessa vaivannäöstä suhteen ra-
kentamiseen hän on kai jo jonkin asteinen petturi ja aviorikkoja. Uskon, et-
tä on myös ihmisiä, jotka jo pelkästä ajatuksesta tuntevat rikkovansa käskyä. 
Itse vetäisin rajan pitkäkestoiseen välinpitämättömyyteen sekä valehtelemi-
seen asiasta kuin asiasta.
 
Ihminen, joka rikkoo mitä tahansa kymmentä käskyä, ei pääse jaloilleen, jos 
hän tulee suljetuksi ulos yhteisöstään. Kirkon piirissä työskentelevä tuttavani 
korostaa työssään armoa – myös itseään kohtaan. Minä ajattelen samoin. Jos 
aviorikos on tehty, niin se on hitto soikoon tehty! Ymmärrän armon jonkin-
laiseksi moottoriöljyksi ihmisen suhteiden välissä – kun kone leikkaa kiinni, 
avataan moottori, tarkistetaan vahingot ja aletaan korjata. Öljyä sinne ja öl-
jyä tänne. En tiedä tarkalleen, miten ja millä keinoin elämän saa aviorikok-
sen jälkeen jatkumaan, mutta elämän suunta on eteenpäin.
 
En usko, että kuudes käsky on helpoimmasta päästä noudattaa. Vaikeuksien 
tullessa eteen oman parisuhteen merkityksen pohtiminen voisi auttaa. Taval-
laan kyse on myös parisuhteen ja elämän ongelmien ratkaisutaidoista yleen-
sä. Sitä helposti kumoaa oman pahan olonsa läheistensä harteille ja soppa on 
valmis. Parisuhteen merkityksen pohtiminen ja suhteen arvon tunnustami-
nen oman sekä perheen hyvinvoinnin kannalta voisi avata voimavarojen ar-
kun. Näin myös silloin, kun aviorikos on jo tapahtunut.

Välillä tuntuu, että 
kirkon miehet ja naiset 
ovat liiankin kärkkäitä 
tietämään, mitä ihmiset 
makuuhuoneissaan 
puuhaavat.

Ihmisen luopuessa 
vaivannäöstä suhteen 
rakentamiseen hän on 
kai jo jonkin asteinen 
petturi ja aviorikkoja.

Onko kymmenen käskyä vain ulkoa opeteltava litania, vai löytyykö käskyistä 
merkityksiä, jotka kantavat ja ohjaavat nykypäivänäkin?  

Kymmenen käskyä -juttusarjassa omat mietteensä  
kertovat asiaan perehtyneet teologit sekä  

aikanaan käskyt ulkoa opetelleet kansalaiset.

6. ”Älä tee aviorikosta.”

tekSti: MaaRit itkoNeN
kuvat: eLSi huttuNeN Ja aNNi kiNNuNeN


